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Ændringsforslag 88
Emma McClarkin

Forslag til direktiv
Betragtning 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(5) I overensstemmelse med traktatens 
artikel 26, stk. 2, skal det indre marked 
udgøre et område uden indre grænser med 
fri bevægelighed for varer og 
tjenesteydelser og etableringsfrihed. 
Harmoniseringen af visse forhold 
vedrørende aftaler om pakkerejser og 
formidlede rejsearrangementer er 
nødvendig, hvis der skal skabes et egentligt 
indre marked for forbrugerne på dette 
område og findes den rette balance mellem 
et højt niveau af forbrugerbeskyttelse og 
virksomhedernes konkurrenceevne.

(5) I overensstemmelse med traktatens 
artikel 26, stk. 2, skal det indre marked 
udgøre et område uden indre grænser med 
fri bevægelighed for varer og 
tjenesteydelser og etableringsfrihed. 
Harmoniseringen af relevante forhold 
vedrørende aftaler om pakkerejser og 
formidlede rejsearrangementer er 
nødvendig, hvis der skal skabes et egentligt 
indre marked for forbrugerne på dette 
område og findes den rette balance mellem 
et højt niveau af forbrugerbeskyttelse og 
virksomhedernes konkurrenceevne.

Or. en

Ændringsforslag 89
Catherine Stihler

Forslag til direktiv
Betragtning 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(5) I overensstemmelse med traktatens 
artikel 26, stk. 2, skal det indre marked 
udgøre et område uden indre grænser med 
fri bevægelighed for varer og 
tjenesteydelser og etableringsfrihed. 
Harmoniseringen af visse forhold 
vedrørende aftaler om pakkerejser og 
formidlede rejsearrangementer er 
nødvendig, hvis der skal skabes et egentligt 
indre marked for forbrugerne på dette 
område og findes den rette balance mellem 
et højt niveau af forbrugerbeskyttelse og 
virksomhedernes konkurrenceevne.

(5) I overensstemmelse med traktatens 
artikel 26, stk. 2, skal det indre marked 
udgøre et område uden indre grænser med 
fri bevægelighed for varer og 
tjenesteydelser og etableringsfrihed. 
Harmoniseringen af visse forhold 
vedrørende aftaler om pakkerejser og 
forbundne rejsearrangementer er 
nødvendig, hvis der skal skabes et egentligt 
indre marked for forbrugerne på dette 
område og findes den rette balance mellem 
et højt niveau af forbrugerbeskyttelse og 
virksomhedernes konkurrenceevne.
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Or. en

Begrundelse

Begrebet "formidlet rejsearrangement" er vildledende, eftersom det indikerer, at der ydes 
bistand under ikke blot bestillingsproceduren, men også under ferien.

Ændringsforslag 90
Ivo Belet

Forslag til direktiv
Betragtning 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(6) Det fulde potentiale i EU's marked for 
salg af pakkerejser over landegrænserne er 
endnu ikke fuldt udnyttet. Forskellene på 
de regler, der beskytter de rejsende i 
forskellige medlemsstater, medvirker til at 
afskrække de rejsende i en medlemsstat 
fra at købe pakkerejser og formidlede 
rejsearrangementer i en anden 
medlemsstat og medvirker på samme 
måde til at afskrække rejsearrangører og 
formidlere i en medlemsstat fra at sælge 
disse ydelser i en anden medlemsstat. Det 
er nødvendigt at foretage en yderligere 
tilnærmelse af medlemsstaternes 
lovgivning om pakkerejser og formidlede 
rejsearrangementer, så forbrugerne og 
virksomhederne kan drage fuld nytte af det 
indre marked, samtidig med at der sikres et 
højt niveau af forbrugerbeskyttelse i hele 
Unionen.

(6) Det fulde potentiale i EU's marked for 
salg af pakkerejser over landegrænserne er 
endnu ikke fuldt udnyttet. Det er 
nødvendigt at foretage en yderligere 
tilnærmelse af medlemsstaternes 
lovgivning om pakkerejser og formidlede 
rejsearrangementer, så forbrugerne og 
virksomhederne kan drage fuld nytte af det 
indre marked, samtidig med at der sikres et 
højt niveau af forbrugerbeskyttelse i hele 
Unionen.

Or. nl

Ændringsforslag 91
Ivo Belet

Forslag til direktiv
Betragtning 6 a (ny)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

(6a) Medlemsstaterne bør med henblik på 
forbrugerbeskyttelse kunne vedtage eller 
opretholde strengere bestemmelser 
vedrørende pakkerejser og formidlede 
rejsearrangementer.

Or. nl

Ændringsforslag 92
Heide Rühle

Forslag til direktiv
Betragtning 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(7) De fleste rejsende, der køber 
pakkerejser, er forbrugere i EU's 
forbrugerrets forstand. Det er dog ikke altid 
let at udskille forbrugerne fra 
repræsentanter for små virksomheder eller 
erhvervsdrivende, der bestiller rejser i 
tilknytning til deres virksomhed eller 
erhverv de samme steder som forbrugerne. 
Disse rejsende har ofte behov for et 
tilsvarende beskyttelsesniveau. Større 
virksomheder og organisationer arrangerer 
derimod ofte rejser for deres ansatte ved 
hjælp af en rammeaftale med selskaber, der 
er specialiseret i at arrangere 
forretningsrejser. Denne type rejser kræver 
ikke det samme beskyttelsesniveau som 
det, der er tiltænkt forbrugerne. Dette 
direktiv bør derfor kun finde anvendelse 
på forretningsrejsende i det omfang, de 
ikke arrangerer rejsen ved hjælp af en 
rammekontrakt. For at undgå en 
sammenblanding med begrebet forbruger, 
således som dette er defineret i andre 
direktiver om forbrugerbeskyttelse, bør de 
personer, der nyder beskyttelse efter dette 
direktiv, betegnes "rejsende".

(7) De fleste rejsende, der køber 
pakkerejser, er forbrugere i EU's 
forbrugerrets forstand. Det er dog ikke altid 
let at udskille forbrugerne fra 
repræsentanter for små virksomheder eller 
erhvervsdrivende, der bestiller rejser i 
tilknytning til deres virksomhed eller 
erhverv de samme steder som forbrugerne. 
Større virksomheder og organisationer 
arrangerer ofte rejser for deres ansatte ved 
hjælp af en rammeaftale med selskaber, der 
er specialiseret i at arrangere 
forretningsrejser, eller af en virksomhed, 
på hvis vegne den rejsende rejser. Denne 
type rejser kræver ikke det samme 
beskyttelsesniveau som det, der er tiltænkt 
forbrugerne. For at undgå en 
sammenblanding med begrebet forbruger, 
således som dette er defineret i andre 
direktiver om forbrugerbeskyttelse, bør de 
personer, der nyder beskyttelse efter dette 
direktiv, betegnes "rejsende".

Or. en
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Ændringsforslag 93
Emma McClarkin

Forslag til direktiv
Betragtning 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(7) De fleste rejsende, der køber 
pakkerejser, er forbrugere i EU's 
forbrugerrets forstand. Det er dog ikke 
altid let at udskille forbrugerne fra 
repræsentanter for små virksomheder eller 
erhvervsdrivende, der bestiller rejser i 
tilknytning til deres virksomhed eller 
erhverv de samme steder som forbrugerne. 
Disse rejsende har ofte behov for et 
tilsvarende beskyttelsesniveau. Større 
virksomheder og organisationer arrangerer 
derimod ofte rejser for deres ansatte ved 
hjælp af en rammeaftale med selskaber, der 
er specialiseret i at arrangere 
forretningsrejser. Denne type rejser kræver 
ikke det samme beskyttelsesniveau som 
det, der er tiltænkt forbrugerne. Dette 
direktiv bør derfor kun finde anvendelse på 
forretningsrejsende i det omfang, de ikke 
arrangerer rejsen ved hjælp af en 
rammekontrakt. For at undgå en 
sammenblanding med begrebet forbruger, 
således som dette er defineret i andre 
direktiver om forbrugerbeskyttelse, bør de 
personer, der nyder beskyttelse efter dette
direktiv, betegnes "rejsende".

(7) De fleste rejsende, der køber 
pakkerejser, er forbrugere. Det er dog ikke 
altid let at udskille forbrugerne fra 
repræsentanter for små virksomheder eller 
erhvervsdrivende, der bestiller rejser i 
tilknytning til deres virksomhed eller 
erhverv de samme steder som forbrugerne. 
Disse rejsende har ofte behov for et 
tilsvarende beskyttelsesniveau. Større 
virksomheder og organisationer arrangerer 
derimod ofte rejser for deres ansatte ved 
hjælp af en rammeaftale med selskaber, der 
er specialiseret i at arrangere 
forretningsrejser. Denne type rejser kræver 
ikke det samme beskyttelsesniveau som 
det, der er tiltænkt forbrugerne. Dette 
direktiv bør derfor kun finde anvendelse på 
forretningsrejsende, såfremt 
medlemsstaterne finder det nødvendigt, 
f.eks. hvis den forretningsrejsende 
bestiller rejsen i sit eget private navn i 
stedet for virksomhedens navn. For at 
undgå en sammenblanding med begrebet 
forbruger, således som dette er defineret i 
andre direktiver om forbrugerbeskyttelse, 
bør de personer, der nyder beskyttelse efter 
dette direktiv, betegnes "rejsende".

Or. en

Ændringsforslag 94
Philippe Juvin

Forslag til direktiv
Betragtning 8
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

(8) Rejseydelser kan sammensættes på 
mange forskellige måder, og derfor bør alle 
kombinationer af rejseydelser, der har visse 
kendetegn, som rejsende typisk forbinder
med pakkerejser, anses for at være 
pakkerejser; disse kendetegn er navnlig, at 
forskellige rejseydelser samles i et enkelt 
rejseprodukt, som rejsearrangøren påtager 
sig ansvaret for bliver leveret i 
overensstemmelse med aftalen. I 
overensstemmelse med retspraksis ved Den 
Europæiske Unions Domstol16 bør det ikke 
gøre nogen forskel, om rejseydelserne 
sammensættes, før der er etableret kontakt 
med den rejsende, eller på den rejsendes 
foranledning eller efter en udvælgelse, den 
rejsende har foretaget. De samme
principper bør finde anvendelse, uanset om 
bestillingen foretages gennem et fysisk 
rejsebureau eller online.

(8) Rejseydelser kan sammensættes på 
mange forskellige måder, og derfor bør alle 
kombinationer af rejseydelser, der har visse 
kendetegn, som rejsende typisk forbinder 
med pakkerejser, anses for at være 
pakkerejser; disse kendetegn er navnlig, at 
forskellige rejseydelser samles i et enkelt 
rejseprodukt, som rejsearrangøren og/eller 
formidleren påtager sig ansvaret for bliver 
leveret i overensstemmelse med aftalen. I 
overensstemmelse med retspraksis ved Den 
Europæiske Unions Domstol16 bør det ikke 
gøre nogen forskel, om rejseydelserne 
sammensættes, før der er etableret kontakt 
med den rejsende, eller på den rejsendes 
foranledning eller efter en udvælgelse, den 
rejsende har foretaget. De samme 
principper bør finde anvendelse, uanset om 
bestillingen foretages gennem et fysisk 
rejsebureau eller online.

__________________ __________________
16 Jf. dom i sag C-400/00, Club Tour, 
Viagens e Turismo SA. v Alberto Carlos 
Lobo Gonçalves Garrido, Sml. 2002, s. I-
4051.

16 Jf. dom i sag C-400/00, Club Tour, 
Viagens e Turismo SA. v Alberto Carlos 
Lobo Gonçalves Garrido, Sml. 2002, s. I-
4051.

Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag tilpasser betragtningen til ændringsforslaget om målrettet og størst 
mulig harmonisering til artikel 11 (ansvar for levering af pakkerejsen). Den ansvarlige 
erhvervsdrivende kan være rejsearrangøren og/eller formidleren som tidligere fastlagt i 
direktivet fra 1990, hvilket giver medlemsstaterne et vist råderum.

Ændringsforslag 95
Philippe Juvin

Forslag til direktiv
Betragtning 9
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

(9) Af hensyn til gennemsigtigheden bør 
der sondres mellem pakkerejser og 
formidlede rejsearrangementer, hvor 
fysiske eller online rejsebureauer bistår de 
rejsende med at sammensætte rejseydelser, 
med henblik på den rejsendes indgåelse af 
aftaler om rejseydelser med forskellige 
tjenesteydere, herunder gennem indbyrdes 
forbundne bestillingsprocedurer, idet disse 
rejsearrangementer ikke har de pågældende 
kendetegn, og det derfor ikke ville være 
rimeligt at anvende alle de forpligtelser, 
der gælder i forbindelse med pakkerejser, 
på de formidlede rejsearrangementer.

(9) Af hensyn til gennemsigtigheden bør 
der sondres mellem pakkerejser og 
formidlede rejsearrangementer, hvor 
fysiske eller online rejsebureauer bistår de 
rejsende med at sammensætte rejseydelser, 
med henblik på den rejsendes indgåelse af 
aftaler om rejseydelser med forskellige 
tjenesteydere, herunder gennem indbyrdes 
forbundne bestillingsprocedurer på en 
målrettet måde, idet disse 
rejsearrangementer ikke har de pågældende 
kendetegn, og det derfor ikke ville være 
rimeligt at anvende alle de forpligtelser, 
der gælder i forbindelse med pakkerejser, 
på de formidlede rejsearrangementer.

Or. en

Begrundelse

Præcisering af begrebet formidlet rejsearrangement (yderligere tilbud skal målrettes, dvs. 
være relateret til stedet og datoerne for den første rejseydelse, som den rejsende har bestilt). 
Yderligere præciseringer er medtaget i betragtning 11 og 13 i forslaget til direktiv.

Ændringsforslag 96
Ivo Belet

Forslag til direktiv
Betragtning 11

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(11) Samtidig bør formidlede 
rejsearrangementer holdes ude fra 
rejseydelser, som rejsende bestiller separat, 
ofte på forskellige tidspunkter, selv hvis 
det er med henblik på den samme rejse 
eller ferie. Online formidlede 
rejsearrangementer bør også holdes ude fra 
link, hvorigennem rejsende alene bliver 
informeret om andre rejseydelser generelt, 
f.eks. når et hotel eller en arrangør af en 
begivenhed på sin webside angiver en liste 
over alle de operatører, der tilbyder 
transport til det sted, hvor begivenheden 

(11) Samtidig bør formidlede 
rejsearrangementer holdes ude fra 
rejseydelser, som rejsende bestiller separat, 
ofte på forskellige tidspunkter, selv hvis 
det er med henblik på den samme rejse 
eller ferie. Online formidlede 
rejsearrangementer bør også holdes ude fra 
relaterede websider, som ikke har til 
formål at indgå en aftale med den 
rejsende, og fra link, hvorigennem 
rejsende alene bliver informeret om andre 
rejseydelser generelt, f.eks. når et hotel 
eller en arrangør af en begivenhed på sin 
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foregår, uden at dette står i forbindelse med 
en bestilling, eller når der bruges cookies 
eller metadata til at indsætte annoncer på 
en webside.

webside angiver en liste over alle de 
operatører, der tilbyder transport til det 
sted, hvor begivenheden foregår, uden at 
dette står i forbindelse med en bestilling, 
eller når der bruges cookies eller metadata 
til at indsætte annoncer på en webside.

Or. nl

Ændringsforslag 97
Philippe Juvin

Forslag til direktiv
Betragtning 11

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(11) Samtidig bør formidlede 
rejsearrangementer holdes ude fra 
rejseydelser, som rejsende bestiller separat, 
ofte på forskellige tidspunkter, selv hvis 
det er med henblik på den samme rejse 
eller ferie. Online formidlede 
rejsearrangementer bør også holdes ude fra 
link, hvorigennem rejsende alene bliver 
informeret om andre rejseydelser generelt, 
f.eks. når et hotel eller en arrangør af en 
begivenhed på sin webside angiver en liste 
over alle de operatører, der tilbyder 
transport til det sted, hvor begivenheden 
foregår, uden at dette står i forbindelse med 
en bestilling, eller når der bruges cookies 
eller metadata til at indsætte annoncer på 
en webside.

(11) Samtidig bør formidlede 
rejsearrangementer holdes ude fra 
rejseydelser, som rejsende bestiller separat, 
ofte på forskellige tidspunkter, selv hvis 
det er med henblik på den samme rejse 
eller ferie. Online formidlede 
rejsearrangementer bør også holdes ude fra 
link, hvorigennem rejsende alene bliver 
informeret om andre rejseydelser generelt 
og ikke på en målrettet måde, f.eks. når et 
hotel eller en arrangør af en begivenhed på 
sin webside angiver en liste over alle de 
operatører, der tilbyder transport til det 
sted, hvor begivenheden foregår, uden at 
dette står i forbindelse med en bestilling, 
eller når der bruges cookies eller metadata 
til at indsætte annoncer, der vedrører det 
rejsemål og/eller den rejseperiode, som 
blev valgt for den første rejseydelse, på en 
webside.

Or. en

Begrundelse

Præcisering af, hvad der ikke er et formidlet rejsearrangement (yderligere tilbud sendes ikke 
på en målrettet måde, dvs. de er ikke relateret til stedet og datoerne for den første rejseydelse, 
som den rejsende har bestilt).
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Ændringsforslag 98
Philippe Juvin

Forslag til direktiv
Betragtning 13

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(13) Der bør fastsættes særlige regler både 
for fysiske og online formidlere, som under 
et enkelt besøg eller i forbindelse med en 
enkelt kontakt på deres eget salgssted 
bistår rejsende med at indgå separate 
aftaler individuelt med andre tjenesteydere, 
og for online formidlere, som gennem 
indbyrdes forbundne online 
bestillingsprocedurer tilrettelagt under 
hensyn til kunden formidler køb af 
yderligere rejseydelser fra en anden 
erhvervsdrivende senest når bestillingen af 
den første tjenesteydelse bekræftes. Disse 
regler bør f.eks. finde anvendelse, når en 
forbruger ved bekræftelsen af bestillingen 
af den første rejseydelse såsom en fly- eller 
togrejse, modtager en opfordring til 
derudover at bestille en anden rejseydelse, 
f.eks. et hotelophold, der fås på det valgte 
bestemmelsessted for rejsen, med link til et 
websted, hvor der kan foretages bestilling 
hos en anden tjenesteyder eller 
mellemmand. Selv om disse arrangementer 
ikke udgør pakkerejser i dette direktivs 
forstand, idet den rejsende ikke kan 
forledes til at tro, at en enkelt rejsearrangør 
har påtaget sig ansvaret for rejseydelserne, 
udgør disse formidlede arrangementer en 
alternativ forretningsmodel, der ofte er i 
nær konkurrence med pakkerejser.

(13) Der bør fastsættes særlige regler både 
for fysiske og online formidlere, som under 
et enkelt besøg eller i forbindelse med en 
enkelt kontakt på deres eget salgssted 
bistår rejsende med at indgå separate 
aftaler individuelt med andre tjenesteydere, 
og for online formidlere, som gennem 
indbyrdes forbundne online 
bestillingsprocedurer tilrettelagt under 
hensyn til kunden formidler køb af 
yderligere rejseydelser fra en anden 
erhvervsdrivende, hvilket medfører en 
overførsel mellem erhvervsdrivende af 
data, der specifikt omhandler den første 
rejseydelse (herunder rejsemål og 
rejseperiode), uden at der foretages en 
overførsel af den rejsendes 
personoplysninger, senest når bestillingen 
af den første tjenesteydelse bekræftes pr. e-
mail. Disse regler bør f.eks. finde 
anvendelse, når bekræftelsen af 
bestillingen af den første rejseydelse såsom 
en fly- eller togrejse sendes, eller når en 
forbruger sammen med sidstnævnte 
modtager en opfordring til derudover at 
bestille en anden rejseydelse, f.eks. et 
hotelophold, der fås på det valgte 
bestemmelsessted for rejsen, og/eller for 
de datoer, der er angivet for den første 
rejseydelse, med link til et websted, hvor 
der kan foretages bestilling hos en anden 
tjenesteyder eller mellemmand. Selv om 
disse arrangementer ikke udgør pakkerejser 
i dette direktivs forstand, idet den rejsende 
ikke kan forledes til at tro, at en enkelt 
rejsearrangør og/eller formidler har påtaget 
sig ansvaret for rejseydelserne, og idet den 
rejsendes personoplysninger ikke er blevet 
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overført mellem de erhvervsdrivende,
udgør disse formidlede arrangementer en 
alternativ forretningsmodel, der ofte er i 
nær konkurrence med pakkerejser.

Or. en

Begrundelse

Præcisering af, hvilken type oplysninger der udveksles (sondring mellem en pakkerejse som 
defineret i artikel 3, nr. 2), litra v), og et formidlet rejsearrangement som defineret i artikel 3, 
nr. 5), litra b)). Et simpelt link på et websted kan ikke udgøre et formidlet rejsearrangement 
(behov for en minimumsoverførsel af oplysninger mellem erhvervsdrivende udelukkende 
vedrørende bestilling – dato og sted). Det korrekte tidspunkt for bekræftelsen (modtagelse af 
bekræftelse pr. e-mail) skal præciseres med henblik på at sikre retssikkerheden (definitionen 
af tidsperioden har betydning for, hvad der skal anses som en pakkerejse eller ej).

Ændringsforslag 99
Hans-Peter Mayer

Forslag til direktiv
Betragtning 14 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(14a) På internettet forekommer der nu 
fremgangsmåder, hvor erhvervsdrivende, 
der formidler køb af forbundne 
rejsearrangementer, på deres websteder 
har skjult rejsendes mulighed for ikke at 
vælge andre ydelser end den primære. 
Sådanne fremgangsmåder bør betragtes 
som værende vildledende over for de 
rejsende. Eftersom det ikke har været 
muligt at fjerne disse fremgangsmåder på 
grundlag af den gældende lovramme, og 
idet de er specifikke for forbundne 
rejsearrangementer, bør de følgelig være 
forbudt i henhold til dette direktiv.

Or. en

Ændringsforslag 100
Emma McClarkin
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Forslag til direktiv
Betragtning 15 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(15a) Forbrugerne bør, inden de foretager 
betalingen, oplyses om, hvorvidt de vælger 
en pakkerejse eller et forbundet 
rejsearrangement, og om det tilsvarende 
beskyttelsesniveau.

Or. en

Ændringsforslag 101
Emma McClarkin

Forslag til direktiv
Betragtning 15 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(15b) Såfremt forbrugerne ønsker at 
fortsætte med at sammensætte deres egen 
ferie uden for dette direktivs 
anvendelsesområde, dog uden det samme 
beskyttelsesniveau, der er fastlagt i dette 
direktiv, bør de orienteres i 
overensstemmelse hermed, før betalingen 
foretages.

Or. en

Ændringsforslag 102
Hans-Peter Mayer

Forslag til direktiv
Betragtning 16

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(16) Kun kombinationer af visse 
forskellige rejseydelser såsom 
indkvartering, befordring af passagerer 

(16) Kun kombinationer af visse 
forskellige rejseydelser såsom 
indkvartering, befordring af passagerer 
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med bus og tog og ad sø- eller luftvejen 
samt billeje bør kunne anses for at udgør
en pakkerejse eller et formidlet 
rejsearrangement. Indkvartering for at tage 
mere varigt ophold, herunder i forbindelse 
med længerevarende sprogkurser, bør ikke 
anses for indkvartering i dette direktivs 
forstand.

med bus og tog og ad sø- eller luftvejen 
samt billeje bør kunne anses for at udgøre
en pakkerejse eller et formidlet 
rejsearrangement. Hotelovernatninger med 
tilkøbte pakker, såsom musicalbilletter 
eller wellnessbehandlinger, bør undtages, 
såfremt denne pakke ikke udgør en 
væsentlig del af rejsen, eller den 
accessoriske ydelse ikke entydigt udgør 
den reelle grund til rejsen. Indkvartering 
for at tage mere varigt ophold i mere end 
en måned, eller hvor der tydeligvis ikke er 
noget turistmæssigt formål, f.eks. i
forbindelse med længerevarende 
sprogkurser, bør ikke anses for 
indkvartering i dette direktivs forstand.

Or. de

Ændringsforslag 103
Emma McClarkin

Forslag til direktiv
Betragtning 16

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(16) Kun kombinationer af visse 
forskellige rejseydelser såsom 
indkvartering, befordring af passagerer 
med bus og tog og ad sø- eller luftvejen 
samt billeje bør kunne anses for at udgør
en pakkerejse eller et formidlet
rejsearrangement. Indkvartering for at tage 
mere varigt ophold, herunder i forbindelse 
med længerevarende sprogkurser, bør ikke 
anses for indkvartering i dette direktivs 
forstand.

(16) Kombinationer af visse forskellige 
rejseydelser såsom indkvartering, 
befordring af passagerer med bus og tog og 
ad sø- eller luftvejen samt billeje bør kunne 
anses for at udgøre en pakkerejse eller et 
forbundet rejsearrangement. 
Hotelovernatninger med tilkøbte pakker, 
såsom musicalbilletter eller 
wellnessbehandlinger, bør undtages, 
såfremt denne pakke ikke markedsføres 
over for forbrugerne som værende en 
væsentlig del af rejsen, eller den 
accessoriske ydelse ikke entydigt udgør 
det primære element i rejsen.
Indkvartering for at tage mere varigt 
ophold i mere end en måned, eller hvor 
der tydeligvis ikke er noget turistmæssigt 
formål, f.eks. i forbindelse med 
længerevarende sprogkurser, bør ikke 
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anses for indkvartering i dette direktivs 
forstand.

Or. en

Ændringsforslag 104
Emma McClarkin

Forslag til direktiv
Betragtning 17

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(17) Andre turistydelser, såsom entré til 
koncerter, sportsbegivenheder, udflugter 
eller forlystelsesparker, er ydelser, der, når 
de kombineres med enten befordring af 
passagerer, indkvartering og/eller billeje,
bør kunne anses for at udgøre en 
pakkerejse eller et formidlet
rejsearrangement. Disse pakker bør dog 
kun være omfattet af direktivet, hvis de 
pågældende turistydelser udgør en 
væsentlig andel af pakken. I almindelighed 
bør turistydelsen anses for at udgøre en 
væsentlig andel af pakken, hvis dens pris 
udgør over 20 % af den samlede pris eller 
på anden måde udgør en væsentlig 
bestanddel af rejsen eller ferien. 
Accessoriske ydelser, såsom 
rejseforsikring, transport af bagage, 
forplejning og rengøring, som præsteres 
som en del af indkvarteringen, bør ikke i 
sig selv anses for at være turistydelser.

(17) Andre turistydelser, såsom entré til 
koncerter, sportsbegivenheder, udflugter 
eller forlystelsesparker, er ydelser, der, når 
de kombineres med befordring af 
passagerer bør kunne anses for at udgøre 
en pakkerejse eller et forbundet 
rejsearrangement. Disse pakker bør dog 
kun være omfattet af direktivet, hvis de 
pågældende turistydelser udgør en 
væsentlig andel af pakken. I almindelighed 
bør turistydelsen anses for at udgøre en 
væsentlig andel af pakken, hvis den 
specifikt markedsføres over for 
forbrugerne som sådan, hvis dens pris 
udgør over 20 % af den samlede pris eller 
på anden måde udgør en væsentlig 
bestanddel af rejsen eller ferien. 
Accessoriske ydelser, såsom 
rejseforsikring, transport af bagage, 
forplejning og rengøring, som præsteres 
som en del af indkvarteringen, bør ikke i 
sig selv anses for at være turistydelser.

Or. en

Ændringsforslag 105
Heide Rühle

Forslag til direktiv
Betragtning 17
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

(17) Andre turistydelser, såsom entré til 
koncerter, sportsbegivenheder, udflugter 
eller forlystelsesparker, er ydelser, der, når 
de kombineres med enten befordring af 
passagerer, indkvartering og/eller billeje, 
bør kunne anses for at udgøre en 
pakkerejse eller et formidlet 
rejsearrangement. Disse pakker bør dog 
kun være omfattet af direktivet, hvis de 
pågældende turistydelser udgør en 
væsentlig andel af pakken. I almindelighed 
bør turistydelsen anses for at udgøre en 
væsentlig andel af pakken, hvis dens pris 
udgør over 20 % af den samlede pris eller
på anden måde udgør en væsentlig 
bestanddel af rejsen eller ferien. 
Accessoriske ydelser, såsom 
rejseforsikring, transport af bagage, 
forplejning og rengøring, som præsteres 
som en del af indkvarteringen, bør ikke i 
sig selv anses for at være turistydelser.

(17) Andre turistydelser, såsom entré til 
koncerter, sportsbegivenheder, udflugter 
eller forlystelsesparker, er ydelser, der, når 
de kombineres med enten befordring af 
passagerer, indkvartering og/eller billeje, 
bør kunne anses for at udgøre en 
pakkerejse eller et formidlet 
rejsearrangement. Disse pakker bør dog 
kun være omfattet af direktivet, hvis de 
pågældende turistydelser udgør en 
væsentlig andel af pakken. I almindelighed 
bør turistydelsen anses for at udgøre en 
væsentlig andel af pakken, hvis den 
specifikt er betegnet som sådan, hvis dens 
pris udgør over 40 % af den samlede pris 
eller på anden måde udgør en væsentlig 
bestanddel af rejsen eller ferien. 
Accessoriske ydelser, såsom navnlig
rejseforsikring, transport mellem banegård 
og indkvartering, transport ved rejsens 
start og i forbindelse med udflugter, 
transport af bagage, salg af skipas, cykel-
eller biludlejning, forplejning og 
rengøring, som præsteres som en del af 
indkvarteringen, bør ikke i sig selv anses 
for at være turistydelser.

Or. en

Ændringsforslag 106
Hans-Peter Mayer

Forslag til direktiv
Betragtning 17

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(17) Andre turistydelser, såsom entré til 
koncerter, sportsbegivenheder, udflugter 
eller forlystelsesparker, er ydelser, der, når 
de kombineres med enten befordring af 
passagerer, indkvartering og/eller billeje, 
bør kunne anses for at udgøre en 

(17) Andre turistydelser, såsom entré til 
koncerter, sportsbegivenheder, udflugter 
eller forlystelsesparker, er ydelser, der, når 
de kombineres med enten befordring af 
passagerer, indkvartering og/eller billeje, 
bør kunne anses for at udgøre en 
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pakkerejse eller et formidlet 
rejsearrangement. Disse pakker bør dog 
kun være omfattet af direktivet, hvis de 
pågældende turistydelser udgør en 
væsentlig andel af pakken. I almindelighed 
bør turistydelsen anses for at udgøre en 
væsentlig andel af pakken, hvis dens pris 
udgør over 20 % af den samlede pris eller 
på anden måde udgør en væsentlig 
bestanddel af rejsen eller ferien. 
Accessoriske ydelser, såsom 
rejseforsikring, transport af bagage, 
forplejning og rengøring, som præsteres 
som en del af indkvarteringen, bør ikke i 
sig selv anses for at være turistydelser.

pakkerejse eller et formidlet 
rejsearrangement. Disse pakker bør dog 
kun være omfattet af direktivet, hvis de 
pågældende turistydelser udgør en 
væsentlig andel af pakken. I almindelighed 
bør turistydelsen anses for at udgøre en 
væsentlig andel af pakken, hvis den 
specifikt er betegnet som sådan, entydigt 
udgør den reelle grund til rejsen, dens pris 
udgør over 20 % af den samlede pris eller 
på anden måde udgør en væsentlig 
bestanddel af rejsen eller ferien. 
Accessoriske ydelser, såsom navnlig
rejseforsikring, transport mellem banegård 
og indkvartering, transport ved rejsens 
start og i forbindelse med udflugter, 
transport af bagage, forplejning og 
rengøring, som præsteres som en del af 
indkvarteringen, bør ikke i sig selv anses 
for at være turistydelser.

Or. de

Ændringsforslag 107
Othmar Karas

Forslag til direktiv
Betragtning 17

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(17) Andre turistydelser, såsom entré til 
koncerter, sportsbegivenheder, udflugter 
eller forlystelsesparker, er ydelser, der, når 
de kombineres med enten befordring af 
passagerer, indkvartering og/eller billeje, 
bør kunne anses for at udgøre en 
pakkerejse eller et formidlet 
rejsearrangement. Disse pakker bør dog 
kun være omfattet af direktivet, hvis de 
pågældende turistydelser udgør en 
væsentlig andel af pakken. I almindelighed 
bør turistydelsen anses for at udgøre en 
væsentlig andel af pakken, hvis dens pris 
udgør over 20 % af den samlede pris eller 
på anden måde udgør en væsentlig 
bestanddel af rejsen eller ferien. 
Accessoriske ydelser, såsom 

(17) Andre turistydelser, såsom entré til 
koncerter, sportsbegivenheder, udflugter 
eller forlystelsesparker, er ydelser, der, når 
de kombineres med enten befordring af 
passagerer, indkvartering og/eller billeje, 
bør kunne anses for at udgøre en 
pakkerejse eller et formidlet 
rejsearrangement. Disse pakker bør dog 
kun være omfattet af direktivet, hvis de 
pågældende turistydelser udgør en 
væsentlig andel af pakken. I almindelighed 
bør turistydelsen anses for at udgøre en 
væsentlig andel af pakken, hvis dens pris 
udgør over 50 % af den samlede pris eller 
på anden måde udgør en væsentlig 
bestanddel af rejsen eller ferien. 
Accessoriske ydelser, såsom 
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rejseforsikring, transport af bagage, 
forplejning og rengøring, som præsteres 
som en del af indkvarteringen, bør ikke i 
sig selv anses for at være turistydelser.

rejseforsikring, transport af bagage, 
transport mellem indkvartering og 
banegård, wellnessydelser, der er bestilt 
på stedet, cykeludlejning, forplejning og 
rengøring, som præsteres som en del af 
indkvarteringen, bør ikke i sig selv anses 
for at være turistydelser.

Or. de

Begrundelse

Ydelser, der leveres af turistindlogeringsvirksomheder, henhører nu under direktivet om 
forbrugerrettigheder. Tilbud fra hoteller og andre indlogeringsvirksomheder, såsom 
wellnessydelser, entré eller leje af udstyr, bør ikke anses for at udgøre en pakke i kombination 
med indkvartering, medmindre de udgør en væsentlig andel af ferien eller rejsen. Følgelig 
giver det bedre mening at fastsætte en højere procentgrænse for en "væsentlig andel" på 50 % 
af den samlede pris.

Ændringsforslag 108
Sergio Gaetano Cofferati

Forslag til direktiv
Betragtning 17

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(17) Andre turistydelser, såsom entré til 
koncerter, sportsbegivenheder, udflugter 
eller forlystelsesparker, er ydelser, der, når 
de kombineres med enten befordring af 
passagerer, indkvartering og/eller billeje, 
bør kunne anses for at udgøre en 
pakkerejse eller et formidlet 
rejsearrangement. Disse pakker bør dog 
kun være omfattet af direktivet, hvis de 
pågældende turistydelser udgør en 
væsentlig andel af pakken. I almindelighed 
bør turistydelsen anses for at udgøre en 
væsentlig andel af pakken, hvis dens pris 
udgør over 20 % af den samlede pris eller 
på anden måde udgør en væsentlig
bestanddel af rejsen eller ferien. 
Accessoriske ydelser, såsom 
rejseforsikring, transport af bagage, 
forplejning og rengøring, som præsteres 

(17) Andre turistydelser, såsom entré til 
koncerter, sportsbegivenheder, udflugter 
eller forlystelsesparker, er ydelser, der, når 
de kombineres med enten befordring af 
passagerer, indkvartering og/eller billeje, 
bør kunne anses for at udgøre en 
pakkerejse eller et formidlet 
rejsearrangement. Disse pakker bør dog 
kun være omfattet af direktivet, hvis de 
pågældende turistydelser udgør en 
væsentlig andel af pakken. I almindelighed 
bør turistydelsen anses for at udgøre en 
væsentlig andel af pakken, hvis dens pris 
udgør over 5 % af den samlede pris eller på 
anden måde udgør en vigtig bestanddel af 
rejsen eller ferien. Accessoriske ydelser, 
såsom rejseforsikring, transport af bagage, 
forplejning og rengøring, som præsteres 
som en del af indkvarteringen, bør ikke i 
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som en del af indkvarteringen, bør ikke i 
sig selv anses for at være turistydelser.

sig selv anses for at være turistydelser.

Or. en

Ændringsforslag 109
Jorgo Chatzimarkakis

Forslag til direktiv
Betragtning 17

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(17) Andre turistydelser, såsom entré til 
koncerter, sportsbegivenheder, udflugter 
eller forlystelsesparker, er ydelser, der, når 
de kombineres med enten befordring af 
passagerer, indkvartering og/eller billeje, 
bør kunne anses for at udgøre en 
pakkerejse eller et formidlet 
rejsearrangement. Disse pakker bør dog 
kun være omfattet af direktivet, hvis de 
pågældende turistydelser udgør en 
væsentlig andel af pakken. I almindelighed 
bør turistydelsen anses for at udgøre en 
væsentlig andel af pakken, hvis dens pris 
udgør over 20 % af den samlede pris eller 
på anden måde udgør en væsentlig 
bestanddel af rejsen eller ferien. 
Accessoriske ydelser, såsom 
rejseforsikring, transport af bagage, 
forplejning og rengøring, som præsteres 
som en del af indkvarteringen, bør ikke i 
sig selv anses for at være turistydelser.

(17) Andre turistydelser, såsom entré til 
koncerter, sportsbegivenheder, udflugter 
eller forlystelsesparker, er ydelser, der, når 
de kombineres med enten befordring af 
passagerer, indkvartering og/eller billeje, 
bør kunne anses for at udgøre en 
pakkerejse eller et formidlet 
rejsearrangement. Disse pakker bør dog 
kun være omfattet af direktivet, hvis de 
pågældende turistydelser udgør en 
væsentlig andel af pakken. I almindelighed 
bør turistydelsen anses for at udgøre en 
væsentlig andel af pakken, hvis dens pris 
udgør over 40 % af den samlede pris eller 
på anden måde udgør en væsentlig 
bestanddel af rejsen eller ferien. 
Accessoriske ydelser, såsom 
rejseforsikring, transport af bagage, 
forplejning og rengøring, som præsteres 
som en del af indkvarteringen, bør ikke i 
sig selv anses for at være turistydelser.

Or. en

Ændringsforslag 110
Jorgo Chatzimarkakis

Forslag til direktiv
Betragtning 18

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(18) Det bør også præciseres, at aftaler, (18) Det bør også præciseres, at aftaler, 
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hvorved den erhvervsdrivende giver den 
rejsende ret til efter aftalens indgåelse at 
vælge blandt et udvalg af forskellige typer 
rejseydelser, som f.eks. ved gaveæsker 
indeholdende en pakkerejse, bør anses for 
at udgøre pakkerejser. Endvidere bør en 
kombination af rejseydelser anses for en 
pakkerejse, når den rejsendes navn eller 
andre oplysninger om vedkommende, som 
er nødvendige for at foretage bestillingen, 
overføres mellem de erhvervsdrivende, 
senest når bestillingen af den første ydelse 
bekræftes. Oplysninger, som er 
nødvendige for at foretage bestillingen, er 
kreditkortoplysninger og andre 
oplysninger, der er nødvendige for at 
opnå betaling. Derimod bør overførslen af 
oplysninger om f.eks. rejsens 
bestemmelsessted eller tidspunktet for
rejsen ikke i sig selv være tilstrækkelig.

hvorved den erhvervsdrivende giver den 
rejsende ret til efter aftalens indgåelse at 
vælge blandt et udvalg af forskellige typer 
rejseydelser, som f.eks. ved gaveæsker 
indeholdende en pakkerejse, bør anses for 
at udgøre pakkerejser.

Or. en

Ændringsforslag 111
Sergio Gaetano Cofferati

Forslag til direktiv
Betragtning 18

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(18) Det bør også præciseres, at aftaler, 
hvorved den erhvervsdrivende giver den 
rejsende ret til efter aftalens indgåelse at 
vælge blandt et udvalg af forskellige typer 
rejseydelser, som f.eks. ved gaveæsker 
indeholdende en pakkerejse, bør anses for 
at udgøre pakkerejser. Endvidere bør en 
kombination af rejseydelser anses for en 
pakkerejse, når den rejsendes navn eller 
andre oplysninger om vedkommende, som 
er nødvendige for at foretage bestillingen, 
overføres mellem de erhvervsdrivende, 
senest når bestillingen af den første ydelse 
bekræftes. Oplysninger, som er 
nødvendige for at foretage bestillingen, er 

(18) Det bør også præciseres, at aftaler, 
hvorved den erhvervsdrivende giver den 
rejsende ret til efter aftalens indgåelse at 
vælge blandt et udvalg af forskellige typer 
rejseydelser, som f.eks. ved gaveæsker 
indeholdende en pakkerejse, bør anses for 
at udgøre pakkerejser. Endvidere bør en 
kombination af rejseydelser anses for en 
pakkerejse, når den rejsendes navn eller 
bestillingsdata, som er nødvendige for at 
foretage bestillingerne, overføres mellem 
de erhvervsdrivende.
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kreditkortoplysninger og andre 
oplysninger, der er nødvendige for at 
opnå betaling. Derimod bør overførslen af 
oplysninger om f.eks. rejsens 
bestemmelsessted eller tidspunktet for 
rejsen ikke i sig selv være tilstrækkelig.

Or. en

Ændringsforslag 112
Catherine Stihler

Forslag til direktiv
Betragtning 18

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(18) Det bør også præciseres, at aftaler, 
hvorved den erhvervsdrivende giver den 
rejsende ret til efter aftalens indgåelse at 
vælge blandt et udvalg af forskellige typer 
rejseydelser, som f.eks. ved gaveæsker 
indeholdende en pakkerejse, bør anses for 
at udgøre pakkerejser. Endvidere bør en 
kombination af rejseydelser anses for en 
pakkerejse, når den rejsendes navn eller 
andre oplysninger om vedkommende, som 
er nødvendige for at foretage bestillingen, 
overføres mellem de erhvervsdrivende, 
senest når bestillingen af den første ydelse 
bekræftes. Oplysninger, som er 
nødvendige for at foretage bestillingen, er 
kreditkortoplysninger og andre 
oplysninger, der er nødvendige for at 
opnå betaling. Derimod bør overførslen af 
oplysninger om f.eks. rejsens 
bestemmelsessted eller tidspunktet for 
rejsen ikke i sig selv være tilstrækkelig.

(18) Det bør også præciseres, at aftaler, 
hvorved den erhvervsdrivende giver den 
rejsende ret til efter aftalens indgåelse at 
vælge blandt et udvalg af forskellige typer 
rejseydelser, som f.eks. ved gaveæsker 
indeholdende en pakkerejse, bør anses for 
at udgøre pakkerejser. Endvidere bør en 
kombination af rejseydelser anses for en 
pakkerejse, når den rejsendes navn eller 
andre data om vedkommende, som er 
nødvendige for at foretage bestillingen, 
overføres mellem de erhvervsdrivende.

Or. en

Begrundelse

Overførsel af en forbrugers data mellem indbyrdes forbundne bestillingsprocedurer bør være 
tilstrækkelig med hensyn til at skabe en pakkeferie, når dette medfører en kombination af 
mindst to forskellige typer rejseydelser på samme rejse. Betegnelsen "oplysninger" er 
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endvidere for uklar.

Ændringsforslag 113
Philippe Juvin

Forslag til direktiv
Betragtning 18

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(18) Det bør også præciseres, at aftaler, 
hvorved den erhvervsdrivende giver den 
rejsende ret til efter aftalens indgåelse at 
vælge blandt et udvalg af forskellige typer 
rejseydelser, som f.eks. ved gaveæsker 
indeholdende en pakkerejse, bør anses for 
at udgøre pakkerejser. Endvidere bør en 
kombination af rejseydelser anses for en 
pakkerejse, når den rejsendes navn eller 
andre oplysninger om vedkommende, som 
er nødvendige for at foretage bestillingen, 
overføres mellem de erhvervsdrivende, 
senest når bestillingen af den første ydelse 
bekræftes. Oplysninger, som er 
nødvendige for at foretage bestillingen, er 
kreditkortoplysninger og andre 
oplysninger, der er nødvendige for at opnå 
betaling. Derimod bør overførslen af 
oplysninger om f.eks. rejsens 
bestemmelsessted eller tidspunktet for 
rejsen ikke i sig selv være tilstrækkelig.

(18) Det bør også præciseres, at aftaler, 
hvorved den erhvervsdrivende giver den 
rejsende ret til efter aftalens indgåelse at 
vælge blandt et udvalg af forskellige typer 
rejseydelser, som f.eks. ved gaveæsker 
indeholdende en pakkerejse, bør anses for 
at udgøre pakkerejser. Endvidere bør en 
kombination af rejseydelser anses for en 
pakkerejse, når den rejsendes 
personoplysninger, som er nødvendige for 
at foretage bestillingen, overføres mellem 
de erhvervsdrivende, senest når 
bestillingen af den første ydelse bekræftes 
pr. e-mail. Den rejsendes 
personoplysninger, som er nødvendige for 
at foretage bestillingen, er den rejsendes 
navn, adresse, telefonnummer, 
kreditkortoplysninger og andre 
oplysninger, der er nødvendige for at opnå 
betaling. Derimod bør overførslen af data, 
der udelukkende vedrører rejseydelsen, 
f.eks. om rejsens bestemmelsessted eller 
tidspunktet for rejsen, og som ikke 
medfører en overførsel af den rejsendes 
personoplysninger, ikke i sig selv være 
tilstrækkelig.

Or. en

Begrundelse

Præcisering af, hvilken type oplysninger der udveksles (sondring mellem en pakkerejse som 
defineret i artikel 3, nr. 2), litra v), og et formidlet rejsearrangement som defineret i artikel 3, 
nr. 5), litra b)). Et simpelt link på et websted kan ikke udgøre et formidlet rejsearrangement 
(behov for en minimumsoverførsel af oplysninger mellem erhvervsdrivende udelukkende 
vedrørende bestilling – dato og sted). Det korrekte tidspunkt for bekræftelsen (modtagelse af 
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bekræftelse pr. e-mail) skal præciseres med henblik på at sikre retssikkerheden (definitionen 
af tidsperioden har betydning for, hvad der skal anses som en pakkerejse eller ej).

Ændringsforslag 114
Heide Rühle

Forslag til direktiv
Betragtning 18

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(18) Det bør også præciseres, at aftaler, 
hvorved den erhvervsdrivende giver den 
rejsende ret til efter aftalens indgåelse at 
vælge blandt et udvalg af forskellige typer 
rejseydelser, som f.eks. ved gaveæsker 
indeholdende en pakkerejse, bør anses for 
at udgøre pakkerejser. Endvidere bør en 
kombination af rejseydelser anses for en 
pakkerejse, når den rejsendes navn eller 
andre oplysninger om vedkommende, som 
er nødvendige for at foretage bestillingen, 
overføres mellem de erhvervsdrivende, 
senest når bestillingen af den første ydelse 
bekræftes. Oplysninger, som er nødvendige 
for at foretage bestillingen, er 
kreditkortoplysninger og andre 
oplysninger, der er nødvendige for at opnå 
betaling. Derimod bør overførslen af 
oplysninger om f.eks. rejsens 
bestemmelsessted eller tidspunktet for 
rejsen ikke i sig selv være tilstrækkelig.

(18) Det bør også præciseres, at aftaler, 
hvorved den erhvervsdrivende giver den 
rejsende ret til efter aftalens indgåelse at 
vælge blandt et udvalg af forskellige typer 
rejseydelser, som f.eks. ved gaveæsker 
indeholdende en pakkerejse, bør anses for 
at udgøre pakkerejser. Endvidere bør en 
kombination af rejseydelser anses for en 
pakkerejse, når oplysninger om 
vedkommende, som er nødvendige for at 
foretage bestillingen, overføres mellem de 
erhvervsdrivende, senest når bestillingen af 
den første ydelse bekræftes. Oplysninger, 
som er nødvendige for at foretage 
bestillingen, er kreditkortoplysninger og 
andre oplysninger, der er nødvendige for at 
opnå betaling. Derimod bør overførslen af 
oplysninger om f.eks. rejsens 
bestemmelsessted eller tidspunktet for 
rejsen ikke i sig selv være tilstrækkelig.

Or. en

Ændringsforslag 115
Sergio Gaetano Cofferati

Forslag til direktiv
Betragtning 19

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(19) Da der ikke er et lige så stort behov 
for at beskytte rejsende ved korte ture, bør 
rejser, der varer under 24 timer, og som 

udgår
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ikke omfatter indkvartering, samt 
lejlighedsvist arrangerede pakkerejser 
ikke være omfattet af direktivet, så det 
undgås at pålægge de erhvervsdrivende 
unødvendige byrder.

Or. en

Ændringsforslag 116
Anna Hedh

Forslag til direktiv
Betragtning 19

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(19) Da der ikke er et lige så stort behov 
for at beskytte rejsende ved korte ture, bør 
rejser, der varer under 24 timer, og som 
ikke omfatter indkvartering, samt 
lejlighedsvist arrangerede pakkerejser 
ikke være omfattet af direktivet, så det 
undgås at pålægge de erhvervsdrivende 
unødvendige byrder.

udgår

Or. sv

Ændringsforslag 117
Philippe Juvin

Forslag til direktiv
Betragtning 20

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(20) Det, der navnlig kendetegner en 
pakkerejse, er, at mindst én 
erhvervsdrivende som rejsearrangør er 
ansvarlig for, at hele pakkerejsen leveres i 
overensstemmelse med aftalen. Kun i 
tilfælde, hvor en anden erhvervsdrivende 
optræder som rejsearrangør af en 
pakkerejse, bør den erhvervsdrivende, 
typisk et fysisk eller online rejsebureau, 

(20) Det, der navnlig kendetegner en 
pakkerejse, er, at mindst én 
erhvervsdrivende, der er rejsearrangør 
og/eller formidler, er ansvarlig for, at hele 
pakkerejsen leveres i overensstemmelse 
med aftalen. Hvorvidt en erhvervsdrivende 
optræder som arrangør af den pågældende 
pakkerejse, bør afhænge af, i hvilken grad 
den erhvervsdrivende er involveret i 
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derfor kunne nøjes med at optræde som 
formidler eller mellemmand og ikke have 
ansvaret som rejsearrangør. Hvorvidt en 
erhvervsdrivende optræder som arrangør af 
den pågældende pakkerejse, bør afhænge 
af, i hvilken grad den erhvervsdrivende er 
involveret i sammensætningen af 
pakkerejsen som defineret i dette direktiv, 
og ikke af, under hvilken betegnelse den 
erhvervsdrivende driver sin virksomhed. 
Når flere erhvervsdrivende opfylder en 
betingelse, som medfører, at 
kombinationen af rejseydelser udgør en 
pakkerejse, og disse erhvervsdrivende ikke 
har oplyst den rejsende om, hvem af dem 
der er arrangør af pakkerejsen, bør alle 
disse erhvervsdrivende anses for 
rejsearrangører.

sammensætningen af pakkerejsen som 
defineret i dette direktiv, og ikke af, under 
hvilken betegnelse den erhvervsdrivende 
driver sin virksomhed. Når flere 
erhvervsdrivende opfylder en betingelse, 
som medfører, at kombinationen af 
rejseydelser udgør en pakkerejse, og disse 
erhvervsdrivende ikke har oplyst den 
rejsende om, hvem af dem der er arrangør 
af pakkerejsen, bør alle disse 
erhvervsdrivende anses for rejsearrangører.

Or. en

Begrundelse

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' 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.

Ændringsforslag 118
Philippe Juvin

Forslag til direktiv
Betragtning 21

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(21) Med hensyn til pakkerejser bør 
formidlere sammen med rejsearrangøren 
være ansvarlig for, at der gives 
tilstrækkelige oplysninger forud for 
aftalens indgåelse. Samtidig bør det 
præciseres, at de er ansvarlige for fejl i 
forbindelse med bestillingen. For at lette 

(21) Med hensyn til pakkerejser bør 
formidlere sammen med rejsearrangøren 
være ansvarlig for, at der gives 
tilstrækkelige oplysninger forud for 
aftalens indgåelse. Samtidig bør det 
præciseres, at de er ansvarlige for fejl i 
forbindelse med bestillingen, hvis de rent 
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kommunikationen, særligt i forhold over 
landegrænserne, bør de rejsende også 
kunne kontakte rejsearrangøren gennem 
den formidler, de har købt pakkerejsen fra.

faktisk er involveret i 
bestillingsproceduren. Formidlere bør 
derfor ikke være ansvarlige for fejl i 
forbindelse med bestillingen, såfremt disse 
skyldes fejl, der er begået af en anden 
erhvervsdrivende, fra hvem der er købt 
yderligere rejseydelser i forbindelse med 
et formidlet rejsearrangement gennem 
indbyrdes forbundne 
onlinebestillingsprocedurer, der er baseret 
på en simpel overførsel af målrettede 
oplysninger, herunder om rejsemål og 
rejseperiode. I dette tilfælde bør den 
erhvervsdrivende, der leverer de 
yderligere rejseydelser, være ansvarlig for 
fejlene i forbindelse med bestillingen af 
sådanne ydelser. For at lette 
kommunikationen, særligt i forhold over 
landegrænserne, bør de rejsende også 
kunne kontakte rejsearrangøren gennem 
den formidler, de har købt pakkerejsen fra.

Or. en

Begrundelse

Formidlere bør kun være ansvarlige for fejl i forbindelse med bestillingen, når de rent faktisk 
er involveret i bestillingsproceduren. Hvis en erhvervsdrivende, der leverer yderligere 
rejseydelser, i tilfælde af et formidlet rejsearrangement, hvor der anvendes indbyrdes 
forbundne bestillingsprocedurer, som er baseret på overførslen mellem erhvervsdrivende af 
målrettede oplysninger, herunder om rejsemål og rejseperiode (jf. ændringsforslag til artikel 
3, nr. 5, litra b)), begår en fejl i forbindelse med bestillingen, bør denne være ansvarlig for 
fejlen og ikke den formidler, som ikke har indflydelse på bestillingen af yderligere ydelser.

Ændringsforslag 119
Catherine Stihler

Forslag til direktiv
Betragtning 23

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(23) Vigtige oplysninger, f.eks. om de 
væsentlige kendetegn ved rejseydelserne 
eller priser, der forekommer i annoncer, på 
rejsearrangørens webside eller i brochurer 

(23) Vigtige oplysninger, f.eks. om de 
væsentlige kendetegn ved rejseydelserne 
eller priser, der forekommer i annoncer, på 
rejsearrangørens webside eller i brochurer 
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som en del af oplysningerne forud for 
aftalens indgåelse, bør være bindende, 
medmindre rejsearrangøren forbeholder sig 
ret til at foretage ændringer, og disse 
ændringer klart og tydeligt meddeles den 
rejsende, inden aftalen indgås. Under 
hensyn til de nye 
kommunikationsteknologier er der 
imidlertid ikke længere noget behov for at 
fastsætte særlige regler om brochurer, 
men det bør i stedet sikres, at ændringer, 
der har konsekvenser for opfyldelsen af 
aftalen, under visse omstændigheder
kommunikeres mellem parterne på et varigt 
medium, hvor der siden er adgang til dem. 
Det bør altid være muligt at foretage 
ændringer i oplysningerne, når begge 
parter i aftalen udtrykkeligt er blevet enige 
om det.

som en del af oplysningerne forud for 
aftalens indgåelse, bør være bindende, 
medmindre rejsearrangøren forbeholder sig 
ret til at foretage ændringer, og disse 
ændringer klart og tydeligt meddeles den 
rejsende, inden aftalen indgås. Ændringer, 
der har konsekvenser for opfyldelsen af 
aftalen, skal på tilstrækkelig vis 
kommunikeres mellem parterne på et varigt 
medium, hvor der siden er adgang til dem. 
Det bør altid være muligt at foretage 
ændringer i oplysningerne, når begge 
parter i aftalen udtrykkeligt er blevet enige 
om det.

Or. en

Begrundelse

Selv om digital kommunikation bliver stadig mere fremtrædende, bør der stadig være 
oplysninger til rådighed på forskellige medier for at sikre, at alle forbrugere har adgang til 
disse oplysninger.

Ændringsforslag 120
Emma McClarkin

Forslag til direktiv
Betragtning 23 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(23a) I lyset af nye 
kommunikationsteknologier, der kan 
bidrage til at sikre, at forbrugerne har 
adgang til ajourførte oplysninger på 
bestillingstidspunktet, og den voksende 
tendens med at bestille pakkerejser på 
internettet er der imidlertid ikke længere 
behov for særlige regler om trykte 
brochurer.
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Or. en

Ændringsforslag 121
Jorgo Chatzimarkakis

Forslag til direktiv
Betragtning 23 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(23a) Flytider bør være en fast del af 
aftalen og være ét af de væsentlige 
kendetegn for en rejseydelse. De bør ikke 
kunne ændres med mere end fem timer.

Or. en

Ændringsforslag 122
Hans-Peter Mayer

Forslag til direktiv
Betragtning 26

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(26) Da pakkerejser ofte købes lang tid i 
forvejen, kan der indtræde uforudsete 
begivenheder. Den rejsende bør derfor 
under visse betingelser have ret til at 
overdrage en pakkerejse til en anden 
rejsende. I disse situationer bør 
rejsearrangøren kunne kræve sine udgifter 
betalt, f.eks. hvis en underleverandør 
opkræver et gebyr for at ændre navnet på 
den rejsende eller for at annullere en billet 
til befordring og udstede en ny. De 
rejsende bør også have mulighed for at 
hæve aftalen når som helst inden 
pakkerejsens begyndelse mod betaling af 
en passende godtgørelse og bør have ret til 
at hæve aftalen uden at betale nogen 
godtgørelse, når pakkerejsen vil blive 
væsentligt berørt af uundgåelige og 
ekstraordinære omstændigheder såsom krig 
og naturkatastrofe. Der bør særligt anses 
for at foreligge uundgåelige og 

(26) Da pakkerejser ofte købes lang tid i 
forvejen, kan der indtræde uforudsete 
begivenheder. Den rejsende bør derfor 
under visse betingelser have ret til at 
overdrage en pakkerejse til en anden 
rejsende. I disse situationer bør 
rejsearrangøren kunne kræve sine udgifter 
betalt, f.eks. hvis en underleverandør 
opkræver et gebyr for at ændre navnet på 
den rejsende eller for at annullere en billet 
til befordring og udstede en ny. De 
rejsende bør også have mulighed for at 
hæve aftalen når som helst inden 
pakkerejsens begyndelse mod betaling af 
en passende godtgørelse og bør have ret til 
at hæve aftalen uden at betale nogen 
godtgørelse, når pakkerejsen vil blive 
væsentligt berørt af uundgåelige og 
ekstraordinære omstændigheder såsom krig 
og naturkatastrofer, herunder terrorisme, 
orkaner, jordskælv og politisk ustabilitet, 
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ekstraordinære omstændigheder, når det i 
pålidelige og offentligt tilgængelige 
rapporter, såsom anbefalinger fra 
medlemsstaternes myndigheder, frarådes at 
rejse til bestemmelsesstedet.

der udgør en risiko for de rejsendes 
sikkerhed. Der bør særligt anses for at 
foreligge uundgåelige og ekstraordinære 
omstændigheder, når det i pålidelige og 
offentligt tilgængelige rapporter, såsom 
anbefalinger fra medlemsstaternes 
myndigheder, frarådes at rejse til 
bestemmelsesstedet.

Or. de

Ændringsforslag 123
Sergio Gaetano Cofferati

Forslag til direktiv
Betragtning 26

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(26) Da pakkerejser ofte købes lang tid i 
forvejen, kan der indtræde uforudsete 
begivenheder. Den rejsende bør derfor 
under visse betingelser have ret til at 
overdrage en pakkerejse til en anden 
rejsende. I disse situationer bør 
rejsearrangøren kunne kræve sine udgifter 
betalt, f.eks. hvis en underleverandør 
opkræver et gebyr for at ændre navnet på 
den rejsende eller for at annullere en billet 
til befordring og udstede en ny. De 
rejsende bør også have mulighed for at 
hæve aftalen når som helst inden 
pakkerejsens begyndelse mod betaling af 
en passende godtgørelse og bør have ret til 
at hæve aftalen uden at betale nogen 
godtgørelse, når pakkerejsen vil blive 
væsentligt berørt af uundgåelige og 
ekstraordinære omstændigheder såsom krig 
og naturkatastrofe. Der bør særligt anses 
for at foreligge uundgåelige og 
ekstraordinære omstændigheder, når det i 
pålidelige og offentligt tilgængelige 
rapporter, såsom anbefalinger fra 
medlemsstaternes myndigheder, frarådes at 
rejse til bestemmelsesstedet.

(26) Da pakkerejser ofte købes lang tid i 
forvejen, kan der indtræde uforudsete 
begivenheder. Den rejsende bør derfor 
under visse betingelser have ret til at 
overdrage en pakkerejse til en anden 
rejsende. I disse situationer bør 
rejsearrangøren kunne kræve sine 
eventuelle udgifter betalt, f.eks. hvis en 
underleverandør opkræver et gebyr for at 
ændre navnet på den rejsende eller for at 
annullere en billet til befordring og udstede 
en ny. De rejsende bør også have mulighed 
for at hæve aftalen når som helst inden 
pakkerejsens begyndelse. Annulleringen 
kan forbindes med betalingen af en 
passende godtgørelse, i hvilket tilfælde 
aftalen bør indeholde rimelige 
standardiserede opsigelsesgebyrer. De 
rejsende bør under alle omstændigheder 
have ret til at hæve aftalen uden at betale 
nogen godtgørelse, når pakkerejsen vil 
blive væsentligt berørt af uundgåelige og 
ekstraordinære omstændigheder såsom krig 
og naturkatastrofer. Der bør særligt anses 
for at foreligge uundgåelige og 
ekstraordinære omstændigheder, når det i 
pålidelige og offentligt tilgængelige 
rapporter, såsom anbefalinger fra 
medlemsstaternes myndigheder, frarådes at 
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rejse til bestemmelsesstedet.

Or. en

Ændringsforslag 124
Philippe Juvin

Forslag til direktiv
Betragtning 26

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(26) Da pakkerejser ofte købes lang tid i 
forvejen, kan der indtræde uforudsete 
begivenheder. Den rejsende bør derfor 
under visse betingelser have ret til at 
overdrage en pakkerejse til en anden 
rejsende. I disse situationer bør 
rejsearrangøren kunne kræve sine udgifter 
betalt, f.eks. hvis en underleverandør 
opkræver et gebyr for at ændre navnet på 
den rejsende eller for at annullere en billet 
til befordring og udstede en ny. De 
rejsende bør også have mulighed for at 
hæve aftalen når som helst inden 
pakkerejsens begyndelse mod betaling af 
en passende godtgørelse og bør have ret til 
at hæve aftalen uden at betale nogen 
godtgørelse, når pakkerejsen vil blive 
væsentligt berørt af uundgåelige og 
ekstraordinære omstændigheder såsom krig 
og naturkatastrofe. Der bør særligt anses 
for at foreligge uundgåelige og 
ekstraordinære omstændigheder, når det i 
pålidelige og offentligt tilgængelige 
rapporter, såsom anbefalinger fra 
medlemsstaternes myndigheder, frarådes at 
rejse til bestemmelsesstedet.

(Vedrører ikke den danske tekst)

Or. fr

Begrundelse

(Vedrører ikke den danske tekst)
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Ændringsforslag 125
Anna Hedh

Forslag til direktiv
Betragtning 26

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(26) Da pakkerejser ofte købes lang tid i 
forvejen, kan der indtræde uforudsete 
begivenheder. Den rejsende bør derfor 
under visse betingelser have ret til at 
overdrage en pakkerejse til en anden 
rejsende. I disse situationer bør 
rejsearrangøren kunne kræve sine udgifter 
betalt, f.eks. hvis en underleverandør 
opkræver et gebyr for at ændre navnet på 
den rejsende eller for at annullere en billet 
til befordring og udstede en ny. De 
rejsende bør også have mulighed for at 
hæve aftalen når som helst inden 
pakkerejsens begyndelse mod betaling af 
en passende godtgørelse og bør have ret til 
at hæve aftalen uden at betale nogen 
godtgørelse, når pakkerejsen vil blive 
væsentligt berørt af uundgåelige og 
ekstraordinære omstændigheder såsom krig 
og naturkatastrofe. Der bør særligt anses 
for at foreligge uundgåelige og 
ekstraordinære omstændigheder, når det i 
pålidelige og offentligt tilgængelige 
rapporter, såsom anbefalinger fra 
medlemsstaternes myndigheder, frarådes at 
rejse til bestemmelsesstedet.

(26) Da pakkerejser ofte købes lang tid i 
forvejen, kan der indtræde uforudsete 
begivenheder. Den rejsende bør derfor 
under visse betingelser have ret til at 
overdrage en pakkerejse til en anden 
rejsende. I disse situationer bør 
rejsearrangøren kunne kræve sine udgifter 
betalt, f.eks. hvis en underleverandør 
opkræver et gebyr for at ændre navnet på 
den rejsende eller for at annullere en billet 
til befordring og udstede en ny. De 
rejsende bør også have mulighed for at 
hæve aftalen når som helst inden 
pakkerejsens begyndelse mod betaling af 
en passende godtgørelse og bør have ret til 
at hæve aftalen uden at betale nogen 
godtgørelse, når pakkerejsen vil blive 
væsentligt berørt af uundgåelige og 
ekstraordinære omstændigheder såsom 
krig, terrorisme, politisk ustabilitet og 
naturkatastrofer. Der bør særligt anses for 
at foreligge uundgåelige og ekstraordinære 
omstændigheder, når det i pålidelige og 
offentligt tilgængelige rapporter, såsom 
anbefalinger fra medlemsstaternes 
myndigheder, frarådes at rejse til 
bestemmelsesstedet.

Or. sv

Ændringsforslag 126
Catherine Stihler

Forslag til direktiv
Betragtning 27
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

(27) I særlige situationer bør også 
rejsearrangøren have ret til at opsige 
aftalen inden pakkerejsens begyndelse 
uden at betale erstatning, f.eks. hvis 
minimumsantallet af deltagere ikke er nået, 
og der i aftalen er taget forbehold for denne 
mulighed.

(27) I særlige situationer bør også 
rejsearrangøren have ret til at opsige 
aftalen inden pakkerejsens begyndelse 
uden at betale erstatning, f.eks. hvis 
minimumsantallet af deltagere ikke er nået, 
og der i aftalen er taget forbehold for denne 
mulighed. I en sådan situation bør 
rejsearrangøren på passende vis orientere 
de rejsende, som kan blive påvirket af 
denne klausul.

Or. en

Ændringsforslag 127
Sergio Gaetano Cofferati

Forslag til direktiv
Betragtning 28

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(28) I visse tilfælde bør rejsearrangører 
have lov til ensidigt at foretage ændringer i 
aftalen om en pakkerejse. De rejsende bør 
dog have ret til at opsige aftalen, hvis de 
foreslåede ændringer betydeligt forandrer 
rejseydelsernes væsentlige kendetegn. Det 
bør kun være muligt at forhøje prisen, hvis 
prisen på brændstof til befordring af 
passagerer eller skatter og afgifter, der 
pålægges af en tredjemand, der ikke direkte 
er involveret i leveringen af de pågældende 
rejseydelser, er steget, eller valutakurser af 
relevans for pakkerejsen har ændret sig, og 
der i aftalen udtrykkeligt er taget forbehold 
for både prisstigninger og prisfald. 
Prisstigninger bør være begrænset til 10 %
af pakkerejsens pris.

(28) I visse tilfælde bør rejsearrangører 
have lov til ensidigt at foretage ændringer i 
aftalen om en pakkerejse. De rejsende bør 
dog have ret til at opsige aftalen, hvis de 
foreslåede ændringer forandrer 
rejseydelsernes væsentlige kendetegn. Det 
bør kun være muligt at forhøje prisen, hvis 
aftalen blev indgået mere end tre måneder 
før dens påbegyndelse, og hvis prisen på 
brændstof til befordring af passagerer eller 
skatter og afgifter, der pålægges af en 
tredjemand, der ikke direkte er involveret i 
leveringen af de pågældende rejseydelser, 
er steget, eller valutakurser af relevans for 
pakkerejsen har ændret sig, og der i aftalen 
udtrykkeligt er taget forbehold for både 
prisstigninger og prisfald. Prisstigninger 
bør være begrænset til 5 % af pakkerejsens 
pris.

Or. en
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Ændringsforslag 128
Konstantinos Poupakis

Forslag til direktiv
Betragtning 28

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(28) I visse tilfælde bør rejsearrangører 
have lov til ensidigt at foretage ændringer i 
aftalen om en pakkerejse. De rejsende bør 
dog have ret til at opsige aftalen, hvis de 
foreslåede ændringer betydeligt forandrer 
rejseydelsernes væsentlige kendetegn. Det 
bør kun være muligt at forhøje prisen, hvis 
prisen på brændstof til befordring af 
passagerer eller skatter og afgifter, der 
pålægges af en tredjemand, der ikke direkte 
er involveret i leveringen af de pågældende 
rejseydelser, er steget, eller valutakurser af 
relevans for pakkerejsen har ændret sig, og 
der i aftalen udtrykkeligt er taget forbehold 
for både prisstigninger og prisfald. 
Prisstigninger bør være begrænset til 10 %
af pakkerejsens pris.

(28) I visse tilfælde bør rejsearrangører 
have lov til ensidigt at foretage ændringer i 
aftalen om en pakkerejse. De rejsende bør 
dog have ret til at opsige aftalen, hvis de 
foreslåede ændringer betydeligt forandrer 
rejseydelsernes væsentlige kendetegn. Det 
bør kun være muligt at forhøje prisen, hvis 
prisen på brændstof til befordring af 
passagerer eller skatter og afgifter, der 
pålægges af en tredjemand, der ikke direkte 
er involveret i leveringen af de pågældende 
rejseydelser, er steget, eller valutakurser af 
relevans for pakkerejsen har ændret sig, og 
der i aftalen udtrykkeligt er taget forbehold 
for både prisstigninger og prisfald. 
Prisstigninger bør være begrænset til 5 %
af pakkerejsens pris.

Or. el

Begrundelse

En grænse på 10 % vil lægge en uforholdsmæssigt stor byrde på de rejsende, navnlig i 
tilfælde hvor omkostningerne ved en særlig pakke allerede er høje og/eller en lang række 
rejsende deltager heri, f.eks. familier (eftersom hvert familiemedlem ville skulle betale 10 % 
yderligere).

  

Ændringsforslag 129
Philippe Juvin

Forslag til direktiv
Betragtning 30

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(30) For at sikre sammenhæng i reglerne (30) For at sikre sammenhæng i reglerne 
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bør dette direktivs bestemmelser tilpasses 
til de internationale konventioner, der 
omfatter rejseydelser, og med EU-
lovgivning om passagerrettigheder. Når 
rejsearrangøren er ansvarlig for manglende 
eller mangelfuld levering af de ydelser, der 
er omfattet af aftalen om pakkerejsen, bør 
rejsearrangøren kunne påberåbe sig de 
begrænsninger i tjenesteydernes ansvar, der 
er fastsat i internationale konventioner, 
såsom Montrealkonventionen af 1999 om 
indførelse af visse ensartede regler for 
international luftbefordring18, 
konventionen af 1980 om internationale 
jernbanebefordringer (COTIF)19 og
Athenkonventionen af 1974 om transport 
af passagerer og deres bagage til søs20. Når 
det på grund af uundgåelige og 
ekstraordinære omstændigheder er umuligt 
at sikre befordring af den rejsende tilbage 
til afrejsestedet, bør rejsearrangørens 
forpligtelse til at bære omkostningerne ved 
den rejsendes fortsatte ophold på 
bestemmelsesstedet bringes i 
overensstemmelse med Kommissionens 
forslag21 om ændring af Europa-
Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 
261/2004 af 11. februar 2004 om fælles 
bestemmelser om kompensation og bistand 
til luftfartspassagerer ved 
boardingafvisning og ved aflysning eller 
lange forsinkelser22.

bør dette direktivs bestemmelser tilpasses 
til de internationale konventioner, der 
omfatter rejseydelser, og med EU-
lovgivning om passagerrettigheder. Når 
rejsearrangøren og/eller formidleren er 
ansvarlig for manglende eller mangelfuld 
levering af de ydelser, der er omfattet af 
aftalen om pakkerejsen, bør 
rejsearrangøren og/eller formidleren kunne 
påberåbe sig de begrænsninger i 
tjenesteydernes ansvar, der er fastsat i 
internationale konventioner, såsom 
Montrealkonventionen af 1999 om 
indførelse af visse ensartede regler for 
international luftbefordring18, 
konventionen af 1980 om internationale 
jernbanebefordringer (COTIF)19 og 
Athenkonventionen af 1974 om transport 
af passagerer og deres bagage til søs20. Når 
det på grund af uundgåelige og 
ekstraordinære omstændigheder er umuligt 
at sikre befordring af den rejsende tilbage 
til afrejsestedet, bør rejsearrangørens 
og/eller formidlerens forpligtelse til at 
bære omkostningerne ved den rejsendes 
fortsatte ophold på bestemmelsesstedet 
bringes i overensstemmelse med 
Kommissionens forslag21 om ændring af 
Europa-Parlamentets og Rådets forordning 
(EF) nr. 261/2004 af 11. februar 2004 om 
fælles bestemmelser om kompensation og 
bistand til luftfartspassagerer ved 
boardingafvisning og ved aflysning eller 
lange forsinkelser22.

__________________ __________________
18 Rådets afgørelse 2001/539/EF af 5. april 
2001 om Det Europæiske Fællesskabs 
godkendelse af konventionen om 
indførelse af visse ensartede regler for 
international luftbefordring (Montreal-
konventionen) (EUT L 194 af 18.7.2001, s. 
38).

18 Rådets afgørelse 2001/539/EF af 5. april 
2001 om Det Europæiske Fællesskabs 
godkendelse af konventionen om 
indførelse af visse ensartede regler for 
international luftbefordring (Montreal-
konventionen) (EFT L 194 af 18.7.2001, s. 
38).

19 Rådets afgørelse 2013/103/EU af 
16. juni 2011 om undertegnelse og 
indgåelse af aftalen mellem Den 
Europæiske Union og Den Mellemstatslige 
Organisation for Internationale 

19 Rådets afgørelse 2013/103/EU af 
16. juni 2011 om undertegnelse og 
indgåelse af aftalen mellem Den 
Europæiske Union og Den Mellemstatslige 
Organisation for Internationale 
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Jernbanebefordringer om Den Europæiske 
Unions tiltrædelse af konventionen om 
internationale jernbanebefordringer 
(COTIF) (EUT L 51 af 23.2.2013, s. 1).

Jernbanebefordringer om Den Europæiske 
Unions tiltrædelse af konventionen om 
internationale jernbanebefordringer 
(COTIF) (EUT L 51 af 23.2.2013, s. 1).

20 Rådets afgørelse 2012/22/EU af 
12. december 2011 om Den Europæiske 
Unions tiltrædelse af protokollen af 2002 
til Athenkonventionen om transport af 
passagerer og deres bagage til søs, 1974, 
undtagen artikel 10 og 11 (EUT L 8 af 
12.1.2012, s. 1).

20 Rådets afgørelse 2012/22/EU af 
12. december 2011 om Den Europæiske 
Unions tiltrædelse af protokollen af 2002 
til Athenkonventionen om transport af 
passagerer og deres bagage til søs, 1974, 
undtagen artikel 10 og 11 (EUT L 8 af 
12.1.2012, s. 1).

21 Forslag til Europa-Parlamentets og 
Rådets forordning om ændring af 
forordning (EF) nr. 261/2004 om fælles 
bestemmelser om kompensation og bistand 
til luftfartspassagerer ved 
boardingafvisning og ved aflysning eller 
lange forsinkelser og forordning (EF) nr. 
2027/97 om luftfartsselskabers 
erstatningsansvar ved luftbefordring af 
passagerer og deres bagage 
(COM(2013)0130).

21 Forslag til Europa-Parlamentets og 
Rådets forordning om ændring af 
forordning (EF) nr. 261/2004 om fælles 
bestemmelser om kompensation og bistand 
til luftfartspassagerer ved 
boardingafvisning og ved aflysning eller 
lange forsinkelser og forordning (EF) nr. 
2027/97 om luftfartsselskabers 
erstatningsansvar ved luftbefordring af 
passagerer og deres bagage 
(COM(2013)0130).

22 EUT L 46 af 17.2.2004, s. 1. 22 EUT L 46 af 17.2.2004, s. 1.

Or. en

Begrundelse

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' 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.

Ændringsforslag 130
Philippe Juvin

Forslag til direktiv
Betragtning 30

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(30) For at sikre sammenhæng i reglerne (Vedrører ikke den danske tekst)
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bør dette direktivs bestemmelser tilpasses 
til de internationale konventioner, der 
omfatter rejseydelser, og med EU-
lovgivning om passagerrettigheder. Når 
rejsearrangøren er ansvarlig for manglende 
eller mangelfuld levering af de ydelser, der 
er omfattet af aftalen om pakkerejsen, bør 
rejsearrangøren kunne påberåbe sig de 
begrænsninger i tjenesteydernes ansvar, der 
er fastsat i internationale konventioner, 
såsom Montrealkonventionen af 1999 om 
indførelse af visse ensartede regler for 
international luftbefordring18, 
konventionen af 1980 om internationale 
jernbanebefordringer (COTIF)19 og 
Athenkonventionen af 1974 om transport 
af passagerer og deres bagage til søs20. Når 
det på grund af uundgåelige og 
ekstraordinære omstændigheder er umuligt 
at sikre befordring af den rejsende tilbage 
til afrejsestedet, bør rejsearrangørens 
forpligtelse til at bære omkostningerne ved 
den rejsendes fortsatte ophold på 
bestemmelsesstedet bringes i 
overensstemmelse med Kommissionens 
forslag21 om ændring af Europa-
Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 
261/2004 af 11. februar 2004 om fælles 
bestemmelser om kompensation og bistand 
til luftfartspassagerer ved 
boardingafvisning og ved aflysning eller 
lange forsinkelser22.

__________________
18 Rådets afgørelse 2001/539/EF af 5. april 
2001 om Det Europæiske Fællesskabs 
godkendelse af konventionen om 
indførelse af visse ensartede regler for 
international luftbefordring (Montreal-
konventionen) (EUT L 194 af 18.7.2001, s. 
38).
19 Rådets afgørelse 2013/103/EU af 
16. juni 2011 om undertegnelse og 
indgåelse af aftalen mellem Den 
Europæiske Union og Den Mellemstatslige 
Organisation for Internationale 
Jernbanebefordringer om Den Europæiske 
Unions tiltrædelse af konventionen om 
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internationale jernbanebefordringer 
(COTIF) (EUT L 51 af 23.2.2013, s. 1).
20 Rådets afgørelse 2012/22/EU af 
12. december 2011 om Den Europæiske 
Unions tiltrædelse af protokollen af 2002 
til Athenkonventionen om transport af 
passagerer og deres bagage til søs, 1974, 
undtagen artikel 10 og 11 (EUT L 8 af 
12.1.2012, s. 1).
21 Forslag til Europa-Parlamentets og 
Rådets forordning om ændring af 
forordning (EF) nr. 261/2004 om fælles 
bestemmelser om kompensation og bistand 
til luftfartspassagerer ved 
boardingafvisning og ved aflysning eller 
lange forsinkelser og forordning (EF) nr. 
2027/97 om luftfartsselskabers 
erstatningsansvar ved luftbefordring af 
passagerer og deres bagage 
(COM(2013)0130).
22 EUT L 46 af 17.2.2004, s. 1

Or. fr

Begrundelse

(Vedrører ikke den danske tekst)

Ændringsforslag 131
Heide Rühle

Forslag til direktiv
Betragtning 30

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(30) For at sikre sammenhæng i reglerne 
bør dette direktivs bestemmelser tilpasses 
til de internationale konventioner, der 
omfatter rejseydelser, og med EU-
lovgivning om passagerrettigheder. Når 
rejsearrangøren er ansvarlig for manglende 
eller mangelfuld levering af de ydelser, der 
er omfattet af aftalen om pakkerejsen, bør 
rejsearrangøren kunne påberåbe sig de 

(30) For at sikre sammenhæng i reglerne 
bør dette direktivs bestemmelser tilpasses 
til de internationale konventioner, der 
omfatter rejseydelser, og med EU-
lovgivning om passagerrettigheder, hvor 
sidstnævnte i givet fald bør have forrang. 
Når rejsearrangøren er ansvarlig for 
manglende eller mangelfuld levering af de 
ydelser, der er omfattet af aftalen om 
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begrænsninger i tjenesteydernes ansvar, der 
er fastsat i internationale konventioner, 
såsom Montrealkonventionen af 1999 om 
indførelse af visse ensartede regler for 
international luftbefordring18, 
konventionen af 1980 om internationale 
jernbanebefordringer (COTIF)19 og 
Athenkonventionen af 1974 om transport 
af passagerer og deres bagage til søs20. Når 
det på grund af uundgåelige og 
ekstraordinære omstændigheder er umuligt 
at sikre befordring af den rejsende tilbage 
til afrejsestedet, bør rejsearrangørens 
forpligtelse til at bære omkostningerne ved 
den rejsendes fortsatte ophold på 
bestemmelsesstedet bringes i 
overensstemmelse med Kommissionens 
forslag21 om ændring af Europa-
Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 
261/2004 af 11. februar 2004 om fælles 
bestemmelser om kompensation og bistand 
til luftfartspassagerer ved 
boardingafvisning og ved aflysning eller 
lange forsinkelser22.

pakkerejsen, bør rejsearrangøren kunne 
påberåbe sig de begrænsninger i 
tjenesteydernes ansvar, der er fastsat i 
internationale konventioner, såsom 
Montrealkonventionen af 1999 om 
indførelse af visse ensartede regler for 
international luftbefordring18, 
konventionen af 1980 om internationale 
jernbanebefordringer (COTIF)19 og 
Athenkonventionen af 1974 om transport 
af passagerer og deres bagage til søs20. Når 
det på grund af uundgåelige og 
ekstraordinære omstændigheder er umuligt 
at sikre befordring af den rejsende tilbage 
til afrejsestedet, bør rejsearrangørens 
forpligtelse til at bære omkostningerne ved 
den rejsendes fortsatte ophold på
bestemmelsesstedet bringes i 
overensstemmelse med Kommissionens 
forslag21 om ændring af Europa-
Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 
261/2004 af 11. februar 2004 om fælles 
bestemmelser om kompensation og bistand 
til luftfartspassagerer ved 
boardingafvisning og ved aflysning eller 
lange forsinkelser22.

__________________ __________________
18 Rådets afgørelse 2001/539/EF af 5. april 
2001 om Det Europæiske Fællesskabs 
godkendelse af konventionen om 
indførelse af visse ensartede regler for 
international luftbefordring (Montreal-
konventionen) (EUT L 194 af 18.7.2001, s. 
38).

18 Rådets afgørelse 2001/539/EF af 5. april 
2001 om Det Europæiske Fællesskabs 
godkendelse af konventionen om 
indførelse af visse ensartede regler for 
international luftbefordring (Montreal-
konventionen) (EFT L 194 af 18.7.2001, s. 
38).

19 Rådets afgørelse 2013/103/EU af 
16. juni 2011 om undertegnelse og 
indgåelse af aftalen mellem Den 
Europæiske Union og Den Mellemstatslige 
Organisation for Internationale 
Jernbanebefordringer om Den Europæiske 
Unions tiltrædelse af konventionen om 
internationale jernbanebefordringer 
(COTIF) (EUT L 51 af 23.2.2013, s. 1).

19 Rådets afgørelse 2013/103/EU af 
16. juni 2011 om undertegnelse og 
indgåelse af aftalen mellem Den 
Europæiske Union og Den Mellemstatslige 
Organisation for Internationale 
Jernbanebefordringer om Den Europæiske 
Unions tiltrædelse af konventionen om 
internationale jernbanebefordringer 
(COTIF) (EUT L 51 af 23.2.2013, s. 1).

20 Rådets afgørelse 2012/22/EU af 
12. december 2011 om Den Europæiske 
Unions tiltrædelse af protokollen af 2002 

20 Rådets afgørelse 2012/22/EU af 
12. december 2011 om Den Europæiske
Unions tiltrædelse af protokollen af 2002 
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til Athenkonventionen om transport af 
passagerer og deres bagage til søs, 1974, 
undtagen artikel 10 og 11 (EUT L 8 af 
12.1.2012, s. 1).

til Athenkonventionen om transport af 
passagerer og deres bagage til søs, 1974, 
undtagen artikel 10 og 11 (EUT L 8 af 
12.1.2012, s. 1).

21 Forslag til Europa-Parlamentets og 
Rådets forordning om ændring af 
forordning (EF) nr. 261/2004 om fælles 
bestemmelser om kompensation og bistand 
til luftfartspassagerer ved 
boardingafvisning og ved aflysning eller 
lange forsinkelser og forordning (EF) nr. 
2027/97 om luftfartsselskabers 
erstatningsansvar ved luftbefordring af 
passagerer og deres bagage 
(COM(2013)0130).

21 Forslag til Europa-Parlamentets og 
Rådets forordning om ændring af 
forordning (EF) nr. 261/2004 om fælles 
bestemmelser om kompensation og bistand 
til luftfartspassagerer ved 
boardingafvisning og ved aflysning eller 
lange forsinkelser og forordning (EF) nr. 
2027/97 om luftfartsselskabers 
erstatningsansvar ved luftbefordring af 
passagerer og deres bagage 
(COM(2013)0130).

22 EUT L 46 af 17.2.2004, s. 1. 22 EUT L 46 af 17.2.2004, s. 1.

Or. en

Ændringsforslag 132
Matteo Salvini

Forslag til direktiv
Betragtning 30

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(30) For at sikre sammenhæng i reglerne 
bør dette direktivs bestemmelser tilpasses 
til de internationale konventioner, der 
omfatter rejseydelser, og med EU-
lovgivning om passagerrettigheder. Når 
rejsearrangøren er ansvarlig for manglende 
eller mangelfuld levering af de ydelser, der 
er omfattet af aftalen om pakkerejsen, bør 
rejsearrangøren kunne påberåbe sig de 
begrænsninger i tjenesteydernes ansvar, der 
er fastsat i internationale konventioner, 
såsom Montrealkonventionen af 1999 om 
indførelse af visse ensartede regler for 
international luftbefordring18, 
konventionen af 1980 om internationale 
jernbanebefordringer (COTIF)19 og 
Athenkonventionen af 1974 om transport 
af passagerer og deres bagage til søs20. Når 

(30) For at sikre sammenhæng i reglerne 
bør dette direktivs bestemmelser tilpasses 
til de internationale konventioner, der 
omfatter rejseydelser, og med EU-
lovgivning om passagerrettigheder, hvor 
sidstnævnte i givet fald bør have forrang. 
Når rejsearrangøren er ansvarlig for 
manglende eller mangelfuld levering af de 
ydelser, der er omfattet af aftalen om 
pakkerejsen, bør rejsearrangøren kunne 
påberåbe sig de begrænsninger i 
tjenesteydernes ansvar, der er fastsat i 
internationale konventioner, såsom 
Montrealkonventionen af 1999 om 
indførelse af visse ensartede regler for 
international luftbefordring18, 
konventionen af 1980 om internationale 
jernbanebefordringer (COTIF)19 og 
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det på grund af uundgåelige og 
ekstraordinære omstændigheder er umuligt 
at sikre befordring af den rejsende tilbage 
til afrejsestedet, bør rejsearrangørens 
forpligtelse til at bære omkostningerne ved 
den rejsendes fortsatte ophold på 
bestemmelsesstedet bringes i 
overensstemmelse med Kommissionens 
forslag21 om ændring af Europa-
Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 
261/2004 af 11. februar 2004 om fælles 
bestemmelser om kompensation og bistand 
til luftfartspassagerer ved 
boardingafvisning og ved aflysning eller 
lange forsinkelser22.

Athenkonventionen af 1974 om transport 
af passagerer og deres bagage til søs20. Når 
det på grund af uundgåelige og 
ekstraordinære omstændigheder er umuligt 
at sikre befordring af den rejsende tilbage 
til afrejsestedet, bør rejsearrangørens 
forpligtelse til at bære omkostningerne ved 
den rejsendes fortsatte ophold på 
bestemmelsesstedet bringes i 
overensstemmelse med Kommissionens 
forslag21 om ændring af Europa-
Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 
261/2004 af 11. februar 2004 om fælles 
bestemmelser om kompensation og bistand 
til luftfartspassagerer ved 
boardingafvisning og ved aflysning eller 
lange forsinkelser22.

__________________ __________________
18 Rådets afgørelse 2001/539/EF af 5. april 
2001 om Det Europæiske Fællesskabs 
godkendelse af konventionen om 
indførelse af visse ensartede regler for 
international luftbefordring (Montreal-
konventionen) (EUT L 194 af 18.7.2001, s. 
38).

18 Rådets afgørelse 2001/539/EF af 5. april 
2001 om Det Europæiske Fællesskabs 
godkendelse af konventionen om 
indførelse af visse ensartede regler for 
international luftbefordring (Montreal-
konventionen) (EFT L 194 af 18.7.2001, s. 
38).

19 Rådets afgørelse 2013/103/EU af 
16. juni 2011 om undertegnelse og 
indgåelse af aftalen mellem Den 
Europæiske Union og Den Mellemstatslige 
Organisation for Internationale 
Jernbanebefordringer om Den Europæiske 
Unions tiltrædelse af konventionen om 
internationale jernbanebefordringer 
(COTIF) (EUT L 51 af 23.2.2013, s. 1).

19 Rådets afgørelse 2013/103/EU af 
16. juni 2011 om undertegnelse og 
indgåelse af aftalen mellem Den 
Europæiske Union og Den Mellemstatslige 
Organisation for Internationale 
Jernbanebefordringer om Den Europæiske 
Unions tiltrædelse af konventionen om 
internationale jernbanebefordringer 
(COTIF) (EUT L 51 af 23.2.2013, s. 1).

20 Rådets afgørelse 2012/22/EU af 
12. december 2011 om Den Europæiske 
Unions tiltrædelse af protokollen af 2002 
til Athenkonventionen om transport af 
passagerer og deres bagage til søs, 1974, 
undtagen artikel 10 og 11 (EUT L 8 af 
12.1.2012, s. 1).

20 Rådets afgørelse 2012/22/EU af 
12. december 2011 om Den Europæiske 
Unions tiltrædelse af protokollen af 2002 
til Athenkonventionen om transport af 
passagerer og deres bagage til søs, 1974, 
undtagen artikel 10 og 11 (EUT L 8 af 
12.1.2012, s. 1).

21 Forslag til Europa-Parlamentets og 
Rådets forordning om ændring af 
forordning (EF) nr. 261/2004 om fælles 
bestemmelser om kompensation og bistand 
til luftfartspassagerer ved 

21 Forslag til Europa-Parlamentets og 
Rådets forordning om ændring af 
forordning (EF) nr. 261/2004 om fælles 
bestemmelser om kompensation og bistand 
til luftfartspassagerer ved 
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boardingafvisning og ved aflysning eller 
lange forsinkelser og forordning (EF) nr. 
2027/97 om luftfartsselskabers 
erstatningsansvar ved luftbefordring af 
passagerer og deres bagage 
(COM(2013)0130).

boardingafvisning og ved aflysning eller 
lange forsinkelser og forordning (EF) nr. 
2027/97 om luftfartsselskabers 
erstatningsansvar ved luftbefordring af 
passagerer og deres bagage 
(COM(2013)0130).

22 EUT L 46 af 17.2.2004, s. 1. 22 EUT L 46 af 17.2.2004, s. 1.

Or. en

Begrundelse

De gældende EU-forordninger om passagerrettigheder bør gå forud for direktivet om 
pakkerejser, når der er et sammenfald mellem særlige bestemmelser vedrørende de 
rettigheder, der gælder for passagerer, som rejser med forskellige transportformer.

Ændringsforslag 133
Philippe Juvin

Forslag til direktiv
Betragtning 31

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(31) Dette direktiv bør ikke gribe ind i 
rejsendes ret til at rejse erstatningskrav 
både i henhold til dette direktiv og i 
henhold til anden relevant EU-lovgivning, 
så de rejsende fortsat har mulighed for at 
rejse erstatningskrav over for 
rejsearrangøren, transportøren eller en 
anden ansvarlig part eller efter 
omstændighederne over for flere parter. 
Det bør præciseres, at de ikke kan 
kumulere rettigheder med forskelligt 
retsgrundlag, hvis rettighederne varetager 
den samme interesse eller har samme 
formål. Rejsearrangørens ansvar bør ikke 
være til hinder for retten til at søge regres 
hos tredjemand, herunder hos 
tjenesteydere.

(31) Dette direktiv bør ikke gribe ind i 
rejsendes ret til at rejse erstatningskrav 
både i henhold til dette direktiv og i 
henhold til anden relevant EU-lovgivning, 
så de rejsende fortsat har mulighed for at 
rejse erstatningskrav over for 
rejsearrangøren og/eller formidleren, 
transportøren eller en anden ansvarlig part 
eller efter omstændighederne over for flere 
parter. Det bør præciseres, at de ikke kan 
kumulere rettigheder med forskelligt 
retsgrundlag, hvis rettighederne varetager 
den samme interesse eller har samme 
formål. Rejsearrangørens og/eller 
formidlerens ansvar bør ikke være til 
hinder for retten til at søge regres hos 
tredjemand, herunder hos tjenesteydere. 
Medlemsstaterne bør sikre, at 
rejsearrangøren og formidleren har 
passende og tilgængelige klagemuligheder 
over for tredjeparter i denne henseende.
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Or. en

Begrundelse

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' 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).

Ændringsforslag 134
Hans-Peter Mayer

Forslag til direktiv
Betragtning 31

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(31) Dette direktiv bør ikke gribe ind i 
rejsendes ret til at rejse erstatningskrav 
både i henhold til dette direktiv og i 
henhold til anden relevant EU-lovgivning, 
så de rejsende fortsat har mulighed for at 
rejse erstatningskrav over for 
rejsearrangøren, transportøren eller en 
anden ansvarlig part eller efter 
omstændighederne over for flere parter. 
Det bør præciseres, at de ikke kan 
kumulere rettigheder med forskelligt 
retsgrundlag, hvis rettighederne varetager 
den samme interesse eller har samme 
formål. Rejsearrangørens ansvar bør ikke 
være til hinder for retten til at søge regres 
hos tredjemand, herunder hos 
tjenesteydere.

(31) Dette direktiv bør ikke gribe ind i 
rejsendes ret til at rejse erstatningskrav 
både i henhold til dette direktiv og i 
henhold til anden relevant EU-lovgivning, 
så de rejsende fortsat har mulighed for at 
rejse erstatningskrav over for 
rejsearrangøren, transportøren eller en 
anden ansvarlig part eller efter 
omstændighederne over for flere parter. 
Det bør præciseres, at de ikke kan 
kumulere rettigheder med forskelligt 
retsgrundlag, hvis rettighederne varetager 
den samme interesse eller har samme 
formål. Behovet for at sikre, at rejsende 
modtager en passende og rettidig 
erstatning i tilfælde, hvor aftalen ikke 
gennemføres korrekt af én af parterne, 
bør imidlertid ikke pålægge 
rejsearrangører og formidlere en urimelig 
og uforholdsmæssigt stor byrde. Ud over 
deres forpligtelse til at afhjælpe enhver 
mangel eller yde erstatning til rejsende 
bør rejsearrangører og formidlere have 
ret til at søge regres hos enhver 
tredjemand, som har bidraget til den 
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begivenhed, der gav anledning til 
erstatning eller andre forpligtelser. 
Rejsearrangørens og formidlerens ansvar 
bør følgelig ikke være til hinder for denne 
ret til at søge regres hos tredjemand, 
herunder hos tjenesteydere.

Or. en

Begrundelse

Jf. ændringsforslagene og begrundelsen til artikel 20 i denne henseende.

Ændringsforslag 135
Emma McClarkin

Forslag til direktiv
Betragtning 34

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(34) Medlemsstaterne bør sikre, at 
rejsende, der køber en pakkerejse eller et 
formidlet rejsearrangement, fuld ud er 
beskyttet i tilfælde af, at rejsearrangøren, 
formidleren af det formidlede
rejsearrangement eller en anden af 
tjenesteyderne går konkurs eller bliver 
insolvent. De medlemsstater, hvor 
rejsearrangører af pakkerejser og 
formidlere af formidlede 
rejsearrangementer, er etablerede, bør 
sikre, at de erhvervsdrivende, der tilbyder 
disse typer kombinationer af rejseydelser, 
stiller sikkerhed for refusion af alle 
betalinger, de rejsende har foretaget, og for 
hjemsendelse af de rejsende i tilfælde af 
insolvens eller konkurs. Medlemsstaterne 
bør fortsat have et skøn med hensyn til, 
hvordan der ydes beskyttelse i tilfælde af 
insolvens og konkurs, men de bør sikre, at 
deres nationale ordninger til beskyttelse i 
tilfælde af insolvens og konkurs er 
effektive og kan garantere øjeblikkelig 
hjemsendelse og refusion til alle rejsende, 
der berøres af konkursen eller insolvensen. 

(34) Medlemsstaterne bør sikre, at 
rejsende, der køber en pakkerejse eller et 
forbundet rejsearrangement, fuldt ud er 
beskyttet i tilfælde af, at rejsearrangøren, 
formidleren af det forbundne
rejsearrangement eller en anden af 
tjenesteyderne går konkurs eller bliver 
insolvent. De medlemsstater, hvor 
rejsearrangører af pakkerejser og 
formidlere af formidlede 
rejsearrangementer, er etablerede, bør 
sikre, at de erhvervsdrivende, der tilbyder 
disse typer kombinationer af rejseydelser, 
stiller sikkerhed for refusion af alle 
betalinger, de rejsende har foretaget, og for 
hjemsendelse af de rejsende i tilfælde af 
insolvens eller konkurs. Medlemsstaterne 
bør fortsat have et skøn med hensyn til, 
hvordan der ydes beskyttelse i tilfælde af 
insolvens og konkurs, men de bør sikre, at 
deres nationale ordninger til beskyttelse i 
tilfælde af insolvens og konkurs er 
effektive og kan garantere øjeblikkelig 
hjemsendelse og refusion til alle rejsende, 
der berøres af konkursen eller insolvensen. 
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Ved fastsættelse af kravene til beskyttelse i 
tilfælde af konkurs og insolvens bør der 
tages hensyn til den reelle finansielle risiko 
ved rejsearrangørens, den relevante 
formidlers eller tjenesteyderens aktiviteter, 
herunder til, hvilken type kombination af 
rejseydelser, de sælger, de forventelige 
sæsonbestemte afvigelser samt til omfanget 
af forudbetalingerne og den måde, hvorpå 
disse sikres. I medfør af Europa-
Parlamentets og Rådets direktiv 
2006/123/EF af 12. december 2006 om 
tjenesteydelser i det indre marked25 må 
denne sikkerhed, når beskyttelse i tilfælde 
af konkurs eller insolvens kan ydes i form 
af en garanti eller forsikring, ikke 
begrænses til attester udstedt af finansielle 
operatører, der er etableret i en bestemt 
medlemsstat.

Såfremt en forbruger foretrækker at 
afslutte sin pakkerejse eller sit forbundne 
rejsearrangement frem for at modtage en 
fuld refusion, kan beskyttelsen i tilfælde 
af insolvens og konkurs i givet fald 
omfatte, at de eksisterende aftaler skal 
opfyldes, således at pakkerejsen eller det 
forbundne rejsearrangement kan 
fortsætte uden yderligere omkostninger 
for forbrugeren. Ved fastsættelse af 
kravene til beskyttelse i tilfælde af konkurs 
og insolvens bør der tages hensyn til den 
reelle finansielle risiko ved 
rejsearrangørens, den relevante formidlers 
eller tjenesteyderens aktiviteter, herunder 
til, hvilken type kombination af 
rejseydelser, de sælger, de forventelige 
sæsonbestemte afvigelser samt til omfanget 
af forudbetalingerne og den måde, hvorpå 
disse sikres. I medfør af Europa-
Parlamentets og Rådets direktiv 
2006/123/EF af 12. december 2006 om 
tjenesteydelser i det indre marked25 må 
denne sikkerhed, når beskyttelse i tilfælde 
af konkurs eller insolvens kan ydes i form 
af en garanti eller forsikring, ikke 
begrænses til attester udstedt af finansielle 
operatører, der er etableret i en bestemt 
medlemsstat. 

__________________ __________________
25 EUT L 376 af 27.12.2006, s. 36. 25 EUT L 376 af 27.12.2006, s. 36.

Or. en

Begrundelse

Systemer til beskyttelse i tilfælde af insolvens og konkurs bør så vidt muligt være fleksible med 
henblik på at imødekomme forbrugernes præferencer. Dette omfatter at sørge for at opfylde 
eksisterende aftaler, såfremt forbrugerne ønsker at afslutte deres ferie eller i tilfælde af 
snarlig afrejse ønsker at bevare deres eksisterende planer.

Ændringsforslag 136
Catherine Stihler
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Forslag til direktiv
Betragtning 34

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(34) Medlemsstaterne bør sikre, at 
rejsende, der køber en pakkerejse eller et 
formidlet rejsearrangement, fuld ud er 
beskyttet i tilfælde af, at rejsearrangøren, 
formidleren af det formidlede 
rejsearrangement eller en anden af 
tjenesteyderne går konkurs eller bliver 
insolvent. De medlemsstater, hvor 
rejsearrangører af pakkerejser og 
formidlere af formidlede 
rejsearrangementer, er etablerede, bør 
sikre, at de erhvervsdrivende, der tilbyder 
disse typer kombinationer af rejseydelser, 
stiller sikkerhed for refusion af alle 
betalinger, de rejsende har foretaget, og for 
hjemsendelse af de rejsende i tilfælde af 
insolvens eller konkurs. Medlemsstaterne 
bør fortsat have et skøn med hensyn til, 
hvordan der ydes beskyttelse i tilfælde af 
insolvens og konkurs, men de bør sikre, at 
deres nationale ordninger til beskyttelse i 
tilfælde af insolvens og konkurs er 
effektive og kan garantere øjeblikkelig 
hjemsendelse og refusion til alle rejsende, 
der berøres af konkursen eller insolvensen. 
Ved fastsættelse af kravene til beskyttelse i 
tilfælde af konkurs og insolvens bør der 
tages hensyn til den reelle finansielle risiko 
ved rejsearrangørens, den relevante 
formidlers eller tjenesteyderens aktiviteter, 
herunder til, hvilken type kombination af
rejseydelser, de sælger, de forventelige 
sæsonbestemte afvigelser samt til omfanget 
af forudbetalingerne og den måde, hvorpå 
disse sikres. I medfør af Europa-
Parlamentets og Rådets direktiv 
2006/123/EF af 12. december 2006 om 
tjenesteydelser i det indre marked25 må 
denne sikkerhed, når beskyttelse i tilfælde 
af konkurs eller insolvens kan ydes i form 
af en garanti eller forsikring, ikke 
begrænses til attester udstedt af finansielle 
operatører, der er etableret i en bestemt 

(34) Medlemsstaterne bør sikre, at 
rejsende, der køber en pakkerejse eller et 
formidlet rejsearrangement, fuldt ud er 
beskyttet i tilfælde af, at rejsearrangøren, 
formidleren af det formidlede 
rejsearrangement eller en anden af 
tjenesteyderne går konkurs eller bliver 
insolvent. De medlemsstater, hvor 
rejsearrangører af pakkerejser og 
formidlere af formidlede 
rejsearrangementer, er etablerede, bør 
sikre, at de erhvervsdrivende, der tilbyder 
disse typer kombinationer af rejseydelser, 
stiller sikkerhed for refusion af alle 
betalinger, de rejsende har foretaget, og for 
hjemsendelse af de rejsende i tilfælde af 
insolvens eller konkurs. Medlemsstaterne 
bør fortsat have et skøn med hensyn til, 
hvordan der ydes beskyttelse i tilfælde af 
insolvens og konkurs, men de bør sikre, at 
deres nationale ordninger til beskyttelse i 
tilfælde af insolvens og konkurs er 
effektive og kan garantere øjeblikkelig 
hjemsendelse og refusion til alle rejsende, 
der berøres af konkursen eller insolvensen.
Såfremt en forbruger foretrækker at 
afslutte sin pakkerejse eller sit forbundne 
rejsearrangement frem for at modtage en 
fuld refusion, kan beskyttelsen i tilfælde 
af insolvens og konkurs i givet fald 
omfatte, at de eksisterende aftaler skal 
opfyldes, således at pakkerejsen eller det 
forbundne rejsearrangement kan 
fortsætte, men dette skal være uden 
yderligere omkostninger for den rejsende. 
Ved fastsættelse af kravene til beskyttelse i 
tilfælde af konkurs og insolvens bør der 
tages hensyn til den reelle finansielle risiko 
ved rejsearrangørens, den relevante 
formidlers eller tjenesteyderens aktiviteter, 
herunder til, hvilken type kombination af 
rejseydelser, de sælger, de forventelige 
sæsonbestemte afvigelser samt til omfanget 
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medlemsstat. af forudbetalingerne og den måde, hvorpå 
disse sikres. I medfør af Europa-
Parlamentets og Rådets direktiv 
2006/123/EF af 12. december 2006 om 
tjenesteydelser i det indre marked25 må 
denne sikkerhed, når beskyttelse i tilfælde 
af konkurs eller insolvens kan ydes i form 
af en garanti eller forsikring, ikke 
begrænses til attester udstedt af finansielle 
operatører, der er etableret i en bestemt 
medlemsstat.

__________________ __________________
25 EUT L 376 af 27.12.2006, s. 36. 25 EUT L 376 af 27.12.2006, s. 36.

Or. en

Ændringsforslag 137
Philippe Juvin

Forslag til direktiv
Betragtning 34

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(34) Medlemsstaterne bør sikre, at 
rejsende, der køber en pakkerejse eller et 
formidlet rejsearrangement, fuld ud er 
beskyttet i tilfælde af, at rejsearrangøren, 
formidleren af det formidlede 
rejsearrangement eller en anden af 
tjenesteyderne går konkurs eller bliver 
insolvent. De medlemsstater, hvor 
rejsearrangører af pakkerejser og 
formidlere af formidlede 
rejsearrangementer, er etablerede, bør 
sikre, at de erhvervsdrivende, der tilbyder 
disse typer kombinationer af rejseydelser, 
stiller sikkerhed for refusion af alle 
betalinger, de rejsende har foretaget, og for 
hjemsendelse af de rejsende i tilfælde af 
insolvens eller konkurs. Medlemsstaterne 
bør fortsat have et skøn med hensyn til, 
hvordan der ydes beskyttelse i tilfælde af 
insolvens og konkurs, men de bør sikre, at 
deres nationale ordninger til beskyttelse i 

(34) Medlemsstaterne bør sikre, at 
rejsende, der køber en pakkerejse eller et 
formidlet rejsearrangement, fuldt ud er 
beskyttet i tilfælde af, at rejsearrangøren 
og/eller formidleren i tilfælde af en 
pakkerejse, formidleren af det formidlede 
rejsearrangement eller en anden af 
tjenesteyderne går konkurs eller bliver 
insolvent. De medlemsstater, hvor 
rejsearrangører og/eller formidlere af 
pakkerejser og formidlere af formidlede 
rejsearrangementer, er etablerede, bør 
sikre, at de erhvervsdrivende, der tilbyder 
disse typer kombinationer af rejseydelser, 
stiller sikkerhed for refusion af alle 
betalinger, de rejsende har foretaget, og for 
hjemsendelse af de rejsende i tilfælde af 
insolvens eller konkurs. Medlemsstaterne 
bør fortsat have et skøn med hensyn til, 
hvordan der ydes beskyttelse i tilfælde af 
insolvens og konkurs, men de bør sikre, at 
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tilfælde af insolvens og konkurs er 
effektive og kan garantere øjeblikkelig 
hjemsendelse og refusion til alle rejsende, 
der berøres af konkursen eller insolvensen. 
Ved fastsættelse af kravene til beskyttelse i 
tilfælde af konkurs og insolvens bør der 
tages hensyn til den reelle finansielle risiko 
ved rejsearrangørens, den relevante 
formidlers eller tjenesteyderens aktiviteter, 
herunder til, hvilken type kombination af 
rejseydelser, de sælger, de forventelige 
sæsonbestemte afvigelser samt til omfanget 
af forudbetalingerne og den måde, hvorpå 
disse sikres. I medfør af Europa-
Parlamentets og Rådets direktiv 
2006/123/EF af 12. december 2006 om 
tjenesteydelser i det indre marked25 må 
denne sikkerhed, når beskyttelse i tilfælde 
af konkurs eller insolvens kan ydes i form 
af en garanti eller forsikring, ikke 
begrænses til attester udstedt af finansielle 
operatører, der er etableret i en bestemt 
medlemsstat.

deres nationale ordninger til beskyttelse i 
tilfælde af insolvens og konkurs er 
effektive og kan garantere øjeblikkelig 
hjemsendelse og refusion til alle rejsende, 
der berøres af konkursen eller insolvensen. 
Ved fastsættelse af kravene til beskyttelse i 
tilfælde af konkurs og insolvens bør der 
tages hensyn til den reelle finansielle risiko 
ved rejsearrangørens og/eller formidlerens
eller tjenesteyderens aktiviteter, herunder 
til, hvilken type kombination af 
rejseydelser de sælger, de forventelige 
sæsonbestemte afvigelser samt til omfanget 
af forudbetalingerne og den måde, hvorpå 
disse sikres. I medfør af Europa-
Parlamentets og Rådets direktiv 
2006/123/EF af 12. december 2006 om 
tjenesteydelser i det indre marked25 må 
denne sikkerhed, når beskyttelse i tilfælde 
af konkurs eller insolvens kan ydes i form 
af en garanti eller forsikring, ikke 
begrænses til attester udstedt af finansielle 
operatører, der er etableret i en bestemt 
medlemsstat.

__________________ __________________
25 EUT L 376 af 27.12.2006, s. 36. 25 EUT L 376 af 27.12.2006, s. 36.

Or. en

Begrundelse

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' 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.

Ændringsforslag 138
Ivo Belet

Forslag til direktiv
Betragtning 34
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

(34) Medlemsstaterne bør sikre, at 
rejsende, der køber en pakkerejse eller et 
formidlet rejsearrangement, fuld ud er 
beskyttet i tilfælde af, at rejsearrangøren, 
formidleren af det formidlede 
rejsearrangement eller en anden af 
tjenesteyderne går konkurs eller bliver 
insolvent. De medlemsstater, hvor 
rejsearrangører af pakkerejser og 
formidlere af formidlede 
rejsearrangementer, er etablerede, bør 
sikre, at de erhvervsdrivende, der tilbyder 
disse typer kombinationer af rejseydelser, 
stiller sikkerhed for refusion af alle 
betalinger, de rejsende har foretaget, og for 
hjemsendelse af de rejsende i tilfælde af 
insolvens eller konkurs. Medlemsstaterne 
bør fortsat have et skøn med hensyn til, 
hvordan der ydes beskyttelse i tilfælde af 
insolvens og konkurs, men de bør sikre, at 
deres nationale ordninger til beskyttelse i 
tilfælde af insolvens og konkurs er 
effektive og kan garantere øjeblikkelig 
hjemsendelse og refusion til alle rejsende, 
der berøres af konkursen eller insolvensen. 
Ved fastsættelse af kravene til beskyttelse i 
tilfælde af konkurs og insolvens bør der 
tages hensyn til den reelle finansielle risiko 
ved rejsearrangørens, den relevante 
formidlers eller tjenesteyderens aktiviteter, 
herunder til, hvilken type kombination af 
rejseydelser, de sælger, de forventelige 
sæsonbestemte afvigelser samt til omfanget 
af forudbetalingerne og den måde, hvorpå 
disse sikres. I medfør af Europa-
Parlamentets og Rådets direktiv 
2006/123/EF af 12. december 2006 om 
tjenesteydelser i det indre marked25 må 
denne sikkerhed, når beskyttelse i tilfælde 
af konkurs eller insolvens kan ydes i form 
af en garanti eller forsikring, ikke 
begrænses til attester udstedt af finansielle 
operatører, der er etableret i en bestemt 
medlemsstat.

(34) Medlemsstaterne bør sikre, at 
rejsende, der køber en pakkerejse eller et 
formidlet rejsearrangement, fuldt ud er 
beskyttet i tilfælde af, at rejsearrangøren, 
formidleren af det formidlede 
rejsearrangement eller en anden af 
tjenesteyderne går konkurs eller bliver 
insolvent. De medlemsstater, hvor 
rejsearrangører af pakkerejser og 
formidlere af formidlede 
rejsearrangementer, er etablerede, bør 
sikre, at de erhvervsdrivende, der tilbyder 
disse typer kombinationer af rejseydelser, 
stiller sikkerhed for refusion af alle 
betalinger, de rejsende har foretaget, og for 
hjemsendelse af de rejsende i tilfælde af 
insolvens eller konkurs. Medlemsstaterne 
bør fortsat have et skøn med hensyn til, 
hvordan der ydes beskyttelse i tilfælde af 
insolvens og konkurs, men de bør sikre, at 
deres ordninger til beskyttelse i tilfælde af 
insolvens og konkurs er effektive og kan 
garantere øjeblikkelig hjemsendelse og 
refusion til alle rejsende, der berøres af 
konkursen eller insolvensen. Ved 
fastsættelse af kravene til beskyttelse i 
tilfælde af konkurs og insolvens bør der 
tages hensyn til den reelle finansielle risiko 
ved rejsearrangørens, den relevante 
formidlers eller tjenesteyderens aktiviteter, 
herunder til, hvilken type kombination af 
rejseydelser de sælger, de forventelige 
sæsonbestemte afvigelser samt til omfanget 
af forudbetalingerne og den måde, hvorpå 
disse sikres. I medfør af Europa-
Parlamentets og Rådets direktiv 
2006/123/EF af 12. december 2006 om 
tjenesteydelser i det indre marked25 må 
denne sikkerhed, når beskyttelse i tilfælde 
af konkurs eller insolvens kan ydes i form 
af en garanti eller forsikring, ikke 
begrænses til attester udstedt af finansielle 
operatører, der er etableret i en bestemt 
medlemsstat.
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__________________ __________________
25 EUT L 376 af 27.12.2006, s. 36. 25 EUT L 376 af 27.12.2006, s. 36.

Or. nl

Begrundelse

Medlemsstaterne vil gennemføre dette direktiv på forskellige administrative niveauer alt efter 
statens struktur.

Ændringsforslag 139
Sergio Gaetano Cofferati

Forslag til direktiv
Betragtning 36

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(36) Aftaler om formidlede 
rejsearrangementer er ud over at være 
omfattet af forpligtelsen til at yde 
beskyttelse i tilfælde af konkurs eller 
insolvens og til at informere de rejsende 
om, at den enkelte tjenesteyder alene er 
ansvarlig for at opfylde aftalen, også 
omfattet af den almindelige EU-lovgivning 
om forbrugerbeskyttelse og sektorspecifik 
EU-lovgivning.

(36) Aftaler om formidlede 
rejsearrangementer er ud over at være 
omfattet af forpligtelsen til at yde 
beskyttelse i tilfælde af konkurs eller 
insolvens og bistand til rejsende, der er i 
vanskeligheder, og til at informere de 
rejsende om, at den enkelte tjenesteyder 
alene er ansvarlig for at opfylde aftalen, 
også omfattet af den almindelige EU-
lovgivning om forbrugerbeskyttelse og 
sektorspecifik EU-lovgivning.

Or. en

Ændringsforslag 140
Philippe Juvin

Forslag til direktiv
Betragtning 37

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(37) Rejsende bør ydes beskyttelse i 
situationer, hvor en formidler arrangerer 
bestillingen af en pakkerejse eller et 
formidlet rejsearrangement, og formidleren 

(37) Rejsende bør ydes beskyttelse i 
situationer, hvor en rejsearrangør eller 
formidler arrangerer bestillingen af en 
pakkerejse, eller hvor en formidler 
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begår fejl i forbindelse med bestillingen. arrangerer bestillingen af et formidlet 
rejsearrangement, og hvor rejsearrangøren 
eller formidleren begår fejl i forbindelse 
med bestillingen.

Or. en

Begrundelse

I artikel 19 fastlægges formidlerens erstatningsansvar i tilfælde af fejl i forbindelse med 
bestillingen (uanset om formidleren arrangerer bestillingen af en pakkerejse eller et formidlet 
rejsearrangement). Denne artikel indeholder imidlertid ikke en henvisning til 
erstatningsansvar i tilfælde af fejl, der er begået af rejsearrangøren, i forbindelse med 
bestillingen af en pakkerejse, når rejsearrangøren arrangerer bestillingen direkte. 
Rejsearrangører bør i dette tilfælde også være erstatningsansvarlige i tilfælde af fejl i 
forbindelse med bestillingen.

Ændringsforslag 141
Sergio Gaetano Cofferati

Forslag til direktiv
Betragtning 37 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(37a) Kommissionen bør ved hjælp af 
tekniske standarder udarbejde to visuelle 
europæiske indikatorer, der beskriver 
henholdsvis pakkerejsen og de formidlede 
rejsearrangementer. Disse indikatorer vil 
ikke vedrøre kvaliteten af aftalen eller af 
de tilbudte ydelser, men vil blot oplyse den 
rejsende om, hvorvidt vedkommende har 
at gøre med en pakkerejse eller et 
forbundet rejsearrangement. Disse 
indikatorers farver skal være grønne for 
pakkerejser og gule for de forbundne 
rejsearrangementer, således at de tydeligt 
og øjeblikkeligt fremhæver de forskellige 
beskyttelses- og garantiniveauer, som den 
rejsende tilbydes.

Or. en
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Ændringsforslag 142
Ivo Belet

Forslag til direktiv
Betragtning 39

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(39) Det er nødvendigt, at medlemsstaterne 
fastsætter regler for, hvilke sanktioner der 
skal anvendes ved overtrædelse af 
nationale bestemmelser til gennemførelse 
af dette direktiv, og sikrer, at de 
håndhæves. Sanktionerne bør være 
effektive, stå i rimeligt forhold til 
overtrædelserne og have afskrækkende 
virkning.

(39) Det er nødvendigt, at medlemsstaterne 
fastsætter regler for, hvilke sanktioner der 
skal anvendes ved overtrædelse af 
bestemmelser til gennemførelse af dette 
direktiv, og sikrer, at de håndhæves. 
Sanktionerne bør være effektive, stå i 
rimeligt forhold til overtrædelserne og have 
afskrækkende virkning.

Or. nl

Begrundelse

Medlemsstaterne vil gennemføre dette direktiv på forskellige administrative niveauer alt efter 
statens struktur.

Ændringsforslag 143
Ivo Belet

Forslag til direktiv
Betragtning 43

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(43) I henhold til den fælles politiske 
erklæring af 28. september 2011 fra 
medlemsstaterne og Kommissionen om 
forklarende dokumenter har 
medlemsstaterne forpligtet sig til i tilfælde, 
hvor det er berettiget, at lade meddelelsen 
af gennemførelsesforanstaltninger ledsage 
af et eller flere dokumenter, der forklarer 
forholdet mellem et direktivs bestanddele 
og de tilsvarende dele i de nationale 
gennemførelsesinstrumenter. I forbindelse 
med dette direktiv finder lovgiver, at 
fremsendelse af sådanne dokumenter er 

(43) I henhold til den fælles politiske 
erklæring af 28. september 2011 fra 
medlemsstaterne og Kommissionen om 
forklarende dokumenter har 
medlemsstaterne forpligtet sig til i tilfælde, 
hvor det er berettiget, at lade meddelelsen 
af gennemførelsesforanstaltninger ledsage 
af et eller flere dokumenter, der forklarer 
forholdet mellem et direktivs bestanddele 
og de tilsvarende dele i 
gennemførelsesinstrumenterne. I 
forbindelse med dette direktiv finder 
lovgiver, at fremsendelse af sådanne 
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berettiget — dokumenter er berettiget —

Or. nl

Begrundelse

Medlemsstaterne vil gennemføre dette direktiv på forskellige administrative niveauer alt efter 
statens struktur.

Ændringsforslag 144
Emma McClarkin

Forslag til direktiv
Artikel 1 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Dette direktiv skal bidrage til det indre 
markeds funktion og til opnåelsen af et højt 
niveau af forbrugerbeskyttelse ved at 
tilnærme visse forhold i medlemsstaternes 
love og administrative bestemmelser 
vedrørende aftaler om pakkerejser og 
formidlede rejsearrangementer, der indgås 
mellem rejsende og erhvervsdrivende.

Dette direktiv skal bidrage til det indre 
markeds funktion og til opnåelsen af et højt 
niveau af forbrugerbeskyttelse ved at 
tilnærme relevante forhold i 
medlemsstaternes love og administrative 
bestemmelser vedrørende aftaler om 
pakkerejser og formidlede 
rejsearrangementer, der indgås mellem 
rejsende og erhvervsdrivende.

Or. en

Ændringsforslag 145
Matteo Salvini

Forslag til direktiv
Artikel 1 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Dette direktiv skal bidrage til det indre 
markeds funktion og til opnåelsen af et højt 
niveau af forbrugerbeskyttelse ved at 
tilnærme visse forhold i medlemsstaternes 
love og administrative bestemmelser 
vedrørende aftaler om pakkerejser og 
formidlede rejsearrangementer, der indgås 

Dette direktiv skal bidrage til det indre 
markeds funktion og til opnåelsen af et højt 
niveau af forbrugerbeskyttelse ved at 
tilnærme visse forhold i medlemsstaternes 
love og administrative bestemmelser 
vedrørende aftaler om pakkerejser, der 
indgås mellem rejsende og 
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mellem rejsende og erhvervsdrivende. erhvervsdrivende.

Or. en

Begrundelse

Anvendelsesområdet for direktivet om pakkerejser bør begrænses til kombinationer af 
rejseydelser, der udgør en pakkerejse. Indførelsen af det nye begreb "formidlet 
rejsearrangement" i dette direktiv kan have skadelige virkninger for forbrugere og 
virksomheder.

Ændringsforslag 146
Matteo Salvini

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Dette direktiv finder med undtagelse af 
artikel 17 anvendelse på pakkerejser, som 
erhvervsdrivende udbyder til salg eller 
sælger til rejsende, og med undtagelse af 
artikel 4-14, artikel 18 og artikel 21, stk. 
1, på formidlede rejsearrangementer.

1. Dette direktiv finder med undtagelse af 
artikel 17 anvendelse på pakkerejser, som 
erhvervsdrivende udbyder til salg eller 
sælger til rejsende.

Or. en

Begrundelse

Anvendelsesområdet for direktivet om pakkerejser bør begrænses til kombinationer af 
rejseydelser, der udgør en pakkerejse. Indførelsen af det nye begreb "formidlet 
rejsearrangement" i dette direktiv kan have skadelige virkninger for forbrugere og 
virksomheder.

Ændringsforslag 147
Jorgo Chatzimarkakis

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Dette direktiv finder med undtagelse af 
artikel 17 anvendelse på pakkerejser, som 
erhvervsdrivende udbyder til salg eller 

1. Dette direktiv finder med undtagelse af 
artikel 17 anvendelse på pakkerejser, som 
erhvervsdrivende udbyder til salg eller 
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sælger til rejsende, og med undtagelse af 
artikel 4-14, artikel 18 og artikel 21, stk. 
1, på formidlede rejsearrangementer.

sælger til rejsende.

Or. en

Begrundelse

Dette direktivs anvendelsesområde bør begrænses til pakkerejser, ellers bliver grænsen 
mellem, hvad der er inkluderet, og hvad der ikke er inkluderet, for uklar.

Ændringsforslag 148
Sergio Gaetano Cofferati

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Dette direktiv finder med undtagelse af 
artikel 17 anvendelse på pakkerejser, som 
erhvervsdrivende udbyder til salg eller 
sælger til rejsende, og med undtagelse af 
artikel 4-14, artikel 18 og artikel 21, stk. 1, 
på formidlede rejsearrangementer.

1. Dette direktiv finder med undtagelse af 
artikel 17 anvendelse på pakkerejser, som 
erhvervsdrivende udbyder til salg eller 
sælger til rejsende, og med undtagelse af 
artikel 4-13, artikel 18 og artikel 21, stk. 1, 
på formidlede rejsearrangementer.

Or. en

Ændringsforslag 149
Bernadette Vergnaud

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 1 – afsnit 1 (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne kan kræve, at ikke blot 
erhvervsdrivende som defineret i artikel 3, 
nr. 7), men også at alle almennyttige 
organisationer, der planlægger og/eller 
sælger pakkerejser, herunder 
lejlighedsvist, skal opfylde de forpligtelser, 
der er fastlagt i dette direktiv, med 
undtagelse af artikel 17.
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Or. fr

Begrundelse

Det skal fastlægges, at almennyttige sammenslutninger og organisationer ikke falder uden for 
direktivets anvendelsesområde, således at det især sikres, at de har en finansiel dækning og 
kan sikre deres medlemmer tilbagebetaling eller hjemsendelse.

Ændringsforslag 150
Emma McClarkin

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Medmindre andet er fastsat i de 
respektive bestemmelser i nærværende 
direktiv, kan medlemsstaterne vedtage 
eller opretholde strengere bestemmelser 
på de områder, der er omfattet af dette 
direktiv, for at sikre et højere 
forbrugerbeskyttelsesniveau.

Or. en

Ændringsforslag 151
Anna Hedh

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 2 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) pakkerejser og formidlede 
rejsearrangementer af en varighed på 
under 24 timer, medmindre de omfatter 
indkvartering natten over

udgår

Or. sv

Ændringsforslag 152
Sergio Gaetano Cofferati
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Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 2 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) pakkerejser og formidlede 
rejsearrangementer af en varighed på 
under 24 timer, medmindre de omfatter 
indkvartering natten over

udgår

Or. en

Ændringsforslag 153
Catherine Stihler

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 2 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) pakkerejser og formidlede
rejsearrangementer af en varighed på under 
24 timer, medmindre de omfatter 
indkvartering natten over

a) pakkerejser og forbundne 
rejsearrangementer af en varighed på under 
24 timer, medmindre de omfatter 
indkvartering natten over

Or. en

Ændringsforslag 154
Matteo Salvini

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 2 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) pakkerejser og formidlede 
rejsearrangementer af en varighed på 
under 24 timer, medmindre de omfatter 
indkvartering natten over

a) pakkerejser af en varighed på under 24 
timer, medmindre de omfatter 
indkvartering natten over

Or. en
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Ændringsforslag 155
Heide Rühle

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 2 – litra a a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

aa) pakkerejser og forbundne 
rejsearrangementer uden væsentlige 
transportelementer

Or. en

Ændringsforslag 156
Emma McClarkin

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 2 – litra a a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

aa) pakkerejser og kombinerede 
arrangementer, der tilbydes eller 
sammensættes af f.eks. 
velgørenhedsorganisationer, almennyttige 
organisationer, fodboldklubber og skoler

Or. en

Ændringsforslag 157
Hans-Peter Mayer

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 2 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) accessoriske ydelser, der omfatter 
finansielle ydelser

b) accessoriske ydelser, der omfatter 
rejseydelser, der leveres ud over 
pakkerejsen, og som bestilles uden 
rejsearrangørens inddragelse, eller
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accessoriske ydelser, der omfatter 
finansielle ydelser

Or. de

Begrundelse

Det ville være uforholdsmæssigt at udsætte formidlere for risikoen for også at få rollen som 
rejsearrangør eller formidler af et tilknyttet rejsearrangement i de tilfælde, hvor de sælger en 
accessorisk ydelse til en bestilt pakkerejse, f.eks. en togbillet til lufthavnen. I så fald ville 
formidleren ikke kun hæfte for den ekstra ydelse, men også for pakkerejsen, selv om 
rejsearrangøren allerede hæfter for denne.

Ændringsforslag 158
Emma McClarkin

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 2 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) pakkerejser og formidlede 
rejsearrangementer, der købes inden for en 
rammekontrakt mellem den rejsendes 
arbejdsgiver og en erhvervsdrivende, der 
er specialiseret i at arrangere
forretningsrejser

c) pakkerejser og formidlede 
rejsearrangementer, der købes med henblik 
på forretningsrejser

Or. en

Ændringsforslag 159
Heide Rühle

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 2 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) pakkerejser og formidlede 
rejsearrangementer, der købes inden for en 
rammekontrakt mellem den rejsendes 
arbejdsgiver og en erhvervsdrivende, der 
er specialiseret i at arrangere 
forretningsrejser

c) pakkerejser og formidlede 
rejsearrangementer, der købes inden for en 
rammekontrakt til en forretningsrejse eller 
af en virksomhed, på hvis vegne den 
rejsende rejser
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Or. en

Ændringsforslag 160
Ildikó Gáll-Pelcz

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 2 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) pakkerejser og formidlede 
rejsearrangementer, der købes inden for en 
rammekontrakt mellem den rejsendes 
arbejdsgiver og en erhvervsdrivende, der 
er specialiseret i at arrangere 
forretningsrejser

c) pakkerejser og formidlede 
rejsearrangementer, der købes af en 
virksomhed, på hvis vegne den rejsende 
rejser, og en erhvervsdrivende

Or. en

Begrundelse

Den foreslåede udelukkelse vil kun vedrøre erhvervsdrivende, som er specialiseret i at sælge 
forretningsrejser, hvilket skaber ulige konkurrencevilkår mellem rejsebureauer, som sælger 
både fritids- og forretningsrejseydelser. Der er behov for en tydeligere udelukkelse af 
forretningsrejser ved at målrette ydelser, der leveres til en juridisk person, i tilfælde hvor 
denne person og ikke den forretningsrejsende faktureres.

Ændringsforslag 161
Matteo Salvini

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 2 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) pakkerejser og formidlede 
rejsearrangementer, der købes inden for 
en rammekontrakt mellem den rejsendes 
arbejdsgiver og en erhvervsdrivende, der er 
specialiseret i at arrangere forretningsrejser

c) pakkerejser, der købes inden for en 
rammekontrakt mellem den rejsendes 
arbejdsgiver og en erhvervsdrivende, der er 
specialiseret i at arrangere forretningsrejser

Or. en

Ændringsforslag 162
Sergio Gaetano Cofferati
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Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 2 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) pakkerejser, hvor højst en af 
rejseydelserne i artikel 3, stk. 1, litra a), b) 
og c), sammensættes med en rejseydelse 
som nævnt i artikel 3, stk. 1, litra d), 
medmindre denne ydelse udgør en
væsentlig andel af pakkerejsen, eller

udgår

Or. en

Ændringsforslag 163
Othmar Karas

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 2 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) pakkerejser, hvor højst en af 
rejseydelserne i artikel 3, stk. 1, litra a), b) 
og c), sammensættes med en rejseydelse
som nævnt i artikel 3, stk. 1, litra d), 
medmindre denne ydelse udgør en 
væsentlig andel af pakkerejsen, eller

d) pakkerejser, hvor højst en af 
rejseydelserne i artikel 3, stk. 1, litra a), b) 
og c), sammensættes med rejseydelser som 
nævnt i artikel 3, stk. 1, litra d), medmindre 
disse ydelser udgør en væsentlig andel af 
pakkerejsen, eller

Or. de

Begrundelse

Denne undtagelse bør også finde anvendelse, når rejseelementet kombineres med mere end én 
accessorisk ydelse, f.eks. entré til et wellnesssted, cykeludlejning og guidede ture, forudsat at 
disse accessoriske ydelser ikke udgør en væsentlig del af pakken.

Ændringsforslag 164
Jorgo Chatzimarkakis

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 2 – litra d
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) pakkerejser, hvor højst en af 
rejseydelserne i artikel 3, stk. 1, litra a), b) 
og c), sammensættes med en rejseydelse 
som nævnt i artikel 3, stk. 1, litra d), 
medmindre denne ydelse udgør en 
væsentlig andel af pakkerejsen, eller

d) pakkerejser, hvor højst en af 
rejseydelserne i artikel 3, stk. 1, litra a), b) 
og c), sammensættes med en rejseydelse 
som nævnt i artikel 3, stk. 1, litra d), 
medmindre denne ydelse udgør op til 40 % 
af pakkerejsen, eller

Or. en

Ændringsforslag 165
Hans-Peter Mayer

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 2 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) pakkerejser, hvor højst en af 
rejseydelserne i artikel 3, stk. 1, litra a), b) 
og c), sammensættes med en rejseydelse 
som nævnt i artikel 3, stk. 1, litra d), 
medmindre denne ydelse udgør en
væsentlig andel af pakkerejsen, eller

d) pakkerejser, hvor højst en af 
rejseydelserne i artikel 3, stk. 1, litra a), b) 
og c), sammensættes med en rejseydelse 
som nævnt i artikel 3, stk. 1, litra d), 
medmindre sidstnævnte ydelse udgør en 
væsentlig andel af pakkerejsen eller 
entydigt udgør den reelle grund til rejsen, 
eller

Or. de

Begrundelse

Dette direktiv finder anvendelse, for så vidt den accessoriske ydelse entydigt er rejsens 
primære element, f.eks. et hotel, der udelukkende bestilles med henblik på at overvære en 
musical. Hvis der derimod er tale om en biting, som ikke er det primære element (gæsten 
tilbringer fem nætter i byen og bestiller billet til en musical en aften), bør denne bestilling 
ikke være omfattet af direktivet.

Ændringsforslag 166
Emma McClarkin

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 2 – litra d
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) pakkerejser, hvor højst en af 
rejseydelserne i artikel 3, stk. 1, litra a), b) 
og c), sammensættes med en rejseydelse 
som nævnt i artikel 3, stk. 1, litra d), 
medmindre denne ydelse udgør en 
væsentlig andel af pakkerejsen, eller

d) pakkerejser, hvor højst en af 
rejseydelserne i artikel 3, stk. 1, litra a), b) 
og c), sammensættes med en rejseydelse 
som nævnt i artikel 3, stk. 1, litra d), 
medmindre denne ydelse udgør en 
væsentlig andel af pakkerejsen, eller den 
accessoriske ydelse entydigt markedsføres 
som rejsens primære element, eller

Or. en

Ændringsforslag 167
Hans-Peter Mayer

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 2 – litra e a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ea) befordring af passagerer med bus og 
tog og ad sø- eller luftvejen, som omfatter 
indkvartering, såfremt den primære 
bestanddel entydigt er transport, og en 
sådan befordring ikke er sammensat med 
en anden rejseydelse som omhandlet i 
artikel 3, nr. 1), litra b), c) eller d).

Or. de

Ændringsforslag 168
Jorgo Chatzimarkakis

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 2 – litra e a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ea) forretningsrejser.

Or. en



PE526.125v01-00 62/198 AM\1013596DA.doc

DA

Ændringsforslag 169
Emma McClarkin

Forslag til direktiv
Artikel 2 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 2a
Medlemsstaterne kan vælge ikke at 
vedtage bestemmelser, der er nødvendige 
for at overholde dette direktiv, vedrørende 
pakkerejser eller forbundne 
rejsearrangementer, hvis alle rejseydelser 
skal leveres i medlemsstaten, og når de 
ikke omfatter befordring af passagerer.

Or. en

Ændringsforslag 170
Pablo Arias Echeverría

Forslag til direktiv
Artikel 2 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 2a
Harmoniseringsniveau

1. Dette direktiv hindrer ikke 
medlemsstaterne i at fastholde eller 
indføre strengere regler med henblik på at 
beskytte forbrugere, forudsat at sådanne 
bestemmelser er i overensstemmelse med 
deres forpligtelser i henhold til EU-retten 
og med medlemsstaternes lovgivning.
2. Uanset stk. 1 skal kravene til 
information i dette direktiv være 
omfattende, men ikke berøre de krav til 
information, der er fastlagt i anden 
gældende EU-lovgivning (jf. direktiv 
2000/31/EF og direktiv 2006/123/EF og 
forordning (EF) nr. 1107/2006, 
forordning (EF) nr. 1008/2008, 
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forordning (EF) nr. 1371/2007, 
forordning (EU) nr. 181/2011, forordning 
(EU) nr. 1177/2010 og forordning (EF) 
nr. 211/2005).

Or. es

Begrundelse

Dette ændringsforslag har til formål at præcisere det pågældende harmoniseringsniveau og 
afspejler betragtning 24 i forslaget til direktiv.

Ændringsforslag 171
Emma McClarkin

Forslag til direktiv
Artikel 3 – nr. 2 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2) "pakkerejse": en kombination af mindst
to forskellige typer rejseydelser med 
henblik på den samme rejse eller ferie, hvis

2) "pakkerejse": en kombination af 
befordring af passagerer og mindst én
anderledes type rejseydelse med henblik på 
den samme rejse eller ferie, hvis

Or. en

Ændringsforslag 172
Jorgo Chatzimarkakis

Forslag til direktiv
Artikel 3 – nr. 2 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2) "pakkerejse": en kombination af mindst 
to forskellige typer rejseydelser med 
henblik på den samme rejse eller ferie, hvis

2) "pakkerejse": en kombination af mindst 
to forskellige typer rejseydelser (hvoraf én 
skal omfatte befordring af passagerer) 
med henblik på den samme rejse eller ferie, 
hvis

Or. en
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Ændringsforslag 173
Catherine Stihler

Forslag til direktiv
Artikel 3 – nr. 2 – litra b – nr. i

Kommissionens forslag Ændringsforslag

i) er købt fra et enkelt salgssted som led i 
den samme bestilling

i) er købt fra et enkelt salgssted som led i 
den samme bestilling, hvor alle ydelser er 
blevet udvalgt af den rejsende, før den 
rejsende har accepteret at betale

Or. en

Begrundelse

Dette bidrager til at præcisere og skelne mellem denne procedure og et forbundet/formidlet 
rejsearrangement. Dette afspejler også, hvad der står i betragtning 10.

Ændringsforslag 174
Emma McClarkin

Forslag til direktiv
Artikel 3 – nr. 2 – litra b – nr. i

Kommissionens forslag Ændringsforslag

i) er købt fra et enkelt salgssted som led i 
den samme bestilling

i) er købt fra et enkelt salgssted som led i 
den samme bestilling, og alle ydelserne er 
blevet udvalgt af den rejsende, før den 
rejsende har accepteret at betale den 
samlede pris

Or. en

Ændringsforslag 175
Jorgo Chatzimarkakis

Forslag til direktiv
Artikel 3 – nr. 2 – litra b – nr. i

Kommissionens forslag Ændringsforslag

i) er købt fra et enkelt salgssted som led i 
den samme bestilling

udgår
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Or. en

Begrundelse

Bestilling af rejseplaner fra et enkelt salgssted som led i den samme bestilling udgør ikke 
nødvendigvis en pakkeløsning. I et sådant tilfælde bør definitionen begrænses til et rejsekøb, 
som har en samlet pris, hvor alt er inkluderet.

Ændringsforslag 176
Anna Hedh

Forslag til direktiv
Artikel 3 – nr. 2 – litra b – nr. i

Kommissionens forslag Ændringsforslag

i) er købt fra et enkelt salgssted som led i 
den samme bestilling

i) er købt fra et enkelt salgssted, eller

Or. sv

Ændringsforslag 177
Sergio Gaetano Cofferati

Forslag til direktiv
Artikel 3 – nr. 2 – litra b – nr. i

Kommissionens forslag Ændringsforslag

i) er købt fra et enkelt salgssted som led i 
den samme bestilling

i) er købt fra et enkelt salgssted

Or. en

Ændringsforslag 178
Anna Hedh

Forslag til direktiv
Artikel 3 – nr. 2 – litra b – nr. ii

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ii) udbydes til salg til en pris, hvor alt er ii) udbydes til salg til en pris, hvor alt er 
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inkluderet, eller til en samlet pris eller 
faktureres til en pris, hvor alt er inkluderet, 
eller til en samlet pris

inkluderet, eller til en samlet pris eller 
faktureres til en pris, hvor alt er inkluderet, 
eller til en samlet pris, eller

Or. sv

Ændringsforslag 179
Anna Hedh

Forslag til direktiv
Artikel 3 – nr. 2 – litra b – nr. iii

Kommissionens forslag Ændringsforslag

iii) averteres til salg eller sælges under 
betegnelsen "pakkerejse" eller en lignende 
betegnelse

iii) averteres til salg eller sælges under 
betegnelsen "pakkerejse" eller en lignende 
betegnelse, eller

Or. sv

Ændringsforslag 180
Jorgo Chatzimarkakis

Forslag til direktiv
Artikel 3 – nr. 2 – litra b – nr. iv

Kommissionens forslag Ændringsforslag

iv) sammensættes efter indgåelsen af en 
aftale, hvori den erhvervsdrivende giver 
den rejsende ret til at vælge mellem et 
udvalg af forskellige typer rejseydelser, 
eller

udgår

Or. en

Ændringsforslag 181
Heide Rühle

Forslag til direktiv
Artikel 3 – nr. 2 – litra b – nr. v
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

v) købes fra forskellige erhvervsdrivende 
ved bestillingsprocedurer, der indbyrdes 
er forbundet ved link, når den rejsendes 
navn eller andre oplysninger, som er 
nødvendige for at foretage bestillingen, 
overføres mellem de erhvervsdrivende 
senest, når bestillingen af den første 
ydelse bekræftes

udgår

Or. en

Ændringsforslag 182
Matteo Salvini

Forslag til direktiv
Artikel 3 – nr. 2 – litra b – nr. v

Kommissionens forslag Ændringsforslag

v) købes fra forskellige erhvervsdrivende 
ved bestillingsprocedurer, der indbyrdes 
er forbundet ved link, når den rejsendes 
navn eller andre oplysninger, som er 
nødvendige for at foretage bestillingen, 
overføres mellem de erhvervsdrivende 
senest, når bestillingen af den første 
ydelse bekræftes

udgår

Or. en

Begrundelse

De første fire kriterier til definitionen af en pakke som omhandlet i artikel 3, nr. 2), litra b), 
svarer til, hvad både forbrugere og leverandører af rejseydelser med rimelighed vil anse for 
at være en pakkerejse. Dette er ikke tilfældet med indbyrdes forbundne 
onlinebestillingsprocedurer, hvor to ydelser, der kun er forbundet gennem weblinks, købes 
separat på forskellige websteder og fra forskellige leverandører.

Ændringsforslag 183
Jorgo Chatzimarkakis

Forslag til direktiv
Artikel 3 – nr. 2 – litra b – nr. v
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

v) købes fra forskellige erhvervsdrivende 
ved bestillingsprocedurer, der indbyrdes 
er forbundet ved link, når den rejsendes 
navn eller andre oplysninger, som er 
nødvendige for at foretage bestillingen, 
overføres mellem de erhvervsdrivende 
senest, når bestillingen af den første 
ydelse bekræftes

udgår

Or. en

Begrundelse

Køb, der foretages gennem separate erhvervsdrivende, og som blot er forbundet gennem 
onlinebestillingsprocedurer, afviger fra begrebet om pakkerejser, især eftersom der 
sandsynligvis ikke er en pris, hvor alt er inkluderet.

Ændringsforslag 184
Sergio Gaetano Cofferati

Forslag til direktiv
Artikel 3 – nr. 2 – litra b – nr. v

Kommissionens forslag Ændringsforslag

v) købes fra forskellige erhvervsdrivende 
ved bestillingsprocedurer, der indbyrdes er 
forbundet ved link, når den rejsendes navn 
eller andre oplysninger, som er nødvendige 
for at foretage bestillingen, overføres 
mellem de erhvervsdrivende senest, når 
bestillingen af den første ydelse bekræftes

v) købes fra forskellige erhvervsdrivende 
ved bestillingsprocedurer, der indbyrdes er
forbundet ved link, når den rejsendes navn 
eller andre reservationsoplysninger, som 
er nødvendige for at foretage 
bestillingerne, overføres mellem de 
erhvervsdrivende senest, når bestillingen af 
den første ydelse bekræftes

Or. en

Ændringsforslag 185
Philippe Juvin
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Forslag til direktiv
Artikel 3 – nr. 2 – litra b – nr. v

Kommissionens forslag Ændringsforslag

v) købes fra forskellige erhvervsdrivende 
ved bestillingsprocedurer, der indbyrdes er 
forbundet ved link, når den rejsendes navn 
eller andre oplysninger, som er 
nødvendige for at foretage bestillingen, 
overføres mellem de erhvervsdrivende 
senest, når bestillingen af den første ydelse 
bekræftes

v) købes fra forskellige erhvervsdrivende 
ved bestillingsprocedurer, der indbyrdes er 
forbundet ved link, når både den rejsendes 
personoplysninger, som er nødvendige for 
at foretage bestillingen (herunder den 
rejsendes navn, kontaktoplysninger og 
kreditkortnummer), og data, der specifikt 
omhandler den første rejseydelse 
(herunder rejsemål og rejseperiode), 
overføres mellem de erhvervsdrivende 
senest, når bestillingen af den første ydelse 
bekræftes pr. e-mail

Or. en

Begrundelse

Præcisering af, hvilken type oplysninger der udveksles ("andre oplysninger"), navnlig for at 
klart at sondre mellem en pakkerejse som defineret i artikel 3, nr. 2), litra v), og et formidlet 
rejsearrangement som defineret i artikel 3, nr. 5), litra b), eftersom situationerne lyder ens. 
Endvidere skal det korrekte tidspunkt for bekræftelsen (modtagelse af bekræftelse pr. e-mail) 
præciseres med henblik på at sikre retssikkerheden (definitionen af tidsperioden har 
betydning for, hvad der skal anses som en pakkerejse eller ej).

Ændringsforslag 186
Emma McClarkin

Forslag til direktiv
Artikel 3 – nr. 2 – litra b – nr. v

Kommissionens forslag Ændringsforslag

v) købes fra forskellige erhvervsdrivende 
ved bestillingsprocedurer, der indbyrdes er 
forbundet ved link, når den rejsendes navn 
eller andre oplysninger, som er 
nødvendige for at foretage bestillingen, 
overføres mellem de erhvervsdrivende 
senest, når bestillingen af den første ydelse 
bekræftes

v) købes fra forskellige erhvervsdrivende 
ved bestillingsprocedurer, der indbyrdes er 
forbundet ved link, når den rejsendes navn 
eller data, som er nødvendige for at 
foretage bestillingen, overføres mellem de 
erhvervsdrivende begyndende senest, når 
bestillingen af den første ydelse bekræftes, 
og når alle aftalerne indgås inden for en 
dag fra denne bekræftelse at regne
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Or. en

Ændringsforslag 187
Anna Hedh

Forslag til direktiv
Artikel 3 – nr. 2 – litra b – nr. v

Kommissionens forslag Ændringsforslag

v) købes fra forskellige erhvervsdrivende 
ved bestillingsprocedurer, der indbyrdes er 
forbundet ved link, når den rejsendes navn 
eller andre oplysninger, som er nødvendige 
for at foretage bestillingen, overføres 
mellem de erhvervsdrivende senest, når 
bestillingen af den første ydelse bekræftes

v) købes fra forskellige erhvervsdrivende 
ved bestillingsprocedurer, der indbyrdes er 
forbundet online eller offline, når den 
rejsendes navn eller andre oplysninger, 
som er nødvendige for at foretage 
bestillingen, overføres mellem de 
erhvervsdrivende senest, når bestillingen af 
den første ydelse bekræftes

Or. sv

Ændringsforslag 188
Catherine Stihler

Forslag til direktiv
Artikel 3 – nr. 2 – litra b – nr. v

Kommissionens forslag Ændringsforslag

v) købes fra forskellige erhvervsdrivende 
ved bestillingsprocedurer, der indbyrdes er 
forbundet ved link, når den rejsendes navn 
eller andre oplysninger, som er 
nødvendige for at foretage bestillingen, 
overføres mellem de erhvervsdrivende 
senest, når bestillingen af den første ydelse 
bekræftes

v) købes fra forskellige erhvervsdrivende 
ved bestillingsprocedurer, der indbyrdes er 
forbundet ved link, når den rejsendes navn 
eller data, som er nødvendige for at 
foretage bestillingen, overføres mellem de 
erhvervsdrivende senest, når bestillingen af 
den første ydelse bekræftes

Or. en

Ændringsforslag 189
Ivo Belet
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Forslag til direktiv
Artikel 3 – nr. 2 – litra b – nr. v

Kommissionens forslag Ændringsforslag

v) købes fra forskellige erhvervsdrivende 
ved bestillingsprocedurer, der indbyrdes er 
forbundet ved link, når den rejsendes navn 
eller andre oplysninger, som er nødvendige 
for at foretage bestillingen, overføres 
mellem de erhvervsdrivende senest, når 
bestillingen af den første ydelse bekræftes

v) købes samtidig fra forskellige 
erhvervsdrivende ved 
bestillingsprocedurer, der indbyrdes er 
forbundet ved link, når den rejsendes navn 
eller andre oplysninger, som er nødvendige 
for at foretage bestillingen, overføres 
mellem de erhvervsdrivende senest, når 
bestillingen af den første ydelse bekræftes

Or. nl

Ændringsforslag 190
Matteo Salvini

Forslag til direktiv
Artikel 3 – nr. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5) "formidlet rejsearrangement": en 
kombination af mindst to forskellige typer 
rejseydelser, der foretages med henblik på 
den samme rejse eller ferie uden at 
udgøre en pakkerejse, og som fører til 
indgåelsen af separate aftaler med hver 
enkelt leverandør af rejseydelserne, under 
forudsætning af, at kombinationen 
fremhjælpes af en formidler

udgår

a) på grundlag af separate bestillinger 
foretaget ved et enkelt besøg på 
salgsstedet eller ved en enkelt kontakt til 
salgsstedet eller
b) gennem køb af andre rejseydelser fra 
en anden erhvervsdrivende gennem 
bestillingsprocedurer, der indbyrdes er 
forbundet ved link tilrettelagt under 
hensyn til kunden, senest når bestillingen 
af den første ydelse bekræftes "rejsende":

Or. en
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Begrundelse

Anvendelsesområdet for direktivet om pakkerejser bør begrænses til kombinationer af 
rejseydelser, der udgør en pakkerejse. Indførelsen af det nye begreb "formidlet 
rejsearrangement" i dette direktiv er derfor ikke berettiget og kan have skadelige virkninger 
for forbrugere og virksomheder. Endvidere vil usikkerheden om den praktiske forskel mellem 
begreberne "pakkerejse" og "formidlet rejsearrangement" skabe yderligere forvirring blandt 
forbrugerne.

Ændringsforslag 191
Emma McClarkin

Forslag til direktiv
Artikel 3 – nr. 5 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5) "formidlet rejsearrangement": en 
kombination af mindst to forskellige typer 
rejseydelser, der foretages med henblik på 
den samme rejse eller ferie uden at udgøre 
en pakkerejse, og som fører til indgåelsen 
af separate aftaler med hver enkelt 
leverandør af rejseydelserne, under 
forudsætning af, at kombinationen 
fremhjælpes af en formidler

5) "forbundet rejsearrangement": en 
kombination af befordring af passagerer 
og mindst én anden type rejseydelse, der 
foretages med henblik på den samme rejse 
eller ferie uden at udgøre en pakkerejse, og 
som fører til indgåelsen af separate aftaler 
med hver enkelt leverandør af 
rejseydelserne, under forudsætning af, at 
kombinationen fremhjælpes af en formidler

Or. en

Begrundelse

Horisontalt ændringsforslag. "Forbundet rejsearrangement" beskriver mere klart 
forretningsmodellens karakter og vil forebygge misforståelser, der kan opstå ved anvendelse 
af den nuværende term.

Ændringsforslag 192
Ivo Belet

Forslag til direktiv
Artikel 3 – nr. 5 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5) "formidlet rejsearrangement": en 5) "formidlet rejsearrangement": en 



AM\1013596DA.doc 73/198 PE526.125v01-00

DA

kombination af mindst to forskellige typer 
rejseydelser, der foretages med henblik på 
den samme rejse eller ferie uden at udgøre 
en pakkerejse, og som fører til indgåelsen 
af separate aftaler med hver enkelt 
leverandør af rejseydelserne, under
forudsætning af, at kombinationen 
fremhjælpes af en formidler

kombination af mindst to forskellige typer 
rejseydelser, der foretages med henblik på 
den samme rejse eller ferie uden at udgøre 
en pakkerejse, og som fører til indgåelsen 
af separate aftaler med hver enkelt 
leverandør af rejseydelserne efter 
indgåelsen af den første kontakt med den 
erhvervsdrivende vedrørende en 
rejseydelse, under forudsætning af, at 
kombinationen fremhjælpes af en formidler 
eller den erhvervsdrivende

Or. nl

Ændringsforslag 193
Emma McClarkin

Forslag til direktiv
Artikel 3 – nr. 5 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(a) på grundlag af separate bestillinger 
foretaget ved et enkelt besøg på 
salgsstedet eller ved en enkelt kontakt til 
salgsstedet eller

(a) på grundlag af separate bestillinger, 
hvor den rejsende udvælger enkelte 
ydelser og betaler dem enkeltvis, eller

Or. en

Ændringsforslag 194
Heide Rühle

Forslag til direktiv
Artikel 3 – nr. 5 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) gennem køb af andre rejseydelser fra 
en anden erhvervsdrivende gennem
bestillingsprocedurer, der indbyrdes er 
forbundet ved link tilrettelagt under 
hensyn til kunden, senest når bestillingen 
af den første ydelse bekræftes

b) gennem bestillingsprocedurer, der 
indbyrdes er forbundet ved link, når den 
rejsendes navn eller en anden form for 
identifikation af den rejsende overføres 
mellem de erhvervsdrivende senest, når 
bestillingen af den første ydelse bekræftes
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Or. en

Ændringsforslag 195
Philippe Juvin

Forslag til direktiv
Artikel 3 – nr. 5 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) gennem køb af andre rejseydelser fra en 
anden erhvervsdrivende gennem 
bestillingsprocedurer, der indbyrdes er 
forbundet ved link tilrettelagt under hensyn 
til kunden, senest når bestillingen af den 
første ydelse bekræftes

b) gennem køb af andre rejseydelser fra en 
anden erhvervsdrivende gennem 
bestillingsprocedurer, der indbyrdes er 
forbundet ved link tilrettelagt under hensyn 
til kunden, hvilket medfører en overførsel 
mellem erhvervsdrivende af data, der 
specifikt kun omhandler den første 
rejseydelse (herunder rejsemål og 
rejseperiode), uden at der foretages en 
overførsel af den rejsendes 
personoplysninger, senest når bestillingen 
af den første tjenesteydelse bekræftes pr. e-
mail

Or. en

Begrundelse

Præcisering af, hvilken type oplysninger der udveksles (sondring mellem en pakkerejse som 
defineret i artikel 3, nr. 2), litra v), og et formidlet rejsearrangement som defineret i artikel 3, 
nr. 5), litra b)). Et simpelt link på et websted kan ikke udgøre et formidlet rejsearrangement 
(behov for en minimumsoverførsel af oplysninger mellem erhvervsdrivende udelukkende 
vedrørende bestilling – rejsemål og rejseperiode). Det korrekte tidspunkt for bekræftelsen 
(modtagelse af bekræftelse pr. e-mail) skal præciseres med henblik på at sikre retssikkerheden 
(definitionen af tidsperioden har betydning for, hvad der skal anses som en pakkerejse eller 
ej).

Ændringsforslag 196
Emma McClarkin

Forslag til direktiv
Artikel 3 – nr. 5 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) gennem køb af andre rejseydelser fra en b) gennem køb af andre rejseydelser 
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anden erhvervsdrivende gennem 
bestillingsprocedurer, der indbyrdes er 
forbundet ved link tilrettelagt under hensyn 
til kunden, senest når bestillingen af den 
første ydelse bekræftes

udbudt af en anden erhvervsdrivende 
gennem bestillingsprocedurer, der 
indbyrdes er forbundet ved link tilrettelagt 
under hensyn til kunden, begyndende 
senest når bestillingen af den første ydelse 
bekræftes og indgået senest en dag efter 
denne bekræftelse

Or. en

Ændringsforslag 197
Sergio Gaetano Cofferati

Forslag til direktiv
Artikel 3 – nr. 5 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) gennem køb af andre rejseydelser fra en 
anden erhvervsdrivende gennem 
bestillingsprocedurer, der indbyrdes er 
forbundet ved link tilrettelagt under hensyn 
til kunden, senest når bestillingen af den 
første ydelse bekræftes

b) gennem køb af andre rejseydelser fra en 
anden erhvervsdrivende gennem 
bestillingsprocedurer, der indbyrdes er 
forbundet ved link tilrettelagt under hensyn 
til kunden

Or. en

Ændringsforslag 198
Bernadette Vergnaud

Forslag til direktiv
Artikel 3 – nr. 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6) "rejsende": enhver, der søger at indgå en 
aftale inden for dette direktivs 
anvendelsesområde, eller som har krav på 
at rejse i henhold til en aftale indgået inden 
for dette direktivs anvendelsesområde, 
herunder forretningsrejsende, når disse 
ikke rejser på grundlag af en rammeaftale 
med en erhvervsdrivende, der er 
specialiseret i at arrangere forretningsrejser

6) "forbruger": enhver, der søger at indgå 
en aftale inden for dette direktivs 
anvendelsesområde, eller som har krav på 
at rejse i henhold til en aftale indgået inden 
for dette direktivs anvendelsesområde, 
herunder i forretningsøjemed 
("forretningsrejser"), når denne rejse ikke 
foretages på grundlag af en rammeaftale 
med en erhvervsdrivende, der er 
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specialiseret i at arrangere forretningsrejser 
"erhvervsdrivende":

Or. fr

Begrundelse

Definitionen af en "forbruger" som fastsat i direktiv 90/314/EF bør genindføres, fordi 
definitionen af "rejsende" kan være problematisk, især hvis den person, der foretager rejsen, 
ikke er køberen.

Ændringsforslag 199
Bernadette Vergnaud

Forslag til direktiv
Artikel 3 – nr. 6 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6a) "rejsende": enhver, der har krav på at 
rejse i henhold til en aftale indgået inden 
for dette direktivs anvendelsesområde, 
herunder i forretningsøjemed, uanset om 
han/hun er den forbruger, der indgik 
kontrakten

Or. fr

Begrundelse

Eftersom definitionen af en "forbruger" som fastsat i direktiv 90/314/EF er blevet genindført, 
skal definitionen af "rejsende" – der kan være problematisk, især hvis den person, der 
foretager rejsen, ikke er køberen – ændres i overensstemmelse hermed.

Ændringsforslag 200
Catherine Stihler

Forslag til direktiv
Artikel 3 – nr. 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

7) "erhvervsdrivende": enhver, der handler 
som led i sin forretning, sit erhverv, sit 

7) "erhvervsdrivende": enhver, der sælger 
rejseydelser eller udbyder dem til salg 
eller formidler køb af rejseydelser, uanset 
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håndværk eller sin profession om det er i eget navn eller som 
mellemmand 

Or. en

Ændringsforslag 201
Catherine Stihler

Forslag til direktiv
Artikel 3 – nr. 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

8) "rejsearrangør": en erhvervsdrivende, 
der sammensætter og sælger eller tilbyder 
pakkerejser direkte, gennem en anden 
erhvervsdrivende eller sammen med en 
anden erhvervsdrivende; hvis flere 
erhvervsdrivende opfylder betingelserne i 
stk. 2, litra b), anses de alle for at være 
rejsearrangører, medmindre en af dem er 
blevet udpeget til at være rejsearrangøren, 
og den rejsende er blevet informeret herom 

8) "rejsearrangør": en erhvervsdrivende, 
der sammensætter og sælger eller tilbyder 
pakkerejser direkte, gennem en anden 
erhvervsdrivende eller sammen med en 
anden erhvervsdrivende, eller som 
formidler kombinationen og køb af 
sådanne pakker; hvis flere 
erhvervsdrivende opfylder betingelserne i 
stk. 2, litra b), anses de alle for at være 
rejsearrangører, medmindre en af dem er 
blevet udpeget til at være rejsearrangøren,
og den rejsende er blevet informeret herom 

Or. en

Begrundelse

Dette er for at sikre, at der tages højde for alle handelsmodeller, og for at undgå smuthuller.

Ændringsforslag 202
Othmar Karas

Forslag til direktiv
Artikel 3 – nr. 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

8) "rejsearrangør": en erhvervsdrivende, 
der sammensætter og sælger eller tilbyder 
pakkerejser direkte, gennem en anden 
erhvervsdrivende eller sammen med en 

8) "rejsearrangør": en erhvervsdrivende 
eller en anden person, der sammensætter 
og sælger eller tilbyder pakkerejser direkte, 
gennem en anden erhvervsdrivende eller 
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anden erhvervsdrivende; hvis flere 
erhvervsdrivende opfylder betingelserne i 
stk. 2, litra b), anses de alle for at være 
rejsearrangører, medmindre en af dem er 
blevet udpeget til at være rejsearrangøren, 
og den rejsende er blevet informeret herom

sammen med en anden erhvervsdrivende; 
hvis flere erhvervsdrivende opfylder 
betingelserne i stk. 2, litra b), anses de alle 
for at være rejsearrangører, medmindre en 
af dem er blevet udpeget til at være 
rejsearrangøren, og den rejsende er blevet 
informeret herom 

Or. de

Begrundelse

Direktivet bør ikke blot omfatte erhvervsdrivende, men også enkeltpersoner, der af og til 
sælger pakkerejser, for at sikre, at ikkekommercielle udbydere også inkluderes. 
Forbrugerbeskyttelse bør ikke hæmmes gennem udelukkelsen af "uofficielle" tjenesteydere.

Ændringsforslag 203
Matteo Salvini

Forslag til direktiv
Artikel 3 – nr. 9 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

9) "formidler": en erhvervsdrivende, som 
ikke er rejsearrangør, og som

9) "formidler": en erhvervsdrivende, som 
ikke er rejsearrangør, og som sælger 
pakkerejser eller udbyder dem til salg

Or. en

Begrundelse

Anvendelsesområdet for direktivet om pakkerejser bør begrænses til kombinationer af 
rejseydelser, der udgør en pakkerejse. Indførelsen af det nye begreb "formidlede 
rejsearrangementer" i dette direktiv kan få negative virkninger for forbrugere og 
virksomheder ved at skabe juridisk usikkerhed og forvirring blandt både forbrugere og 
leverandører af rejseydelser.

Ændringsforslag 204
Matteo Salvini

Forslag til direktiv
Artikel 3 – nr. 9 – litra a
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) sælger pakkerejser eller udbyder dem 
til salg eller

udgår

Or. en

Ændringsforslag 205
Matteo Salvini

Forslag til direktiv
Artikel 3 – nr. 9 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) formidler køb af rejseydelser, der 
indgår i et formidlet rejsearrangement, 
ved at bistå de rejsende i indgåelsen af 
separate aftaler om rejseydelser med 
forskellige tjenesteydere 

udgår

Or. en

Ændringsforslag 206
Jorgo Chatzimarkakis

Forslag til direktiv
Artikel 3 – nr. 9 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) formidler køb af rejseydelser, der 
indgår i et formidlet rejsearrangement, 
ved at bistå de rejsende i indgåelsen af 
separate aftaler om rejseydelser med 
forskellige tjenesteydere 

udgår

Or. en

Begrundelse

Hvis separate kontrakter fra separate tjenesteydere udfærdiges med separate priser, er det 
uklart, hvorvidt dette vil udgøre en pakkerejse eller nødvendiggøre samme omfang af 
regulering.
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Ændringsforslag 207
Emma McClarkin

Forslag til direktiv
Artikel 3 – nr. 11

Kommissionens forslag Ændringsforslag

11) "uundgåelige og ekstraordinære 
omstændigheder": en situation, som den 
erhvervsdrivende ikke har nogen 
indflydelse på, og som ikke kunne 
afværges, selv hvis der var blevet truffet 
alle rimelige foranstaltninger

11) "uundgåelige og ekstraordinære 
omstændigheder": uforudsete 
omstændigheder, som den 
erhvervsdrivende ikke har nogen 
indflydelse på, og som ikke kunne 
afværges, selv hvis der var blevet truffet 
alle rimelige foranstaltninger

Or. en

Ændringsforslag 208
Matteo Salvini

Forslag til direktiv
Artikel 3 – nr. 11

Kommissionens forslag Ændringsforslag

11) "uundgåelige og ekstraordinære 
omstændigheder": en situation, som den
erhvervsdrivende ikke har nogen 
indflydelse på, og som ikke kunne 
afværges, selv hvis der var blevet truffet
alle rimelige foranstaltninger

11) "uundgåelige og ekstraordinære 
omstændigheder": usædvanlige og 
uforudsete omstændigheder, som den, der 
påberåber sig dem, ikke har nogen 
indflydelse på, og som ikke kunne 
afværges, også selv om han/hun udviser
den størst mulige påpasselighed

Or. en

Ændringsforslag 209
Philippe Juvin

Forslag til direktiv
Artikel 3 – nr. 11
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

11) "uundgåelige og ekstraordinære
omstændigheder": en situation, som den 
erhvervsdrivende ikke har nogen 
indflydelse på, og som ikke kunne 
afværges, selv hvis der var blevet truffet 
alle rimelige foranstaltninger

"uundgåelige og usædvanlige
omstændigheder": en situation, som den 
erhvervsdrivende ikke har nogen 
indflydelse på, og som ikke kunne 
afværges, selv hvis der var blevet truffet 
alle rimelige foranstaltninger

Or. fr

Begrundelse

Dette ændringsforslag vedrører den danske tekst. Det er nødvendigt at tilpasse terminologien 
til den, der anvendes i forordning (EF) nr. 261/2004 (luftpassagerers rettigheder ved 
boardingafvisning og ved aflysning eller lange forsinkelser), der refererer til "usædvanlige 
omstændigheder (på engelsk "extraordinary circumstances"). 

Ændringsforslag 210
Ildikó Gáll-Pelcz

Forslag til direktiv
Artikel 3 – nr. 11

Kommissionens forslag Ændringsforslag

11) "uundgåelige og ekstraordinære 
omstændigheder": en situation, som den 
erhvervsdrivende ikke har nogen 
indflydelse på, og som ikke kunne 
afværges, selv hvis der var blevet truffet 
alle rimelige foranstaltninger

11) "uundgåelige og ekstraordinære 
omstændigheder": en situation, som den 
erhvervsdrivende eller den rejsende ikke 
har nogen indflydelse på, og som ikke 
kunne afværges, selv hvis der var blevet 
truffet alle rimelige foranstaltninger

Or. en

Ændringsforslag 211
Matteo Salvini

Forslag til direktiv
Artikel 3 – nr. 12
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

12) "mangel": det forhold, at de 
rejseydelser, pakkerejsen omfatter, ikke er 
blevet erlagt eller ikke er blevet erlagt i 
overensstemmelse med aftalen.

12) "mangelfuld opfyldelse": mangelfuld 
eller manglende levering af rejseydelserne 
i overensstemmelse med aftalen.

Or. en

Begrundelse

"Mangel" i Kommissionens forslag erstatter begrebet "manglende og mangelfuld opfyldelse", 
der har været en almindelig formulering i medlemsstaterne siden 1990'erne. Der findes også 
retspraksis i medlemsstaterne, der fastslår deres betydning og virkning. Anvendelsen af 
"mangelfuld opfyldelse" som defineret og anvendt i direktiv 90/314/EØF skal derfor 
anvendes.

Ændringsforslag 212
Ildikó Gáll-Pelcz

Forslag til direktiv
Artikel 3 – nr. 12

Kommissionens forslag Ændringsforslag

12) "mangel": det forhold, at de 
rejseydelser, pakkerejsen omfatter, ikke er 
blevet erlagt eller ikke er blevet erlagt i 
overensstemmelse med aftalen.

12) (Vedrører ikke den danske tekst)

Or. en

Ændringsforslag 213
Emma McClarkin

Forslag til direktiv
Artikel 3 – nr. 12 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

12a) "data, som er nødvendige for at 
foretage bestillingen": 
kreditkortoplysninger og andre 
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oplysninger, der er nødvendige for at 
opnå betaling.

Or. en

Ændringsforslag 214
Cornelis de Jong

Forslag til direktiv
Artikel 3 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 3a
Harmoniseringsniveau

Medlemsstaterne kan i deres nationale ret 
fastholde eller indføre bestemmelser, der 
er strengere end bestemmelserne i dette 
direktiv, for at opnå et højere 
forbrugerbeskyttelsesniveau.

Or. en

Ændringsforslag 215
Hans-Peter Mayer

Forslag til direktiv
Artikel 4 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne sikrer, at 
rejsearrangøren og, når pakkerejsen 
sælges gennem en formidler, også 
formidleren, inden den rejsende bliver 
bundet af en aftale om en pakkerejse eller 
et tilbud herom, giver den rejsende 
følgende oplysninger i det omfang, de er 
relevante for pakkerejsen:

1. Medlemsstaterne sikrer, at 
rejsearrangøren inden den rejsende bliver 
bundet af en aftale om en pakkerejse eller 
et tilbud herom, giver den rejsende 
følgende oplysninger i det omfang, de er 
relevante for pakkerejsen:

Or. de
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Begrundelse

Rejsearrangøren skal give oplysninger, mens formidleren kun pålægges at videregive disse 
oplysninger. Formidleren kan kun holdes ansvarlig, hvis han eller hun begår en fejl ved 
videregivelsen af oplysningerne. Se ændringsforslaget om indførelse af en ny artikel 4, stk. 1a, 
og ændringsforslaget til artikel 19. Hvis de begge var pålagt at give oplysninger, ville det 
være uklart, hvem der var ansvarlig, hvis der ved et uheld blev givet afvigende oplysninger.

Ændringsforslag 216
Ildikó Gáll-Pelcz

Forslag til direktiv
Artikel 4 – stk. 1 – litra a – nr. ii

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ii) de anvendte befordringsmidler samt 
disses karakteristika og kategori, steder, 
datoer og klokkeslæt for af- og hjemrejse 
eller, hvis det nøjagtige klokkeslæt endnu 
ikke er kendt, det omtrentlige klokkeslæt 
for af- og hjemrejse, steder, hvor der 
gøres ophold undervejs, med angivelse af 
disse opholds varighed og 
transportforbindelser

ii) en angivelse af karakteristika for og 
kategorien af de passagertransportmidler, 
der skal anvendes ved gennemførelsen af 
pakkerejsen (f.eks. bagagetransport, 
sædereservation), især de transportmidler, 
der skal anvendes ved af- og hjemrejse 
(rute- eller charterflyvninger), forventede 
steder, datoer/klokkeslæt for af- og 
hjemrejse (tid på dagen som et 
mindstekrav) og sted og varighed for 
enkelte dele af opholdet

Or. en

Begrundelse

Det foreslås at udvide og opstramme artikel 4, stk. 1, litra a), nr. ii), eftersom de 
transportmidler, der anvendes ved af- og hjemrejse, og steder og tider for afrejse og ankomst 
er særlig vigtige for rejsende.

Ændringsforslag 217
Hans-Peter Mayer

Forslag til direktiv
Artikel 4 – stk. 1 – litra a – nr. ii

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ii) de anvendte befordringsmidler samt 
disses karakteristika og kategori, steder, 
datoer og klokkeslæt for af- og hjemrejse 

ii) de anvendte befordringsmidler samt 
disses karakteristika og kategori, steder, 
datoer og klokkeslæt for af- og hjemrejse 



AM\1013596DA.doc 85/198 PE526.125v01-00

DA

eller, hvis det nøjagtige klokkeslæt endnu 
ikke er kendt, det omtrentlige klokkeslæt 
for af- og hjemrejse, steder, hvor der gøres 
ophold undervejs, med angivelse af disse 
opholds varighed og transportforbindelser

eller, hvis det nøjagtige klokkeslæt endnu 
ikke er kendt, det omtrentlige klokkeslæt 
for af- og hjemrejse, der ikke må afvige 
mere end tre timer fra det faktiske af-
eller hjemrejsetidspunkt, steder, hvor der 
gøres ophold undervejs, med angivelse af 
disse opholds varighed og 
transportforbindelser

Or. de

Begrundelse

Denne grænse på tre timer er i overensstemmelse med forordning nr. 261/2004.

Ændringsforslag 218
Pablo Arias Echeverría

Forslag til direktiv
Artikel 4 – stk. 1 – litra a – nr. iii

Kommissionens forslag Ændringsforslag

iii) indkvarteringstedets beliggenhed og 
indkvarteringens vigtigste karakteristika 
og kategori

iii) indkvarteringens beliggenhed og 
vigtigste karakteristika og den kategori, 
den er blevet tildelt af det kompetente 
organ på det sted, hvor indkvarteringen er 
beliggende

Or. es

Begrundelse

Forbruger indgiver ofte klager over, at indkvarteringens angivne kategori ikke er den samme, 
som den kategori, den er blevet tildelt af det kompetente organ på det sted, hvor 
indkvarteringen er beliggende. Det ville være bedre, hvis kun den officielle kategori blev 
benyttet, frem for den kategori, som rejsearrangøren har valgt, og som er baseret på den 
pågældendes kriterier. 

Ændringsforslag 219
Sergio Gaetano Cofferati

Forslag til direktiv
Artikel 4 – stk. 1 – litra a – nr. v a (nyt)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

va) hvorvidt rejseydelserne vil blive leveret 
til den rejsende som del af en gruppe, og i 
givet fald hvor mange personer, der 
forventes at deltage

Or. en

Ændringsforslag 220
Monika Hohlmeier

Forslag til direktiv
Artikel 4 – stk. 1 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) den samlede pris for pakkerejsen, 
inklusive afgifter, og alle eventuelle 
yderligere gebyrer og andre omkostninger, 
eller, hvis disse omkostninger ikke med 
rimelighed kan udregnes på forhånd, 
oplysning om, at eventuelle yderligere 
omkostninger skal betales af den rejsende

c) den samlede pris for pakkerejsen, 
inklusive afgifter, og alle eventuelle 
yderligere gebyrer og andre omkostninger, 
eller, hvis disse omkostninger ikke med 
rimelighed kan udregnes på forhånd, 
oplysning om, at eventuelle yderligere 
omkostninger skal betales af den rejsende.
Den samlede pris skal præsenteres i form 
af en detaljeret faktura, der på en 
gennemsigtig måde udspecificerer alle 
omkostningerne i forbindelse med en 
rejseydelse, navnlig omkostningerne ved 
ændring af bestilling, annullering eller 
andre ændringer af rejseydelserne. Denne 
faktura skal senest være tilgængelig for 
den rejsende på afrejsetidspunktet

Or. de

Ændringsforslag 221
Monika Hohlmeier

Forslag til direktiv
Artikel 4 – stk. 1 – litra c a (nyt)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

ca) den bestilte rejseklasse, herunder 
enhver underklasse, i en gennemsigtig og 
let genkendelig form sammen med dens 
kapacitet, pris og betingelser i tilfælde af 
ændring af bestilling, annullering eller 
andre ændringer

Or. de

Ændringsforslag 222
Monika Hohlmeier

Forslag til direktiv
Artikel 4 – stk. 1 – litra c b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

cb) de disponible kvoter i en given 
rejseklasse, herunder gebyrer, der skal 
betales i tilfælde af en ændring til en 
anden klasse eller underklasse

Or. de

Ændringsforslag 223
Jorgo Chatzimarkakis

Forslag til direktiv
Artikel 4 – stk. 1 – litra e

Kommissionens forslag Ændringsforslag

e) oplysning om, hvorvidt der kræves et 
minimum af deltagere, for at pakkerejsen 
gennemføres, og om en frist for i 
påkommende tilfælde at annullere rejsen, 
hvis dette minimum ikke er nået, idet 
denne frist skal være på mindst 20 dage 
inden pakkerejsens begyndelse

e) oplysning om, hvorvidt der kræves et 
minimum af deltagere, for at pakkerejsen 
gennemføres, og om en rimelig frist inden 
pakkerejsens begyndelse for i 
påkommende tilfælde at annullere rejsen, 
hvis dette minimum ikke er nået 

Or. en
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Begrundelse

Det er urimeligt at forvente, at minimummet af deltagere i en bestemt pakkerejse nås 20 dage 
i forvejen. Det bør overlades til rejsearrangørerne at afgøre det krævede tidsrum, men det bør 
formidles klart til forbrugeren. 

Ændringsforslag 224
Sergio Gaetano Cofferati

Forslag til direktiv
Artikel 4 – stk. 1 – litra e

Kommissionens forslag Ændringsforslag

e) oplysning om, hvorvidt der kræves et 
minimum af deltagere, for at pakkerejsen 
gennemføres, og om en frist for i 
påkommende tilfælde at annullere rejsen, 
hvis dette minimum ikke er nået, idet 
denne frist skal være på mindst 20 dage 
inden pakkerejsens begyndelse

e) oplysning om, hvorvidt der kræves et 
minimum af deltagere, for at pakkerejsen 
gennemføres, og om en frist for i 
påkommende tilfælde at annullere rejsen, 
hvis dette minimum ikke er nået, idet 
denne frist skal være på mindst 30 dage 
inden pakkerejsens begyndelse

Or. en

Ændringsforslag 225
Ivo Belet

Forslag til direktiv
Artikel 4 – stk. 1 – litra e

Kommissionens forslag Ændringsforslag

e) oplysning om, hvorvidt der kræves et 
minimum af deltagere, for at pakkerejsen 
gennemføres, og om en frist for i 
påkommende tilfælde at annullere rejsen, 
hvis dette minimum ikke er nået, idet 
denne frist skal være på mindst 20 dage 
inden pakkerejsens begyndelse

e) oplysning om, hvorvidt der kræves et 
minimum af deltagere, for at pakkerejsen 
gennemføres, og om en frist for i 
påkommende tilfælde at annullere rejsen, 
hvis dette minimum ikke er nået, idet 
denne frist skal være på mindst 14 dage 
inden pakkerejsens begyndelse

Or. nl
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Begrundelse

Denne værdi bør tilpasses bestemmelserne om luftfartsselskabers aflysninger i forordning 
(EF) nr. 261/2004 om fælles bestemmelser om kompensation og bistand til luftfartspassagerer 
ved boardingafvisning og ved aflysning eller lange forsinkelser og forordning (EF) 
nr. 2027/97 om luftfartsselskabers erstatningsansvar ved luftbefordring af passagerer og 
deres bagage.

Ændringsforslag 226
Emma McClarkin

Forslag til direktiv
Artikel 4 – stk. 1 – litra f a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

fa) oplysninger om muligheden for at 
inkludere en forsikring, der dækker 
udgifterne, hvis forbrugeren afbestiller 
rejsen, eller udgifterne ved hjemtransport 
i tilfælde af ulykke eller sygdom

Or. en

Ændringsforslag 227
Catherine Stihler

Forslag til direktiv
Artikel 4 – stk. 1 – litra g a (nyt) 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ga) betingelserne for den rejsendes eller 
rejsearrangørens opsigelse af aftalen 
inden pakkerejsens begyndelse.

Or. en

Ændringsforslag 228
Sergio Gaetano Cofferati
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Forslag til direktiv
Artikel 4 – stk. 1 – litra g a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ga) oplysninger om, at den rejsende kan 
opsige aftalen når som helst inden 
pakkerejsens begyndelse, og om det 
gældende rimelige standardiserede 
opsigelsesgebyr, hvis et sådant gebyr er 
angivet i henhold til artikel 10, stk. 1.

Or. en

Ændringsforslag 229
Pablo Arias Echeverría, Luis de Grandes Pascual, Rosa Estaràs Ferragut

Forslag til direktiv
Artikel 4 – stk. 1 – litra g a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ga) muligheden for at opsige aftalen, 
fristerne for dette og i givet fald 
sanktionerne i forbindelse hermed.

Or. es

Ændringsforslag 230
Sergio Gaetano Cofferati

Forslag til direktiv
Artikel 4 – stk. 1 – litra g b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

gb) i givet fald oplysninger om risici i 
forbindelse med krig og naturkatastrofer.

Or. en
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Ændringsforslag 231
Pablo Arias Echeverría, Luis de Grandes Pascual, Rosa Estaràs Ferragut

Forslag til direktiv
Artikel 4 – stk. 1 – litra g b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

gb) muligheden for at overdrage aftalen 
om pakkerejsen til en anden rejsende og 
mulige begrænsninger og konsekvenser af 
denne overdragelse.

Or. es

Ændringsforslag 232
Sergio Gaetano Cofferati

Forslag til direktiv
Artikel 4 – stk. 1 – litra g c (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

gc) om nødvendigt oplysning om 
beskyttelse i tilfælde af konkurs eller 
insolvens og rejsearrangørens 
ansvarsforsikring.

Or. en

Ændringsforslag 233
Pablo Arias Echeverría, Luis de Grandes Pascual, Rosa Estaràs Ferragut

Forslag til direktiv
Artikel 4 – stk. 1 – litra g c (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

gc) hvor det er relevant, mulighed for 
adgang til en udenretslig procedure for 
klageadgang og bilæggelse af tvister, som 
operatøren er underkastet, og 
forudsætningerne for denne adgang.
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Or. es

Begrundelse

Det foreslås, at disse tre nye litraer medtages i artikel 4, stk. 1, for at give forbrugeren 
mulighed for reelt at vurdere og sammenligne de forskellige tilbud på markedet. Dette vil 
også fremme større konkurrencedygtighed mellem rejseselskaber.

Ændringsforslag 234
Sergio Gaetano Cofferati

Forslag til direktiv
Artikel 4 – stk. 1 – litra g d (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

gd) oplysninger om interne 
klageprocedurer og eventuelle alternative 
tvistbilæggelsesmetoder i henhold til 
direktiv 2013/11/EU og onlineordninger 
til tvistbilæggelse i henhold til forordning 
2013/524/EU samt om, hvorvidt den 
erhvervsdrivende hører ind under en 
særlig ordning for alternativ 
tvistbilæggelse.  

Or. en

Ændringsforslag 235
Hans-Peter Mayer

Forslag til direktiv
Artikel 4 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Hvis en pakkerejse sælges gennem en 
formidler, videregiver formidleren 
omgående og i fuldt omfang 
oplysningerne i stk. 1 til den rejsende.

Or. de
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Begrundelse

Konsekvenserne for at undlade at give oplysninger eller for at give ufuldstændige oplysninger 
er fastsat i artikel 19.

Ændringsforslag 236
Hans-Peter Mayer

Forslag til direktiv
Artikel 4 – stk. 1 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1b. Hvis en aftale om en rejse indgås ved 
hjælp af elektroniske midler, gør 
rejsearrangøren tydeligt og i fremhævet 
form, og direkte før den rejsende afgiver 
sin ordre, opmærksom på oplysningerne i 
artikel 4, stk. 1, litra a), nr. i), ii), iii), iv) 
og v), samt litra c) og d). Artikel 8, stk. 2, 
andet afsnit, i direktiv 2011/83/EU finder 
anvendelse i overensstemmelse hermed.

Or. de

Begrundelse

Oplysninger til den rejsende forud for indgåelsen af en aftale er især vigtige, når rejserne 
bestilles online. Ved bestilling online er den rejsende ofte ikke i kontakt med nogen og må selv 
finde de relevante oplysninger om denne rejse på webstedet. Konkrete kriterier for den måde, 
hvorpå sådanne oplysninger skal gives, gør det lettere at håndhæve oplysningskravene. 
Denne bestemmelse bygger på artikel 8, stk. 2, i direktiv 2011/83/EU.

Ændringsforslag 237
Hans-Peter Mayer

Forslag til direktiv
Artikel 4 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. De oplysninger, der er omhandlet i stk. 
1, skal angives klart og tydeligt.

2. De oplysninger, der er omhandlet i stk. 
1, skal angives klart, forståeligt og tydeligt.

Or. de
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Begrundelse

Ordlyden i [betragtning 34] i forbrugerrettighedsdirektivet er "klare og forståelige". (Resten 
af ændringsforslaget vedrører ikke den danske tekst.)

Ændringsforslag 238
Sergio Gaetano Cofferati

Forslag til direktiv
Artikel 4 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. De oplysninger, der er omhandlet i stk. 
1, skal angives klart og tydeligt.

2. De oplysninger, der er omhandlet i stk. 
1, skal angives klart og tydeligt på et varigt 
medium.

Or. en

Ændringsforslag 239
Pablo Arias Echeverría, Rosa Estaràs Ferragut

Forslag til direktiv
Artikel 4 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. De oplysninger, der er omhandlet i stk. 
1, skal angives klart og tydeligt.

2. De oplysninger, der er omhandlet i stk. 
1, skal angives på en klar og forståelig 
måde.

Or. es

Begrundelse

Her forsøges at opnå den nødvendige overensstemmelse med direktivet om 
forbrugerrettigheder hvad angår den måde, som oplysningerne forud for indgåelsen af aftalen 
gives på. 

Ændringsforslag 240
Catherine Stihler

Forslag til direktiv
Artikel 4 – stk. 2
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. De oplysninger, der er omhandlet i stk. 
1, skal angives klart og tydeligt.

2. De oplysninger, der er omhandlet i stk. 
1, skal angives klart, tilgængeligt og 
tydeligt.

Or. en

Ændringsforslag 241
Hans-Peter Mayer

Forslag til direktiv
Artikel 4 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Bevisbyrden for opfyldelsen af de i 
dette kapitel fastlagte oplysningskrav 
påhviler den erhvervsdrivende.

Or. de

Begrundelse

Eftersom der kan opstå uenighed om opfyldelse af kravene til oplysningerne mellem 
rejsearrangøren og forbrugeren efter indgåelsen af aftalen, bør direktivet udtrykkeligt angive, 
at det i sådanne tilfælde er den erhvervsdrivende, der bærer bevisbyrden for opfyldelsen af de 
oplysningskrav, som han eller hun er underlagt i henhold til kapitel II. Der findes en 
bestemmelse herom i artikel 6, stk. 9, i direktiv 2011/83/EU om forbrugerrettigheder.

Ændringsforslag 242
Hans-Peter Mayer

Forslag til direktiv
Artikel 5 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne sikrer, at 
rejsearrangøren ikke må foretage 
ændringer i de oplysninger, der er meddelt 
den rejsende i henhold til artikel 4, stk. 1, 
litra a), c), d), e) og g), medmindre 
rejsearrangøren har forbeholdt sig ret til 
at foretage ændringer i disse oplysninger 

1. De oplysninger, der er meddelt den 
rejsende i henhold til artikel 4, stk. 1, litra 
a), c), d), e) og g), udgør en integreret del 
af aftalen om en pakkerejse og må ikke 
ændres, medmindre andet udtrykkeligt 
aftales mellem de kontraherende parter. 
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og meddelt den rejsende eventuelle 
ændringer klart og tydeligt, inden 
indgåelsen af aftalen.

Or. de

Begrundelse

Ordlyden af forslaget til direktiv, hvad angår det forhold, at oplysninger ikke kan ændres, når 
de én gang er givet, er åben for misfortolkning. Endvidere kan ordlyden af forslaget, som det 
fremstår, fortolkes således, at rejsearrangøren allerede er kontraktligt bundet af oplysninger, 
som han eller hun har givet forud for indgåelsen af aftalen. Ændringsforslaget overtager for 
pakkerejser den løsning, som vedtages i forbrugerrettighedsdirektivet, som også bidrager til 
større konsekvens i EU's forbrugerrettighedslovgivning.

Ændringsforslag 243
Sergio Gaetano Cofferati

Forslag til direktiv
Artikel 5 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne sikrer, at 
rejsearrangøren ikke må foretage 
ændringer i de oplysninger, der er meddelt 
den rejsende i henhold til artikel 4, stk. 1, 
litra a), c), d), e) og g), medmindre 
rejsearrangøren har forbeholdt sig ret til at 
foretage ændringer i disse oplysninger og 
meddelt den rejsende eventuelle ændringer 
klart og tydeligt, inden indgåelsen af 
aftalen.-{}-

1. Medlemsstaterne sikrer, at 
rejsearrangøren ikke må foretage 
ændringer i de oplysninger, der er meddelt 
den rejsende i henhold til artikel 4, stk. 1, 
litra a), c), d), e), g) og ga), medmindre 
rejsearrangøren har forbeholdt sig ret til at 
foretage ændringer i disse oplysninger og 
meddelt den rejsende eventuelle ændringer 
klart og tydeligt, inden indgåelsen af 
aftalen.

Or. en

Ændringsforslag 244
Pablo Arias Echeverría, Rosa Estaràs Ferragut

Forslag til direktiv
Artikel 5 – stk. 1
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne sikrer, at 
rejsearrangøren ikke må foretage 
ændringer i de oplysninger, der er meddelt 
den rejsende i henhold til artikel 4, stk. 1, 
litra a), c), d), e) og g), medmindre 
rejsearrangøren har forbeholdt sig ret til at 
foretage ændringer i disse oplysninger og 
meddelt den rejsende eventuelle ændringer 
klart og tydeligt, inden indgåelsen af 
aftalen.

1. Medlemsstaterne sikrer, at 
rejsearrangøren ikke må foretage 
ændringer i de oplysninger, der er meddelt 
den rejsende i henhold til artikel 4, stk. 1, 
litra a), c), d), e) og g), medmindre 
rejsearrangøren har forbeholdt sig ret til at 
foretage ændringer i disse oplysninger og 
meddelt den rejsende eventuelle ændringer 
på en klar og forståelig måde, inden 
indgåelsen af aftalen.

Or. es

Ændringsforslag 245
Ildikó Gáll-Pelcz

Forslag til direktiv
Artikel 5 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Hvis der ikke gives oplysninger om de 
yderligere gebyrer og andre omkostninger, 
der er nævnt i artikel 4, stk. 1, litra c), 
inden aftalens indgåelse, har den rejsende 
ikke pligt til at betale disse gebyrer eller 
andre omkostninger.

2. Hvis der ikke skriftligt gives oplysninger 
om de yderligere gebyrer og andre 
omkostninger, der er nævnt i artikel 4, stk. 
1, litra c), inden aftalens indgåelse, har den 
rejsende ikke pligt til at betale disse 
gebyrer eller andre omkostninger. Hvis 
rejsearrangøren imidlertid gør 
opmærksom på dette og informerer den 
rejsende i overensstemmelse hermed, bør 
den rejsende være forpligtet til at betale 
omkostningerne.

Or. en

Ændringsforslag 246
Hans-Peter Mayer, Andreas Schwab

Forslag til direktiv
Artikel 5 – stk. 3
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Ved indgåelsen af aftalen eller 
umiddelbart derefter skal rejsearrangøren 
give den rejsende en kopi af aftalen eller en 
bekræftelse af aftalen på et varigt medium.

3. Ved indgåelsen af aftalen eller straks
derefter skal rejsearrangøren give den 
rejsende en kopi af aftalen eller en 
bekræftelse af aftalen på et varigt medium.

Or. de

Begrundelse

Det vil ikke altid være muligt at give oplysninger på tidspunktet for indgåelsen af kontrakten 
eller umiddelbart derefter.

Ændringsforslag 247
Emma McClarkin

Forslag til direktiv
Artikel 5 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Ved indgåelsen af aftalen eller 
umiddelbart derefter skal rejsearrangøren 
give den rejsende en kopi af aftalen eller en 
bekræftelse af aftalen på et varigt medium.

3. Ved indgåelsen af aftalen eller snarest 
muligt derefter skal rejsearrangøren give 
den rejsende en kopi af aftalen eller en 
bekræftelse af aftalen på et varigt medium.

Or. en

Begrundelse

I tilfælde af reservationer pr. telefon, post eller processer uden direkte kontakt eller via 
internettet er det ikke altid muligt at give bekræftelse umiddelbart derefter.

Ændringsforslag 248
Jorgo Chatzimarkakis

Forslag til direktiv
Artikel 5 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Ved indgåelsen af aftalen eller 
umiddelbart derefter skal rejsearrangøren 
give den rejsende en kopi af aftalen eller en 

3. Ved indgåelsen af aftalen eller 
umiddelbart derefter skal rejsearrangøren 
give den rejsende en kopi af aftalen eller en 
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bekræftelse af aftalen på et varigt medium. bekræftelse af aftalen.

Or. en

Begrundelse

Eftersom mange tjenester og transaktioner nu foregår online, bør det ikke være nødvendigt at 
levere aftalen på et varigt medium, men snarere online og i en printervenlig version.

Ændringsforslag 249
Catherine Stihler

Forslag til direktiv
Artikel 5 – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a. De oplysninger, der gives den rejsende 
forud for indgåelsen af en aftale, er 
bindende for rejsearrangøren og udgør en 
del af aftalen. 

Or. en

Ændringsforslag 250
Catherine Stihler

Forslag til direktiv
Artikel 6 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne sikrer, at aftaler om 
pakkerejser er affattet i et almindeligt og 
forståeligt sprog, og, når aftalerne er 
skriftlige, at de er let læselige.

1. Medlemsstaterne sikrer, at aftaler om 
pakkerejser er affattet i et almindeligt, 
tilgængeligt og forståeligt sprog, og, når 
aftalerne er skriftlige, at de er let læselige.

Or. en

Ændringsforslag 251
Pablo Arias Echeverría, Rosa Estaràs Ferragut
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Forslag til direktiv
Artikel 6 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne sikrer, at aftaler om 
pakkerejser er affattet i et almindeligt og 
forståeligt sprog, og, når aftalerne er 
skriftlige, at de er let læselige.

(Vedrører ikke den danske tekst)

Or. es

Ændringsforslag 252
Hans-Peter Mayer

Forslag til direktiv
Artikel 6 – stk. 2 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Aftalen eller bekræftelsen af aftalen skal 
omfatte alle de oplysninger, der er nævnt i 
artikel 4. Derudover skal den indeholde 
følgende oplysninger:

2. Aftalens tekst eller bekræftelsen af 
aftalen skal omfatte det fulde indhold af 
aftalen, og navnlig oplysningerne i 
medfør af artikel 4, som er blevet en 
integreret del af aftalen. Derudover skal 
aftalens tekst eller bekræftelsen af aftalen 
indeholde følgende oplysninger:

Or. de

Begrundelse

Ændringsforslaget søger at præcisere ordlyden af Kommissionens forslag, der angiver, at 
oplysningerne kun indgår i aftalen, hvis de er "nævnt i artikel 4". Aftalen kan dog kun 
indeholde oplysninger, der reelt er blevet givet. Ændringsforslaget sikrer denne præcisering 
ved at henvise til oplysninger, "som er blevet en integreret del af aftalen", i overensstemmelse 
med ovennævnte ændringsforslag til artikel 5, stk. 1.

Ændringsforslag 253
Jorgo Chatzimarkakis

Forslag til direktiv
Artikel 6 – stk. 2 – litra a
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) den rejsendes særlige krav, som 
rejsearrangøren har accepteret at opfylde

a) om muligt den rejsendes særlige krav, 
som rejsearrangøren har accepteret at 
opfylde

Or. en

Begrundelse

Der bør være fleksibilitet til den rejsendes særlige krav. Det er dog ikke altid muligt for 
rejsearrangøren at imødekomme alle tænkelige krav, og dette bør derfor ikke kræves 
automatisk.

Ændringsforslag 254
Philippe Juvin

Forslag til direktiv
Artikel 6 – stk. 2 – litra b – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) oplysninger om, at rejsearrangøren b) oplysninger om, at rejsearrangøren 
og/eller formidleren

Or. en

Begrundelse

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' 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.

Ændringsforslag 255
Philippe Juvin

Forslag til direktiv
Artikel 6 – stk. 2 – litra b – nr. ii
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

ii) er forpligtet til at yde den rejsende 
bistand, jf. artikel 14, hvis den 
pågældende er i vanskeligheder

udgår

Or. en

Begrundelse

Dette stykke udgår ikke, men flyttes til litra ba) som følge af det ændringsforslag, som 
Philippe Juvin indgav til litra b). Bestemmelsen om ydelse af bistand (artikel 14) vedrører 
rent faktisk kun rejsearrangøren og ikke formidleren. Ansvaret for levering af pakkerejsen 
(artikel 11) og beskyttelse mod insolvens (artikel 15 og 16) finder anvendelse på både 
rejsearrangøren og/eller formidleren (for pakkerejser) og på formidleren for formidlede 
rejsearrangementer.

Ændringsforslag 256
Philippe Juvin

Forslag til direktiv
Artikel 6 – stk. 2 – litra b a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ba) oplysninger om, at rejsearrangøren er 
forpligtet til at yde den rejsende bistand, 
jf. artikel 14, hvis den pågældende er i 
vanskeligheder

Or. en

Begrundelse

Dette stykke flyttes fra litra b), nr. ii), som følge af det ændringsforslag, som Philippe Juvin 
indgav til litra b). Bestemmelsen om ydelse af bistand (artikel 14) vedrører ganske rent faktisk 
rejsearrangøren og ikke formidleren. Ansvaret for levering af pakkerejsen (artikel 11) og 
beskyttelse mod insolvens (artikel 15 og 16) finder anvendelse på både rejsearrangøren 
og/eller formidleren (for pakkerejser) og på formidleren for formidlede rejsearrangementer.

Ændringsforslag 257
Ivo Belet
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Forslag til direktiv
Artikel 6 – stk. 2 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) nærmere oplysninger om et 
kontaktpunkt, hvor den rejsende kan 
indgive klage over mangler, som den 
rejsende opdager på stedet

udgår

Or. nl

Ændringsforslag 258
Ivo Belet

Forslag til direktiv
Artikel 6 – stk. 2 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) navn, fysisk adresse, telefonnummer og 
e-mailadresse på rejsearrangørens lokale 
repræsentant eller kontaktpunkt, hvor en 
rejsende i vanskeligheder kan bede om 
bistand, eller hvis der ikke er en sådan 
repræsentant eller et sådant kontaktpunkt, 
et telefonnummer, den rejsende kan ringe 
til i nødstilfælde, eller oplysninger om en 
anden måde, hvorpå rejsearrangøren kan 
kontaktes

udgår

Or. nl

Ændringsforslag 259
Sergio Gaetano Cofferati

Forslag til direktiv
Artikel 6 – stk. 2 – litra e

Kommissionens forslag Ændringsforslag

e) oplysninger om, at den rejsende kan 
opsige aftalen når som helst inden 
pakkerejsens begyndelse mod betaling af 

udgår
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passende godtgørelse eller et rimeligt 
standardiseret opsigelsesgebyr, hvis et 
sådant gebyr er angivet i henhold til 
artikel 10, stk. 1

Or. en

Ændringsforslag 260
Jorgo Chatzimarkakis

Forslag til direktiv
Artikel 6 – stk. 2 – litra g a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ga) navn og kontaktoplysninger på enhver 
transportør, til hvem den rejsende bør 
henvende eventuelle erstatningskrav, jf. 
artikel 12, stk. 4

Or. en

Ændringsforslag 261
Hans-Peter Mayer

Forslag til direktiv
Artikel 6 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. De oplysninger, der er omhandlet i stk. 
2, skal angives klart og tydeligt.

3. De oplysninger, der er omhandlet i stk. 
2, skal angives klart, forståeligt og tydeligt.

Or. de

Begrundelse

Ordlyden "klar og forståelig" er taget fra forbrugerrettighedsdirektivet. (Resten af 
ændringsforslaget vedrører ikke den danske tekst.)

Ændringsforslag 262
Ivo Belet
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Forslag til direktiv
Artikel 6 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. I god tid inden pakkerejsens begyndelse 
skal rejsearrangøren give den rejsende de
nødvendige kvitteringer, værdikuponer og 
billetter, herunder oplysninger om de 
nøjagtige tidspunkter for afrejse, 
midlertidige ophold undervejs, 
transportforbindelser og ankomst.

4. I god tid inden pakkerejsens begyndelse 
skal rejsearrangøren give den rejsende 
følgende oplysninger:

a) nødvendige kvitteringer, værdikuponer 
og billetter, herunder oplysninger om de 
nøjagtige tidspunkter for afrejse, 
midlertidige ophold undervejs, 
transportforbindelser og ankomst

b) nærmere oplysninger om et 
kontaktpunkt, hvor den rejsende kan 
indgive klage over mangler, som den 
rejsende opdager på stedet
c) navn, fysisk adresse, telefonnummer og 
e-mailadresse på rejsearrangørens lokale 
repræsentant eller kontaktpunkt, hvor en 
rejsende i vanskeligheder kan bede om 
bistand, eller hvis der ikke er en sådan 
repræsentant eller et sådant kontaktpunkt, 
et telefonnummer, den rejsende kan ringe 
til i nødstilfælde, eller oplysninger om en 
anden måde, hvorpå rejsearrangøren kan 
kontaktes.

Or. nl

Ændringsforslag 263
Anna Hedh

Forslag til direktiv
Artikel 7 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne sikrer, at en rejsende 
kan overdrage aftalen til en person, der 
opfylder alle betingelserne i aftalen, hvis 

1. Medlemsstaterne sikrer, at en rejsende 
kan overdrage aftalen til en person, der 
opfylder alle betingelserne i aftalen, hvis 
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den rejsende har underrettet 
rejsearrangøren herom på et varigt medium 
i rimelig tid inden pakkerejsens 
begyndelse.

den rejsende har underrettet 
rejsearrangøren eller formidleren herom på 
et varigt medium i rimelig tid inden 
pakkerejsens begyndelse.

Or. sv

Ændringsforslag 264
Sergio Gaetano Cofferati

Forslag til direktiv
Artikel 7 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne sikrer, at en rejsende 
kan overdrage aftalen til en person, der 
opfylder alle betingelserne i aftalen, hvis 
den rejsende har underrettet 
rejsearrangøren herom på et varigt medium 
i rimelig tid inden pakkerejsens 
begyndelse.

1. Medlemsstaterne sikrer, at en rejsende 
kan overdrage aftalen til en person, der 
opfylder alle betingelserne i aftalen, hvis 
den rejsende har underrettet 
rejsearrangøren eller formidleren herom på 
et varigt medium i rimelig tid inden 
pakkerejsens begyndelse.

Or. en

Ændringsforslag 265
Adam Bielan

Forslag til direktiv
Artikel 7 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne sikrer, at en rejsende 
kan overdrage aftalen til en person, der 
opfylder alle betingelserne i aftalen, hvis 
den rejsende har underrettet 
rejsearrangøren herom på et varigt medium 
i rimelig tid inden pakkerejsens 
begyndelse.

1. Medlemsstaterne sikrer, at en rejsende 
kan overdrage aftalen til en person, der 
opfylder alle betingelserne i aftalen, hvis 
den rejsende har underrettet 
rejsearrangøren herom på et varigt medium 
i rimelig tid inden pakkerejsens 
begyndelse, dog ikke senere end syv dage 
for afrejsen.

Or. pl
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Ændringsforslag 266
Matteo Salvini

Forslag til direktiv
Artikel 7 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Overdrageren af aftalen og den, til hvem 
den overdrages, hæfter solidarisk for 
betalingen af det udestående beløb og for 
eventuelle yderligere gebyrer eller andre 
omkostninger i forbindelse med 
overdragelsen. Disse omkostninger må 
ikke være urimelige og må under alle 
omstændigheder ikke overstige 
rejsearrangørens reelle omkostninger.

2. Overdrageren af aftalen og den, til hvem 
den overdrages, bør hæfte solidarisk for 
betalingen af det udestående beløb og for 
eventuelle yderligere gebyrer eller andre 
omkostninger i forbindelse med 
overdragelsen, herunder 
annulleringsomkostninger for 
tredjeparter. Disse omkostninger må ikke 
være urimelige og må under alle 
omstændigheder ikke overstige 
rejsearrangørens reelle omkostninger.

Or. en

Begrundelse

Rejseydelser med en navngiven reservation eller skræddersyede tjenesteydelser er ofte en 
kombination af indbyrdes afhængige tjenester fra forskellige leverandører. I tilfælde af en 
overdragelse af en aftale hæfter overdrageren af aftalen og den, til hvem den overdrages, 
over for alle leverandørerne af tjenesten.

Ændringsforslag 267
Sergio Gaetano Cofferati

Forslag til direktiv
Artikel 7 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Overdrageren af aftalen og den, til hvem 
den overdrages, hæfter solidarisk for 
betalingen af det udestående beløb og for 
eventuelle yderligere gebyrer eller andre 
omkostninger i forbindelse med 
overdragelsen. Disse omkostninger må
ikke være urimelige og må under alle 

2. Overdrageren af aftalen og den, til hvem 
den overdrages, hæfter solidarisk for 
betalingen af det udestående beløb og for 
eventuelle yderligere gebyrer eller 
eventuelle andre omkostninger i 
forbindelse med overdragelsen. 
Rejsearrangøren informerer overdrageren 
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omstændigheder ikke overstige 
rejsearrangørens reelle omkostninger.

og den, til hvem aftalen overdrages, om 
eventuelle omkostninger i forbindelse med 
overdragelsen, der under alle 
omstændigheder ikke må være urimelige
og ikke må overstige rejsearrangørens 
reelle omkostninger.

Or. en

Ændringsforslag 268
Hans-Peter Mayer

Forslag til direktiv
Artikel 7 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Overdrageren af aftalen og den, til hvem 
den overdrages, hæfter solidarisk for 
betalingen af det udestående beløb og for 
eventuelle yderligere gebyrer eller andre 
omkostninger i forbindelse med 
overdragelsen. Disse omkostninger må 
ikke være urimelige og må under alle 
omstændigheder ikke overstige 
rejsearrangørens reelle omkostninger.

2. Overdrageren af aftalen og den, til hvem 
den overdrages, hæfter solidarisk for 
betalingen af det udestående beløb og for 
eventuelle yderligere gebyrer eller andre 
omkostninger i forbindelse med 
overdragelsen. Disse yderligere 
omkostninger må ikke være urimelige og 
må under alle omstændigheder ikke 
overstige rejsearrangørens reelle 
omkostninger.

Or. de

Ændringsforslag 269
Sergio Gaetano Cofferati

Forslag til direktiv
Artikel 8 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne sikrer, at priser ikke 
kan ændres, medmindre der i aftalen 
udtrykkeligt er taget forbehold for 
muligheden for prisstigninger, og den 
indeholder en forpligtelse for 
rejsearrangøren til i samme omfang at 
nedsætte prisen som en direkte følge af:

1. Medlemsstaterne sikrer, at priser ikke 
kan ændres, medmindre aftalen indgås 
tidligere end tre måneder inden dens 
begyndelse, og der heri udtrykkeligt er 
taget forbehold for muligheden for 
prisstigninger, og den indeholder en 
forpligtelse for rejsearrangøren til i samme 
omfang at nedsætte prisen som en direkte 
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følge af:

Or. en

Ændringsforslag 270
Ildikó Gáll-Pelcz

Forslag til direktiv
Artikel 8 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) ændringer i udgifter til brændstof til 
befordring af passagerer

a) ændringer i prisen for 
passagerbefordringstjenester som følge af 
udgifter til brændstof til befordring af 
passagerer

Or. en

Begrundelse

Medmindre rejsearrangøren selv foretager passagerbefordringen, bør den pågældende 
arrangør ikke godtgøre operatørernes individuelle omkostninger, men betale dem de gebyrer, 
der er fastsat i arrangementet eller gebyrskalaen, der kan variere på forskellige tidspunkter 
som følge af afvigelser i brændstofpriser.

Ændringsforslag 271
Ildikó Gáll-Pelcz

Forslag til direktiv
Artikel 8 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) ændringer i størrelsen af afgifter af 
eller gebyrer for de inkluderede 
rejseydelser, som er foretaget af en 
tredjemand, der ikke direkte er involveret i 
leveringen af pakkerejsen, herunder 
turistskatter, lufthavns- og havneskatter 
samt landings- og startafgifter, og

b) skatter, afgifter eller gebyrer for visse 
tjenesteydelser, herunder turistskatter, 
lufthavns- og havneskatter samt landings-
og startafgifter, og

Or. en
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Ændringsforslag 272
Anna Hedh

Forslag til direktiv
Artikel 8 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Prisstigningen i stk. 1 må ikke overstige 
10 % af pakkerejsens pris.

2. Prisstigningen i stk. 1 må ikke overstige 
3 % af pakkerejsens pris.

Or. sv

Ændringsforslag 273
Konstantinos Poupakis

Forslag til direktiv
Artikel 8 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Prisstigningen i stk. 1 må ikke overstige 
10 % af pakkerejsens pris.

2. Prisstigningen i stk. 1 må ikke overstige 
5 % af pakkerejsens pris. Rejsearrangører 
pålægges at give relevante oplysninger, 
mens de rejsende har de rettigheder, der 
er fastsat i artikel 9, stk. 2.

Or. el

Begrundelse

En grænse på 10 % vil lægge en uforholdsmæssigt stor byrde på de rejsende, navnlig i
tilfælde hvor omkostningerne ved en særlig pakke allerede er høje og/eller en lang række 
rejsende deltager heri, f.eks. familier (eftersom hvert familiemedlem ville skulle betale 10 % 
yderligere).

  

Ændringsforslag 274
Sergio Gaetano Cofferati

Forslag til direktiv
Artikel 8 – stk. 2
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Prisstigningen i stk. 1 må ikke overstige 
10 % af pakkerejsens pris.

2. Prisstigningen i stk. 1 må ikke overstige 
5 % af pakkerejsens pris.

Or. en

Ændringsforslag 275
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Forslag til direktiv
Artikel 8 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Prisstigningen i stk. 1 er kun gyldig, hvis 
rejsearrangøren underretter den rejsende 
om den med angivelse af en begrundelse 
og en beregning på et varigt medium 
senest 20 dage forud for pakkerejsens 
begyndelse.

3. Prisstigningen i stk. 1 er kun gyldig, hvis 
rejsearrangøren hurtigst muligt underretter 
den rejsende klart og forståeligt på et 
varigt medium senest 20 dage forud for 
pakkerejsens begyndelse

a) om prisstigningen med angivelse af en 
begrundelse og en beregning og
b) om, at den rejsende inden en nærmere 
fastsat rimelig frist kan opsige aftalen 
uden at skulle betale, og at den rejsende 
ellers vil blive anset for at have accepteret 
prisstigningen.

Or. pl

Begrundelse

I tilfælde af en prisstigning på højst 10 % bør den rejsende have ret til at opsige aftalen uden 
at skulle betale. I tilfælde af eksempelvis en familierejse for fire personer, kan en prisstigning 
på 10 % vise sig at være for stor for familiens budget. Det skal understreges, at dette er en 
aftale mellem to parter, og den rejsendes samtykke bør kræves, hvis der sker ændringer på så 
vigtige områder som prisen. Prisen er endvidere en af de vigtigste faktorer, der afgør valget 
af turistydelser.

Ændringsforslag 276
Anna Hedh
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Forslag til direktiv
Artikel 8 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Prisstigningen i stk. 1 er kun gyldig, hvis 
rejsearrangøren underretter den rejsende 
om den med angivelse af en begrundelse 
og en beregning på et varigt medium senest 
20 dage forud for pakkerejsens begyndelse.

3. Prisstigningen i stk. 1 er kun gyldig, hvis 
rejsearrangøren underretter den rejsende 
om den med angivelse af en begrundelse 
og en beregning på et varigt medium senest 
40 dage forud for pakkerejsens begyndelse.

Or. sv

Ændringsforslag 277
Sergio Gaetano Cofferati

Forslag til direktiv
Artikel 8 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Prisstigningen i stk. 1 er kun gyldig, hvis 
rejsearrangøren underretter den rejsende 
om den med angivelse af en begrundelse 
og en beregning på et varigt medium senest 
20 dage forud for pakkerejsens begyndelse.

3. Prisstigningen i stk. 1 er kun gyldig, hvis 
rejsearrangøren underretter den rejsende 
om den med angivelse af en begrundelse 
og en beregning på et varigt medium senest 
30 dage forud for pakkerejsens begyndelse.

Or. en

Ændringsforslag 278
Konstantinos Poupakis

Forslag til direktiv
Artikel 8 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Prisstigningen i stk. 1 er kun gyldig, hvis 
rejsearrangøren underretter den rejsende 
om den med angivelse af en begrundelse 
og en beregning på et varigt medium senest 
20 dage forud for pakkerejsens begyndelse.

3. Prisstigningen i stk. 1 er kun gyldig, hvis 
rejsearrangøren underretter den rejsende 
om den med angivelse af en begrundelse 
og en beregning på et varigt medium senest 
30 dage forud for pakkerejsens begyndelse.
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Or. el

Ændringsforslag 279
Konstantinos Poupakis

Forslag til direktiv
Artikel 8 – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3α. Hvis de rejsende ikke accepterer den i 
stk. 2 omhandlede prisstigning, kan de 
opsige aftalen uden sanktioner på grund 
af, at aftalens betingelser er blevet 
ændret.

Or. el

Begrundelse

I henhold til dette ændringsforslag kan rejsende opsige aftalen uden sanktioner, hvis prisen 
på pakkerejsen stiger.

Ændringsforslag 280
Sergio Gaetano Cofferati

Forslag til direktiv
Artikel 9 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne sikrer, at 
rejsearrangøren ikke inden pakkerejsens 
begyndelse ensidigt kan ændre andre vilkår 
i aftalen end prisen, medmindre

1. Medlemsstaterne sikrer, at 
rejsearrangøren ikke inden pakkerejsens 
begyndelse ensidigt kan ændre andre vilkår 
i aftalen end prisen

Or. en

Ændringsforslag 281
Sergio Gaetano Cofferati
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Forslag til direktiv
Artikel 9 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) rejsearrangøren har forbeholdt sig ret 
hertil i aftalen

udgår

Or. en

Ændringsforslag 282
Catherine Stihler

Forslag til direktiv
Artikel 9 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) ændringen er ubetydelig, og udgår

Or. en

Ændringsforslag 283
Sergio Gaetano Cofferati

Forslag til direktiv
Artikel 9 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) ændringen er ubetydelig, og udgår

Or. en

Ændringsforslag 284
Catherine Stihler

Forslag til direktiv
Artikel 9 – stk. 1 – litra c
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) rejsearrangøren klart og tydeligt 
oplyser den rejsende herom på et varigt 
medium.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 285
Sergio Gaetano Cofferati

Forslag til direktiv
Artikel 9 – stk. 1 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) rejsearrangøren klart og tydeligt 
oplyser den rejsende herom på et varigt 
medium.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 286
Catherine Stihler

Forslag til direktiv
Artikel 9 – stk. 2 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Hvis rejsearrangøren inden pakkerejsens 
begyndelse er nødsaget til væsentligt at 
ændre et af rejseydelsernes væsentlige 
kendetegn, jf. artikel 4, stk. 1, litra a), eller 
et særligt krav, jf. artikel 6, stk. 2, litra a), 
skal rejsearrangøren snarest muligt på et 
varigt medium klart og tydeligt give den 
rejsende oplysninger om-{}-

2. Hvis rejsearrangøren inden pakkerejsens 
begyndelse er nødsaget til væsentligt at 
ændre et af rejseydelsernes væsentlige 
kendetegn, jf. artikel 4, stk. 1, litra a), eller 
et særligt krav, jf. artikel 6, stk. 2, litra a), 
skal rejsearrangøren snarest muligt på et 
varigt medium klart og tydeligt give den 
rejsende oplysninger om de foreslåede 
ændringer.
Den rejsende har ret til at
a) opsige aftalen uden sanktioner eller
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b) acceptere ændringerne eller
c) blive tilbudt en erstatningspakkerejse

Or. en

Ændringsforslag 287
Sergio Gaetano Cofferati

Forslag til direktiv
Artikel 9 – stk. 2 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Hvis rejsearrangøren inden pakkerejsens 
begyndelse er nødsaget til væsentligt at 
ændre et af rejseydelsernes væsentlige 
kendetegn, jf. artikel 4, stk. 1, litra a), eller 
et særligt krav, jf. artikel 6, stk. 2, litra a), 
skal rejsearrangøren snarest muligt på et 
varigt medium klart og tydeligt give den 
rejsende oplysninger om

2. Hvis rejsearrangøren inden pakkerejsens 
begyndelse er nødsaget til at ændre et af 
rejseydelsernes væsentlige kendetegn, jf. 
artikel 4, stk. 1, litra a), eller et særligt 
krav, jf. artikel 6, stk. 2, litra a), skal 
rejsearrangøren snarest muligt på et varigt 
medium klart og tydeligt give den rejsende 
oplysninger om den foreslåede ændring

Or. en

Ændringsforslag 288
Jorgo Chatzimarkakis

Forslag til direktiv
Artikel 9 – stk. 2 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Hvis rejsearrangøren inden pakkerejsens 
begyndelse er nødsaget til væsentligt at 
ændre et af rejseydelsernes væsentlige 
kendetegn, jf. artikel 4, stk. 1, litra a), eller 
et særligt krav, jf. artikel 6, stk. 2, litra a), 
skal rejsearrangøren snarest muligt på et 
varigt medium klart og tydeligt give den 
rejsende oplysninger om

2. Hvis rejsearrangøren inden pakkerejsens 
begyndelse er nødsaget til væsentligt at 
ændre et af rejseydelsernes væsentlige 
kendetegn, jf. artikel 4, stk. 1, litra a), eller 
et særligt krav, jf. artikel 6, stk. 2, litra a), 
skal rejsearrangøren snarest muligt klart og 
tydeligt give den rejsende oplysninger om

Or. en
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Ændringsforslag 289
Bernadette Vergnaud

Forslag til direktiv
Artikel 9 – stk. 2 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Hvis rejsearrangøren inden pakkerejsens 
begyndelse er nødsaget til væsentligt at 
ændre et af rejseydelsernes væsentlige 
kendetegn, jf. artikel 4, stk. 1, litra a), eller 
et særligt krav, jf. artikel 6, stk. 2, litra a), 
skal rejsearrangøren snarest muligt på et 
varigt medium klart og tydeligt give den 
rejsende oplysninger om

2. Hvis rejsearrangøren inden pakkerejsens 
begyndelse er nødsaget til væsentligt at 
ændre et af rejseydelsernes væsentlige 
kendetegn, jf. artikel 4, stk. 1, litra a), eller
et særligt krav, jf. artikel 6, stk. 2, litra a), 
skal rejsearrangøren snarest muligt på et 
varigt medium klart og tydeligt give den 
rejsende oplysninger og, forudsat at 
forbrugeren har angivet hans/hendes 
kontaktoplysninger, på eventuelle andre 
kommunikationsmidler, om

Or. fr

Ændringsforslag 290
Catherine Stihler

Forslag til direktiv
Artikel 9 – stk. 2 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) de foreslåede ændringer udgår

Or. en

Ændringsforslag 291
Sergio Gaetano Cofferati

Forslag til direktiv
Artikel 9 – stk. 2 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) de foreslåede ændringer udgår
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Or. en

Ændringsforslag 292
Catherine Stihler

Forslag til direktiv
Artikel 9 – stk. 2 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) at den rejsende inden en nærmere 
fastsat rimelig frist kan opsige aftalen 
uden at skulle betale, og at den rejsende 
ellers vil blive anset for at have accepteret 
den foreslåede ændring.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 293
Sergio Gaetano Cofferati

Forslag til direktiv
Artikel 9 – stk. 2 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) at den rejsende inden en nærmere 
fastsat rimelig frist kan opsige aftalen 
uden at skulle betale, og at den rejsende 
ellers vil blive anset for at have accepteret 
den foreslåede ændring.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 294
Bernadette Vergnaud

Forslag til direktiv
Artikel 9 – stk. 2 – litra b
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) at den rejsende inden en nærmere fastsat 
rimelig frist kan opsige aftalen uden at 
skulle betale, og at den rejsende ellers vil 
blive anset for at have accepteret den 
foreslåede ændring.

b) at forbrugeren udtrykkeligt skal 
acceptere den foreslåede ændring inden 
en nærmere fastsat rimelig frist, og at 
aftalen ellers vil blive opsagt.

Or. fr

Begrundelse

Eftersom der kan opstå væsentlige ændringer kort tid inden en rejses begyndelse, uden at det 
nødvendigvis betyder, at der er en rimelig frist til at opsige aftalen, er princippet om stiltiende 
samtykke uforholdsmæssigt og ikke i forbrugerens interesse.

Ændringsforslag 295
Jorgo Chatzimarkakis

Forslag til direktiv
Artikel 9 – stk. 2 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) at den rejsende inden en nærmere fastsat 
rimelig frist kan opsige aftalen uden at 
skulle betale, og at den rejsende ellers vil 
blive anset for at have accepteret den 
foreslåede ændring.

b) at den rejsende inden en nærmere fastsat 
rimelig frist kan opsige aftalen uden at 
skulle betale, hvis ændringerne i væsentlig 
grad vil ændre pakkerejsens natur, og at 
den rejsende ellers vil blive anset for at 
have accepteret den foreslåede ændring.

Or. en

Ændringsforslag 296
Sergio Gaetano Cofferati

Forslag til direktiv
Artikel 9 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Den rejsende har inden for en rimelig 
frist ret til at acceptere ændringen, opsige 
aftalen uden sanktioner eller blive tilbudt 
en erstatningspakkerejse.
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Or. en

Ændringsforslag 297
Catherine Stihler

Forslag til direktiv
Artikel 9 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Hvis de i stk. 2 omhandlede ændringer 
af aftalen medfører, at pakkerejsen får en 
ringere kvalitet eller er forbundet med 
lavere omkostninger, har den rejsende krav 
på en passende nedsættelse af prisen.

3. Hvis de i stk. 2 omhandlede ændringer 
af aftalen eller erstatningstilbuddet 
medfører, at pakkerejsen får en ringere 
kvalitet eller er forbundet med lavere 
omkostninger, har den rejsende krav på en 
passende nedsættelse af prisen.

Or. en

Ændringsforslag 298
Sergio Gaetano Cofferati

Forslag til direktiv
Artikel 9 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Hvis de i stk. 2 omhandlede ændringer 
af aftalen medfører, at pakkerejsen får en 
ringere kvalitet eller er forbundet med 
lavere omkostninger, har den rejsende krav 
på en passende nedsættelse af prisen.

3. Hvis de i stk. 2 omhandlede ændringer 
af aftalen eller erstatningspakkerejsen 
medfører, at pakkerejsen får en ringere 
kvalitet eller er forbundet med lavere 
omkostninger, har den rejsende krav på en 
passende nedsættelse af prisen.-{}-

Or. en

Ændringsforslag 299
Sergio Gaetano Cofferati

Forslag til direktiv
Artikel 9 – stk. 4
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Hvis aftalen opsiges, jf. stk. 2, litra b),
refunderer rejsearrangøren alle beløb, han 
har modtaget fra den rejsende, inden 
fjorten dage efter opsigelsen af aftalen. 
Den rejsende skal efter omstændighederne 
have ret til erstatning i henhold til artikel 
12.

4. Hvis aftalen opsiges som følge af den 
rejsendes valg, jf. stk. 2, refunderer 
rejsearrangøren alle beløb, han har 
modtaget fra den rejsende, inden fjorten 
dage efter opsigelsen af aftalen. Den 
rejsende skal efter omstændighederne have 
ret til erstatning i henhold til artikel 12.

Or. en

Ændringsforslag 300
Catherine Stihler

Forslag til direktiv
Artikel 9 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Hvis aftalen opsiges, jf. stk. 2, litra b), 
refunderer rejsearrangøren alle beløb, han 
har modtaget fra den rejsende, inden 
fjorten dage efter opsigelsen af aftalen. 
Den rejsende skal efter omstændighederne 
have ret til erstatning i henhold til artikel 
12.

4. Hvis aftalen opsiges, jf. stk. 2, litra a), 
refunderer rejsearrangøren alle beløb, han 
har modtaget fra den rejsende, inden 
fjorten dage efter opsigelsen af aftalen. 
Den rejsende skal efter omstændighederne 
have ret til erstatning i henhold til artikel 
12.

Or. en

Ændringsforslag 301
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Forslag til direktiv
Artikel 10 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne sikrer, at den rejsende 
kan opsige aftalen inden pakkerejsens 
begyndelse mod at betale rejsearrangøren 
en passende erstatning. Der kan i aftalen 
fastsættes rimelige, standardiserede 
opsigelsesgebyrer under hensyn til 
opsigelsestidspunktet, sædvanligt sparede 

1. Medlemsstaterne sikrer, at den rejsende 
kan opsige aftalen inden pakkerejsens 
begyndelse mod at betale rejsearrangøren 
en passende erstatning. Der kan i aftalen 
fastsættes rimelige, standardiserede 
opsigelsesgebyrer under hensyn til 
opsigelsestidspunktet, sædvanligt sparede 
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omkostninger og indtægter fra afsættelse af 
rejseydelserne til anden side.

Er der ikke fastsat standardiserede 
opsigelsesgebyrer, skal erstatningen svare 
til pakkerejsens pris fradraget de udgifter, 
rejsearrangøren har sparet.

omkostninger og indtægter fra afsættelse af 
rejseydelserne til anden side. Er der ikke 
fastsat standardiserede opsigelsesgebyrer, 
skal erstatningen svare til pakkerejsens pris 
fradraget de udgifter, rejsearrangøren har 
sparet. På kundens anmodning forelægger 
rejsearrangøren en detaljeret beregning
af godtgørelsesbeløbet, herunder beløbet 
af standardiserede gebyrer.

Or. pl

Begrundelse

Såkaldte standardiserede opsigelsesgebyrer for aftaler tager ofte ikke højde for de reelle 
omkostninger for virksomheden og kan meget vel være højere end de reelle omkostninger. I 
ekstreme tilfælde kan virksomheden have større gavn af at opsige aftalen end af at opretholde 
den.

Ændringsforslag 302
Sergio Gaetano Cofferati

Forslag til direktiv
Artikel 10 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne sikrer, at den rejsende 
kan opsige aftalen inden pakkerejsens 
begyndelse mod at betale rejsearrangøren 
en passende erstatning. Der kan i aftalen 
fastsættes rimelige, standardiserede 
opsigelsesgebyrer under hensyn til 
opsigelsestidspunktet, sædvanligt sparede 
omkostninger og indtægter fra afsættelse af 
rejseydelserne til anden side. Er der ikke 
fastsat standardiserede opsigelsesgebyrer, 
skal erstatningen svare til pakkerejsens 
pris fradraget de udgifter, 
rejsearrangøren har sparet.

1. Medlemsstaterne sikrer, at den rejsende 
kan opsige aftalen inden pakkerejsens 
begyndelse. Der kan kræves betaling af en 
passende erstatning til rejsearrangøren. I 
det tilfælde fastsættes der i aftalen 
rimelige, standardiserede opsigelsesgebyrer 
under hensyn til opsigelsestidspunktet, 
sædvanligt sparede omkostninger og 
indtægter fra afsættelse af rejseydelserne til 
anden side. Disse standardiserede 
opsigelsesgebyrer skal være rimelige og 
må under ingen omstændigheder 
overstige de omkostninger, som afholdes 
af rejsearrangøren, og som ikke ville 
kunne godtgøres efter opsigelsen

Or. en
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Ændringsforslag 303
Anna Hedh

Forslag til direktiv
Artikel 10 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Den rejsende skal have ret til at opsige 
aftalen inden pakkerejsens begyndelse 
uden at betale erstatning i tilfælde af
uundgåelige og ekstraordinære 
omstændigheder, der indtræffer på 
bestemmelsesstedet eller i umiddelbar 
nærhed heraf, og som pakkerejsen vil blive 
væsentligt berørt af.

2. Den rejsende skal have ret til at opsige 
aftalen inden pakkerejsens begyndelse 
uden at betale erstatning, hvis han/hun 
rammes af uundgåelige og ekstraordinære 
hændelser såsom sygdom, ulykke eller 
dødsfald i familien, eller hvis sådanne 
hændelser indtræffer på 
bestemmelsesstedet eller i umiddelbar 
nærhed heraf, og som pakkerejsen vil blive 
væsentligt berørt af.

Or. sv

Ændringsforslag 304
Othmar Karas

Forslag til direktiv
Artikel 10 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Den rejsende skal have ret til at opsige 
aftalen inden pakkerejsens begyndelse 
uden at betale erstatning i tilfælde af 
uundgåelige og ekstraordinære 
omstændigheder, der indtræffer på 
bestemmelsesstedet eller i umiddelbar 
nærhed heraf, og som pakkerejsen vil blive 
væsentligt berørt af.

2. Den rejsende skal have ret til at opsige 
aftalen inden pakkerejsens begyndelse
uden at betale erstatning i tilfælde af 
uundgåelige og ekstraordinære 
omstændigheder, der indtræffer eller 
sandsynligvis vil indtræffe på eller 
undervejs til bestemmelsesstedet eller i 
umiddelbar nærhed heraf, og som 
pakkerejsen vil blive væsentligt berørt af, 
hvilket betyder, at rejsearrangøren må 
foretage betydelige ændringer i væsentlige 
elementer af aftalen om pakkerejsen.

Or. de
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Begrundelse

Uundgåelige og ekstraordinære omstændigheder, der medfører betydelige ændringer i aftalen 
om rejsen, kan også indtræffe undervejs fra den rejsendes hjem til hans eller hendes rejsemål.

Ændringsforslag 305
Ildikó Gáll-Pelcz

Forslag til direktiv
Artikel 10 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Den rejsende skal have ret til at opsige 
aftalen inden pakkerejsens begyndelse 
uden at betale erstatning i tilfælde af 
uundgåelige og ekstraordinære 
omstændigheder, der indtræffer på 
bestemmelsesstedet eller i umiddelbar 
nærhed heraf, og som pakkerejsen vil blive 
væsentligt berørt af.

2. Den rejsende skal have ret til at opsige 
aftalen inden pakkerejsens begyndelse 
uden at betale erstatning i tilfælde af 
uundgåelige og ekstraordinære 
omstændigheder, der indtræffer på 
bestemmelsesstedet eller i umiddelbar 
nærhed heraf, og som pakkerejsen vil blive 
væsentligt berørt af. Der bør særligt anses 
at foreligge uundgåelige og 
ekstraordinære omstændigheder, når det i 
pålidelige og offentligt tilgængelige 
rapporter, såsom anbefalinger fra 
medlemsstaternes myndigheder, frarådes 
at rejse til bestemmelsesstedet.

Or. en

Ændringsforslag 306
Pablo Arias Echeverría, Luis de Grandes Pascual, Rosa Estaràs Ferragut

Forslag til direktiv
Artikel 10 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Den rejsende skal have ret til at opsige 
aftalen inden pakkerejsens begyndelse 
uden at betale erstatning i tilfælde af 
uundgåelige og ekstraordinære 
omstændigheder, der indtræffer på 
bestemmelsesstedet eller i umiddelbar 
nærhed heraf, og som pakkerejsen vil blive 
væsentligt berørt af.

2. Den rejsende skal have ret til at opsige 
aftalen inden pakkerejsens begyndelse 
uden at betale erstatning i tilfælde af 
uundgåelige og ekstraordinære 
omstændigheder, der indtræffer på 
bestemmelsesstedet eller i umiddelbar 
nærhed heraf, eller personlige eller 
familiære omstændigheder, hvis disse i 
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væsentlig grad berører pakkerejsen.

Or. es

Begrundelse

Det ville virke hensigtsmæssigt at præcisere, at personlige og familiære omstændigheder er 
en berettiget grund til at annullere en rejse.

Ændringsforslag 307
Philippe Juvin

Forslag til direktiv
Artikel 10 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Den rejsende skal have ret til at opsige 
aftalen inden pakkerejsens begyndelse 
uden at betale erstatning i tilfælde af 
uundgåelige og ekstraordinære
omstændigheder, der indtræffer på 
bestemmelsesstedet eller i umiddelbar 
nærhed heraf, og som pakkerejsen vil blive 
væsentligt berørt af.

Den rejsende skal have ret til at opsige 
aftalen inden pakkerejsens begyndelse 
uden at betale erstatning i tilfælde af 
uundgåelige og usædvanlige
omstændigheder, der indtræffer på 
bestemmelsesstedet eller i umiddelbar 
nærhed heraf, og som pakkerejsen vil blive 
væsentligt berørt af.

Or. fr

Begrundelse

(Dette ændringsforslag vedrører den danske tekst. Det er nødvendigt at tilpasse terminologien 
til den, der anvendes i forordning (EF) nr. 261/2004 (luftpassagerers rettigheder ved 
boardingafvisning og ved aflysning eller lange forsinkelser), der refererer til "usædvanlige 
omstændigheder (på engelsk "extraordinary circumstances"))

Ændringsforslag 308
Konstantinos Poupakis

Forslag til direktiv
Artikel 10 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2α. Rejsende har ret til at opsige aftalen 
inden pakkerejsens begyndelse uden 
sanktioner i tilfælde af uundgåelige og 
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usædvanlige omstændigheder, der berører 
dem, f.eks. en alvorlig ulykke, alvorlig 
sygdom eller dødsfald i familien, forudsat 
at disse hændelser er behørigt 
dokumenteret.

Or. el

Begrundelse

I betragtning af at rejsearrangører har ret til at aflyse pakkerejser i tilfælde af uundgåelige 
og usædvanlige omstændigheder (artikel 10, stk. 3, litra b)), bør det samme gælde for 
rejsende. 

Ændringsforslag 309
Anna Hedh

Forslag til direktiv
Artikel 10 – stk. 3 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) antallet af personer, der har tilmeldt sig 
pakkerejsen, er lavere end det minimum, 
der er anført i aftalen, og rejsearrangøren 
underretter den rejsende om opsigelsen 
inden den i aftalen fastsatte frist og senest 
20 dage inden pakkerejsens begyndelse, 
eller

a) antallet af personer, der har tilmeldt sig 
pakkerejsen, er lavere end det minimum, 
der er anført i aftalen, og rejsearrangøren 
underretter den rejsende om opsigelsen 
inden den i aftalen fastsatte frist og senest 
40 dage inden pakkerejsens begyndelse, 
eller

Or. sv

Ændringsforslag 310
Sergio Gaetano Cofferati

Forslag til direktiv
Artikel 10 – stk. 3 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) antallet af personer, der har tilmeldt sig 
pakkerejsen, er lavere end det minimum, 
der er anført i aftalen, og rejsearrangøren 

a) antallet af personer, der har tilmeldt sig 
pakkerejsen, er lavere end det minimum, 
der er anført i aftalen, og rejsearrangøren 
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underretter den rejsende om opsigelsen 
inden den i aftalen fastsatte frist og senest 
20 dage inden pakkerejsens begyndelse, 
eller

underretter den rejsende om opsigelsen 
inden den i aftalen fastsatte frist og senest 
30 dage inden pakkerejsens begyndelse, 
eller

Or. en

Ændringsforslag 311
Ivo Belet

Forslag til direktiv
Artikel 10 – stk. 3 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) antallet af personer, der har tilmeldt sig 
pakkerejsen, er lavere end det minimum, 
der er anført i aftalen, og rejsearrangøren 
underretter den rejsende om opsigelsen 
inden den i aftalen fastsatte frist og senest 
20 dage inden pakkerejsens begyndelse, 
eller

a) antallet af personer, der har tilmeldt sig 
pakkerejsen, er lavere end det minimum, 
der er anført i aftalen, og rejsearrangøren 
underretter den rejsende om opsigelsen 
inden den i aftalen fastsatte frist og senest 
14 dage inden pakkerejsens begyndelse, 
eller

Or. nl

Begrundelse

Denne værdi bør tilpasses bestemmelserne om luftfartsselskabers aflysninger i forordning 
(EF) nr. 261/2004 om fælles bestemmelser om kompensation og bistand til luftfartspassagerer 
ved boardingafvisning og ved aflysning eller lange forsinkelser og forordning (EF) 
nr. 2027/97 om luftfartsselskabers erstatningsansvar ved luftbefordring af passagerer og 
deres bagage.

Ændringsforslag 312
Philippe Juvin

Forslag til direktiv
Artikel 10 – stk. 3 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) rejsearrangøren er forhindret i at opfylde 
aftalen på grund af uundgåelige og 
ekstraordinære omstændigheder og 

rejsearrangøren er forhindret i at opfylde 
aftalen på grund af uundgåelige og 
usædvanlige omstændigheder og 
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underretter den rejsende om opsigelsen 
snarest muligt inden pakkerejsens 
begyndelse

underretter den rejsende om opsigelsen 
snarest muligt inden pakkerejsens 
begyndelse

Or. fr

Begrundelse

(Dette ændringsforslag vedrører den danske tekst. Det er nødvendigt at tilpasse terminologien 
til den, der anvendes i forordning (EF) nr. 261/2004 (luftpassagerers rettigheder ved 
boardingafvisning og ved aflysning eller lange forsinkelser), der refererer til "usædvanlige 
omstændigheder (på engelsk "extraordinary circumstances"))

Ændringsforslag 313
Adam Bielan

Forslag til direktiv
Artikel 10 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. I tilfælde af opsigelse i henhold til stk. 1, 
2 og 3 skal rejsearrangøren refundere den 
rejsende de beløb, som denne har betalt, 
men ikke har pligt til at erlægge, inden 
fjorten dage.

4. I tilfælde af opsigelse i henhold til stk. 1, 
2 og 3 skal rejsearrangøren refundere den 
rejsende de beløb, som denne har betalt, 
men ikke har pligt til at erlægge, inden 10 
arbejdsdage.

Or. pl

Ændringsforslag 314
Pablo Arias Echeverría, Luis de Grandes Pascual, Rosa Estaràs Ferragut

Forslag til direktiv
Artikel 11 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne sikrer, at 
rejsearrangøren er ansvarlig for 
leveringen af rejseydelserne, der er 
inkluderet i aftalen, uanset om ydelserne 
skal leveres af rejsearrangøren eller af 
andre tjenesteydere. 

1. Medlemsstaterne sikrer, at 
rejsearrangørerne og formidlerne er 
ansvarlige, hver for deres respektive 
områder for forvaltning af pakkerejsen, 
for at sikre, at forpligtelserne i henhold til 
aftalen opfyldes, uanset om ydelserne skal 
leveres af rejsearrangøren eller af andre 
tjenesteydere, og uden at det berører 
rejsearrangørernes og formidlernes ret til 



AM\1013596DA.doc 129/198 PE526.125v01-00

DA

at træffe foranstaltninger mod 
tjenesteyderne. 

Or. es

Begrundelse

Alle virksomheder, som er fælles parter i den samme aftale – uanset om de er rejsearrangører 
eller formidlere – skal have fælles ansvar over for forbrugerne, uanset hvilken slags 
virksomhed, de er, og forholdet mellem dem, og uden at dette berører retten til klageadgang 
for den, som er ansvarlig over for forbrugere, mod den enhed, der ikke opfylder eller ikke 
korrekt gennemfører aftalen på deres respektive område for forvaltning af pakkerejsen.

Ændringsforslag 315
Bernadette Vergnaud

Forslag til direktiv
Artikel 11 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne sikrer, at 
rejsearrangøren er ansvarlig for leveringen 
af rejseydelserne, der er inkluderet i 
aftalen, uanset om ydelserne skal leveres af 
rejsearrangøren eller af andre 
tjenesteydere.

1. Medlemsstaterne sikrer, at 
rejsearrangøren og/eller den formidler, der 
er part i kontrakten, er ansvarlig for 
leveringen af rejseydelserne, der er 
inkluderet i aftalen, uanset om ydelserne 
skal leveres af rejsearrangøren og/eller den
formidler, der er part i kontrakten, eller af 
andre tjenesteydere og uden at indskrænke 
rejsearrangørens og/eller formidlerens ret 
til at søge sig fyldestgjort hos sådanne 
andre tjenesteydere.

Or. fr

Begrundelse

Denne ordlyd, som afspejler ordlyden i direktiv 90/314/EF, giver medlemsstaterne mulighed 
for en mere fleksibel anvendelse af princippet om ansvarlighed, i betragtning af at 
rejsebureauerne i visse tilfælde er fælles kontraherende parter og dermed hæfter solidarisk.

Ændringsforslag 316
Nora Berra
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Forslag til direktiv
Artikel 11 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne sikrer, at 
rejsearrangøren er ansvarlig for leveringen 
af rejseydelserne, der er inkluderet i 
aftalen, uanset om ydelserne skal leveres af 
rejsearrangøren eller af andre 
tjenesteydere.

1. Medlemsstaterne sikrer, at 
rejsearrangøren og/eller formidleren er 
ansvarlig for leveringen af rejseydelserne, 
der er inkluderet i aftalen, uanset om 
ydelserne skal leveres af rejsearrangøren 
og/eller formidleren eller af andre 
tjenesteydere.

Or. fr

Begrundelse

Det er væsentligt i forbrugerens interesse at anerkende, at alle de involverede parter bærer 
ansvaret for at sikre, at de rejseydelser, der omfattes af aftalen, gennemføres ordentligt.

Ændringsforslag 317
Philippe Juvin

Forslag til direktiv
Artikel 11 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne sikrer, at 
rejsearrangøren er ansvarlig for leveringen 
af rejseydelserne, der er inkluderet i 
aftalen, uanset om ydelserne skal leveres af 
rejsearrangøren eller af andre 
tjenesteydere.

1. Medlemsstaterne sikrer, at 
rejsearrangøren og/eller formidleren er 
ansvarlig for leveringen af rejseydelserne, 
der er inkluderet i aftalen, uanset om 
ydelserne skal leveres af rejsearrangøren 
og/eller formidleren eller af andre 
tjenesteydere.

Or. en

Begrundelse

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' 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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Ændringsforslag 318
Pablo Arias Echeverría, Luis de Grandes Pascual, Rosa Estaràs Ferragut

Forslag til direktiv
Artikel 11 – stk. 1 – afsnit 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Alle operatører, som er fælles parter i den 
samme aftale – uanset om de er 
rejsearrangører eller formidlere – skal 
have fælles ansvar over for forbrugerne, 
uanset hvilken slags virksomhed, de er, og 
forholdet mellem dem, og uden at dette 
berører retten til klageadgang for den, 
som er ansvarlig over for forbrugere, mod 
den enhed, der ikke opfylder eller ikke 
korrekt gennemfører aftalen på deres 
respektive område for forvaltning af 
pakkerejsen.

Or. es

Begrundelse

Alle virksomheder, som er fælles parter i den samme aftale – uanset om de er rejsearrangører 
eller formidlere – skal have fælles ansvar over for forbrugerne, uanset hvilken slags 
virksomhed, de er, og forholdet mellem dem, og uden at dette berører retten til klageadgang 
for den, som er ansvarlig over for forbrugere, mod den enhed, der ikke opfylder eller ikke 
korrekt gennemfører aftalen på deres respektive område for forvaltning af pakkerejsen.

Ændringsforslag 319
Hans-Peter Mayer

Forslag til direktiv
Artikel 11 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Hvis ydelserne ikke leveres i 
overensstemmelse med aftalen, afhjælper 
rejsearrangøren manglerne, medmindre 
dette indebærer en uforholdsmæssig stor 
byrde for ham.

2. Hvis ydelserne ikke leveres i 
overensstemmelse med aftalen, afhjælper 
rejsearrangøren manglerne, forudsat at 
manglerne indberettes af den rejsende 
eller står klart for rejsearrangøren, og at 
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afhjælpningen heraf ikke vil være 
uforholdsmæssig, og medmindre 
manglerne kan tilskrives den rejsende. 

Or. de

Begrundelse

Dette ændringsforslag har til formål at skabe ensartethed og sammenhæng mellem disse 
bestemmelser og reglerne for prisnedsættelse og erstatning (artikel 12, stk. 3b).

Ændringsforslag 320
Pablo Arias Echeverría, Luis de Grandes Pascual, Rosa Estaràs Ferragut

Forslag til direktiv
Artikel 11 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Hvis ydelserne ikke leveres i 
overensstemmelse med aftalen, afhjælper 
rejsearrangøren manglerne, medmindre 
dette indebærer en uforholdsmæssig stor 
byrde for ham.

2. Hvis ydelserne ikke leveres i 
overensstemmelse med aftalen, afhjælper 
rejsearrangøren eller, hvor det er relevant, 
formidleren manglerne på hvert sit 
respektive område inden for forvaltningen 
af kontrakten, medmindre dette indebærer 
en uforholdsmæssig stor byrde for ham.

Or. es

Begrundelse

Alle virksomheder, som er fælles parter i den samme aftale – uanset om de er rejsearrangører 
eller formidlere – skal have fælles ansvar over for forbrugerne, uanset hvilken slags 
virksomhed, de er, og forholdet mellem dem, og uden at dette berører retten til klageadgang 
for den, som er ansvarlig over for forbrugere, mod den enhed, der ikke opfylder eller ikke 
korrekt gennemfører aftalen på deres respektive område for forvaltning af pakkerejsen.

Ændringsforslag 321
Philippe Juvin

Forslag til direktiv
Artikel 11 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Hvis ydelserne ikke leveres i 2. Hvis ydelserne ikke leveres i 
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overensstemmelse med aftalen, afhjælper 
rejsearrangøren manglerne, medmindre 
dette indebærer en uforholdsmæssig stor 
byrde for ham.

overensstemmelse med aftalen, afhjælper 
rejsearrangøren og/eller formidleren
manglerne, medmindre dette indebærer en 
uforholdsmæssig stor byrde for ham.

Or. en

Begrundelse

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' 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.

Ændringsforslag 322
Nora Berra

Forslag til direktiv
Artikel 11 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Hvis ydelserne ikke leveres i 
overensstemmelse med aftalen, afhjælper 
rejsearrangøren manglerne, medmindre 
dette indebærer en uforholdsmæssig stor 
byrde for ham.

2. Hvis ydelserne ikke leveres i 
overensstemmelse med aftalen, afhjælper 
rejsearrangøren og/eller formidleren
manglerne, medmindre dette indebærer en 
uforholdsmæssig stor byrde for ham.

Or. fr

Ændringsforslag 323
Sergio Gaetano Cofferati

Forslag til direktiv
Artikel 11 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Hvis ydelserne ikke leveres i 
overensstemmelse med aftalen, afhjælper 
rejsearrangøren manglerne, medmindre 

2. Hvis ydelserne ikke leveres i 
overensstemmelse med aftalen, afhjælper 
rejsearrangøren manglerne.
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dette indebærer en uforholdsmæssig stor 
byrde for ham.

Or. en

Ændringsforslag 324
Pablo Arias Echeverría, Luis de Grandes Pascual, Rosa Estaràs Ferragut

Forslag til direktiv
Artikel 11 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Hvis en væsentlig del af ydelserne ikke 
kan leveres i overensstemmelse med det 
aftalte, skal rejsearrangøren træffe egnede 
alternative foranstaltninger uden yderligere 
udgifter for den rejsende med henblik på 
pakkerejsens fortsættelse, herunder når den 
rejsendes befordring tilbage til 
afrejsestedet ikke leveres i 
overensstemmelse med det aftalte.

3. Hvis en væsentlig del af ydelserne, som 
udgør mindst 20 % af den samlede 
aftalepris eller udgør en væsentlig 
bestanddel af rejsen eller ferien, ikke kan 
leveres i overensstemmelse med det aftalte, 
skal rejsearrangøren træffe egnede 
alternative foranstaltninger uden yderligere 
udgifter for den rejsende med henblik på 
pakkerejsens fortsættelse, herunder når den 
rejsendes befordring tilbage til 
afrejsestedet ikke leveres i 
overensstemmelse med det aftalte.

Or. es

Begrundelse

Begrebet vedrørende en væsentlig andel af pakkerejsen jf. betragtning 17 i forslaget til 
direktiv bør ligeledes anvendes her.

Ændringsforslag 325
Nora Berra

Forslag til direktiv
Artikel 11 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Hvis en væsentlig del af ydelserne ikke 
kan leveres i overensstemmelse med det 
aftalte, skal rejsearrangøren træffe egnede 

3. Hvis en væsentlig del af ydelserne ikke 
kan leveres i overensstemmelse med det 
aftalte, skal rejsearrangøren og/eller 
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alternative foranstaltninger uden yderligere 
udgifter for den rejsende med henblik på 
pakkerejsens fortsættelse, herunder når den 
rejsendes befordring tilbage til 
afrejsestedet ikke leveres i 
overensstemmelse med det aftalte.

formidleren træffe egnede alternative 
foranstaltninger uden yderligere udgifter 
for den rejsende med henblik på 
pakkerejsens fortsættelse, herunder når den 
rejsendes befordring tilbage til 
afrejsestedet ikke leveres i 
overensstemmelse med det aftalte.

Or. fr

Ændringsforslag 326
Philippe Juvin

Forslag til direktiv
Artikel 11 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Hvis en væsentlig del af ydelserne ikke 
kan leveres i overensstemmelse med det 
aftalte, skal rejsearrangøren træffe egnede 
alternative foranstaltninger uden yderligere 
udgifter for den rejsende med henblik på 
pakkerejsens fortsættelse, herunder når den 
rejsendes befordring tilbage til 
afrejsestedet ikke leveres i 
overensstemmelse med det aftalte.

3. Hvis en væsentlig del af ydelserne ikke 
kan leveres i overensstemmelse med det 
aftalte, skal rejsearrangøren og/eller 
formidleren træffe egnede alternative 
foranstaltninger uden yderligere udgifter 
for den rejsende med henblik på 
pakkerejsens fortsættelse, herunder når den 
rejsendes befordring tilbage til 
afrejsestedet ikke leveres i 
overensstemmelse med det aftalte.

Or. en

Begrundelse

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' 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.

Ændringsforslag 327
Hans-Peter Mayer

Forslag til direktiv
Artikel 11 – stk. 4
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Hvis det er umuligt for rejsearrangøren 
at tilbyde egnede alternative 
foranstaltninger, eller den rejsende ikke 
accepterer de foreslåede alternative 
foranstaltninger under henvisning til, at de 
ikke er en tilsvarende ydelse i forhold til 
det aftalte, skal rejsearrangøren, for så vidt 
som pakkerejsen omfatter befordring af 
passagerer, sørge for tilsvarende befordring 
af den rejsende til afrejsestedet eller til et 
andet sted, som den rejsende har samtykket 
i, uden yderligere udgifter for den rejsende 
og skal efter omstændighederne yde den 
rejsende erstatning i henhold til artikel 12.

4. Hvis det er umuligt for rejsearrangøren 
at tilbyde egnede alternative 
foranstaltninger, eller den rejsende ikke 
accepterer de foreslåede alternative 
foranstaltninger under henvisning til, at de 
ikke er en tilsvarende ydelse i forhold til 
det aftalte, skal rejsearrangøren, for så vidt 
som pakkerejsen omfatter befordring af 
passagerer, sørge for tilsvarende befordring 
af den rejsende til afrejsestedet eller til et 
andet sted, som den rejsende har samtykket 
i, uden yderligere udgifter for den rejsende 
og skal, når de aftalte ydelser i aftalen 
ikke er blevet leveret, yde den rejsende 
erstatning i henhold til artikel 12. 
Refusioner skal foretages inden for 14 
dage.

Or. de

Ændringsforslag 328
Philippe Juvin

Forslag til direktiv
Artikel 11 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Hvis det er umuligt for rejsearrangøren 
at tilbyde egnede alternative 
foranstaltninger, eller den rejsende ikke 
accepterer de foreslåede alternative 
foranstaltninger under henvisning til, at de 
ikke er en tilsvarende ydelse i forhold til 
det aftalte, skal rejsearrangøren, for så vidt 
som pakkerejsen omfatter befordring af 
passagerer, sørge for tilsvarende befordring 
af den rejsende til afrejsestedet eller til et 
andet sted, som den rejsende har samtykket 
i, uden yderligere udgifter for den rejsende 
og skal efter omstændighederne yde den 
rejsende erstatning i henhold til artikel 12.

4. Hvis det er umuligt for rejsearrangøren 
og/eller formidleren at tilbyde egnede 
alternative foranstaltninger, eller den 
rejsende ikke accepterer de foreslåede 
alternative foranstaltninger under 
henvisning til, at de ikke er en tilsvarende 
ydelse i forhold til det aftalte, skal 
rejsearrangøren og/eller formidleren, for så 
vidt som pakkerejsen omfatter befordring 
af passagerer, sørge for tilsvarende 
befordring af den rejsende til afrejsestedet 
eller til et andet sted, som den rejsende har 
samtykket i, uden yderligere udgifter for 
den rejsende og skal efter 
omstændighederne yde den rejsende 
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erstatning i henhold til artikel 12.

Or. en

Begrundelse

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' 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.

Ændringsforslag 329
Nora Berra

Forslag til direktiv
Artikel 11 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Hvis det er umuligt for rejsearrangøren 
at tilbyde egnede alternative 
foranstaltninger, eller den rejsende ikke 
accepterer de foreslåede alternative 
foranstaltninger under henvisning til, at de 
ikke er en tilsvarende ydelse i forhold til 
det aftalte, skal rejsearrangøren, for så vidt 
som pakkerejsen omfatter befordring af 
passagerer, sørge for tilsvarende befordring 
af den rejsende til afrejsestedet eller til et 
andet sted, som den rejsende har samtykket 
i, uden yderligere udgifter for den rejsende 
og skal efter omstændighederne yde den 
rejsende erstatning i henhold til artikel 12.

4. Hvis det er umuligt for rejsearrangøren 
og/eller formidleren at tilbyde egnede 
alternative foranstaltninger, eller den 
rejsende ikke accepterer de foreslåede 
alternative foranstaltninger under 
henvisning til, at de ikke er en tilsvarende 
ydelse i forhold til det aftalte, skal 
rejsearrangøren og/eller formidleren, for så 
vidt som pakkerejsen omfatter befordring 
af passagerer, sørge for tilsvarende 
befordring af den rejsende til afrejsestedet 
eller til et andet sted, som den rejsende har 
samtykket i, uden yderligere udgifter for 
den rejsende og skal efter 
omstændighederne yde den rejsende 
erstatning i henhold til artikel 12.

Or. fr

Ændringsforslag 330
Andreas Schwab
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Forslag til direktiv
Artikel 11 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Når det er umuligt rettidigt at 
gennemføre den rejsendes befordring 
tilbage til afrejsestedet på grund af 
uundgåelige og ekstraordinære 
omstændigheder, skal rejsearrangøren 
bære omkostningerne ved det forlængede 
ophold, dog højst 100 EUR pr. nat i tre 
nætter for hver rejsende.

udgår

Or. de

Begrundelse

Rejsearrangøren bør ikke være underlagt "objektivt ansvar", idet et sådant ansvar ikke 
eksisterer i andre bestemmelser, bortset fra direktivet om luftfartspassagerers rettigheder. Et 
sådant ansvar vil udgøre en særlig byrde for små og mellemstore virksomheder, som på lang 
sigt ville kunne blive presset ud af markedet, hvis det blev indført.

Ændringsforslag 331
Hans-Peter Mayer

Forslag til direktiv
Artikel 11 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Når det er umuligt rettidigt at 
gennemføre den rejsendes befordring 
tilbage til afrejsestedet på grund af 
uundgåelige og ekstraordinære 
omstændigheder, skal rejsearrangøren bære 
omkostningerne ved det forlængede 
ophold, dog højst 100 EUR pr. nat i tre
nætter for hver rejsende.

5. Når det er umuligt rettidigt at 
gennemføre den rejsendes befordring 
tilbage til afrejsestedet på grund af 
uundgåelige og ekstraordinære 
omstændigheder, skal rejsearrangøren bære 
omkostningerne ved det forlængede 
ophold, dog højst fem nætter for hver 
rejsende. Rejsearrangøren sørger for 
indkvarteringen. Kun hvis 
rejsearrangøren udtrykkeligt anfører, at 
han ikke selv kan eller vil sørge for dette, 
skal overnatninger, der er bestilt af den 
rejsende, refunderes op til 125 EUR pr. 
nat og op til fem nætter for hver rejsende.

Or. de
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Begrundelse

"Op til fem nætter og op til 125 EUR pr. nat" er TRAN-Udvalgets vedtagne ordlyd i 
forbindelse med luftfartspassagerers rettigheder. Den første del, som fastsætter, at 
indkvartering i første omgang skal arrangeres af rejsearrangøren, er imidlertid blev indføjet 
her, idet en hel rejse med indkvartering under disse særlige omstændigheder – i modsætning 
til luftfartspassagerernes situation – allerede er blevet fastsat.

Ændringsforslag 332
Sergio Gaetano Cofferati

Forslag til direktiv
Artikel 11 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Når det er umuligt rettidigt at 
gennemføre den rejsendes befordring 
tilbage til afrejsestedet på grund af 
uundgåelige og ekstraordinære 
omstændigheder, skal rejsearrangøren 
bære omkostningerne ved det forlængede 
ophold, dog højst 100 EUR pr. nat i tre 
nætter for hver rejsende.

5. Når det er umuligt rettidigt at 
gennemføre den rejsendes befordring 
tilbage til afrejsestedet på grund af 
uundgåeligt og ekstraordinære 
omstændigheder, skal medlemsstaterne 
sikre, at rejsearrangøren som minimum 
bærer omkostningerne ved det forlængede 
ophold på tre nætter i tilfælde af en 
pakkerejse af mindre end to ugers 
varighed og i fem nætter i andre tilfælde.
Rejsearrangøren sørger for 
indkvarteringen i overensstemmelse med 
den oprindeligt bestilte hotelkategori.

Or. en

Ændringsforslag 333
Bernadette Vergnaud

Forslag til direktiv
Artikel 11 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Når det er umuligt rettidigt at 
gennemføre den rejsendes befordring 
tilbage til afrejsestedet på grund af 
uundgåelige og ekstraordinære 
omstændigheder, skal rejsearrangøren 
bære omkostningerne ved det forlængede 

5. Når det er umuligt rettidigt at 
gennemføre den rejsendes befordring 
tilbage til afrejsestedet på grund af 
uundgåeligt og ekstraordinære 
omstændigheder, skal rejsearrangøren 
dække omkostningerne ved det forlængede 
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ophold, dog højst 100 EUR pr. nat i tre 
nætter for hver rejsende.

ophold i en periode, som ikke er længere 
end den, der er nødvendig for den 
rejsendes befordring tilbage til 
hans/hendes afrejsested, forudsat at 
sådanne omkostninger er rimelige, og 
især under hensyntagen til tilgængelige 
overnatningsmuligheder, kategorien af 
ydelser og den oprindeligt fastlagte 
indkvartering i aftalen samt eventuelle 
skader, som den rejsende har pådraget 
sig, for hvilke rejsearrangøren ifalder 
ansvar i henhold til artikel 11, stk. 1.

Or. fr

Ændringsforslag 334
Pablo Arias Echeverría, Luis de Grandes Pascual, Rosa Estaràs Ferragut

Forslag til direktiv
Artikel 11 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Når det er umuligt rettidigt at 
gennemføre den rejsendes befordring 
tilbage til afrejsestedet på grund af 
uundgåelige og ekstraordinære 
omstændigheder, skal rejsearrangøren bære
omkostningerne ved det forlængede 
ophold, dog højst 100 EUR pr. nat i tre 
nætter for hver rejsende.

5. Når det er umuligt rettidigt at 
gennemføre den rejsendes befordring 
tilbage til afrejsestedet på grund af 
uundgåelige og ekstraordinære 
omstændigheder, skal rejsearrangøren, i 
givet fald sammen med formidleren, bære 
en andel af de daglige omkostninger ved 
det forlængede ophold for hver af de dage, 
der er omfattet af aftalen om pakkerejsen.

Or. es

Begrundelse

Rejsearrangøren og formidleren bør være underlagt fælles ansvar, og antallet af nætter for 
hver rejsende bør derfor ikke være begrænset.

Ændringsforslag 335
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Forslag til direktiv
Artikel 11 – stk. 5
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Når det er umuligt rettidigt at 
gennemføre den rejsendes befordring 
tilbage til afrejsestedet på grund af 
uundgåelige og ekstraordinære 
omstændigheder, skal rejsearrangøren bære 
omkostningerne ved det forlængede 
ophold, dog højst 100 EUR pr. nat i tre 
nætter for hver rejsende.

5. Når det er umuligt rettidigt at 
gennemføre den rejsendes befordring 
tilbage til afrejsestedet på grund af 
uundgåelige og ekstraordinære 
omstændigheder, skal rejsearrangøren ikke
bære omkostningerne ved det forlængede 
ophold, hvis det overstiger tre nætter for 
hver rejsende.

Or. pl

Begrundelse

Det synes berettiget at begrænse rejsearrangørens ansvar til tre nætter, men uden at angive 
beløb. En begrænsning af ansvaret til 100 EUR og den lange proces, som er nødvendig for at 
ændre et direktiv, betyder, at sådanne beløbsbegrænsninger kan vise sig at være meget 
ugunstige i flere år og i praksis gøre det umuligt at garantere indkvartering.

Ændringsforslag 336
Philippe Juvin

Forslag til direktiv
Artikel 11 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Når det er umuligt rettidigt at 
gennemføre den rejsendes befordring 
tilbage til afrejsestedet på grund af 
uundgåelige og ekstraordinære 
omstændigheder, skal rejsearrangøren bære 
omkostningerne ved det forlængede 
ophold, dog højst 100 EUR pr. nat i tre 
nætter for hver rejsende.

5. Når det er umuligt rettidigt at 
gennemføre den rejsendes befordring 
tilbage til afrejsestedet på grund af 
uundgåelige og ekstraordinære 
omstændigheder, skal rejsearrangøren 
og/eller formidleren bære omkostningerne 
ved det forlængede ophold, dog højst 100 
EUR pr. nat i tre nætter for hver rejsende.

Or. fr

Begrundelse

(Begrundelsen vedrører ikke den danske tekst.)
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Ændringsforslag 337
Nora Berra

Forslag til direktiv
Artikel 11 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Når det er umuligt rettidigt at 
gennemføre den rejsendes befordring 
tilbage til afrejsestedet på grund af 
uundgåelige og ekstraordinære 
omstændigheder, skal rejsearrangøren bære 
omkostningerne ved det forlængede 
ophold, dog højst 100 EUR pr. nat i tre 
nætter for hver rejsende.

5. Når det er umuligt rettidigt at 
gennemføre den rejsendes befordring 
tilbage til afrejsestedet på grund af 
uundgåelige og ekstraordinære 
omstændigheder, skal rejsearrangøren 
og/eller formidleren bære omkostningerne 
ved det forlængede ophold, dog højst 100 
EUR pr. nat i tre nætter for hver rejsende.

Or. fr

Ændringsforslag 338
Ildikó Gáll-Pelcz

Forslag til direktiv
Artikel 11 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Når det er umuligt rettidigt at 
gennemføre den rejsendes befordring 
tilbage til afrejsestedet på grund af 
uundgåelige og ekstraordinære 
omstændigheder, skal rejsearrangøren bære 
omkostningerne ved det forlængede 
ophold, dog højst 100 EUR pr. nat i tre 
nætter for hver rejsende.

5. Når det er umuligt rettidigt at 
gennemføre den rejsendes befordring 
tilbage til afrejsestedet på grund af 
uundgåelige og ekstraordinære 
omstændigheder, skal rejsearrangøren yde 
den rejsende – på dennes anmodning –
den i artikel 14 omhandlede bistand og 
skal bære omkostningerne ved det 
forlængede ophold, dog højst 100 EUR pr. 
nat i tre nætter for hver rejsende.

Or. en

Ændringsforslag 339
Philippe Juvin
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Forslag til direktiv
Artikel 11 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Når det er umuligt rettidigt at 
gennemføre den rejsendes befordring 
tilbage til afrejsestedet på grund af 
uundgåelige og ekstraordinære 
omstændigheder, skal rejsearrangøren bære 
omkostningerne ved det forlængede 
ophold, dog højst 100 EUR pr. nat i tre 
nætter for hver rejsende.

5. Når det er umuligt rettidigt at 
gennemføre den rejsendes befordring 
tilbage til afrejsestedet på grund af 
uundgåelige og ekstraordinære 
omstændigheder, skal rejsearrangøren eller 
formidleren bære omkostningerne ved det 
forlængede ophold, dog højst 100 EUR pr. 
nat i tre nætter for hver rejsende.

Or. en

Begrundelse

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' 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.

Ændringsforslag 340
Jorgo Chatzimarkakis

Forslag til direktiv
Artikel 11 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Når det er umuligt rettidigt at 
gennemføre den rejsendes befordring 
tilbage til afrejsestedet på grund af 
uundgåelige og ekstraordinære 
omstændigheder, skal rejsearrangøren bære 
omkostningerne ved det forlængede 
ophold, dog højst 100 EUR pr. nat i tre 
nætter for hver rejsende.

5. Når det er umuligt rettidigt at 
gennemføre den rejsendes befordring 
tilbage til afrejsestedet på grund af 
uundgåelige og ekstraordinære 
omstændigheder, skal rejsearrangøren bære 
omkostningerne ved det forlængede 
ophold, dog højst 80 EUR pr. nat i tre 
nætter for hver rejsende.

Or. en
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Ændringsforslag 341
Emma McClarkin

Forslag til direktiv
Artikel 11 – stk. 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6. Omkostningsbegrænsningen i stk. 5 
finder ikke anvendelse på 
bevægelseshæmmede personer, jf. 
definitionen i Europa-Parlamentets og 
Rådets forordning (EF) nr. 1107/2006 af 5. 
juli 2006 om handicappede og 
bevægelseshæmmede personers 
rettigheder, når de rejser med fly28, og 
andre personer, der ledsager dem, gravide 
kvinder og uledsagede børn samt personer, 
der har behov for særlig lægelig assistance, 
for så vidt som rejsearrangøren er blevet 
underrettet om deres særlige behov mindst 
48 timer inden pakkerejsens begyndelse. 
Rejsearrangøren kan ikke påberåbe sig 
uundgåelige og ekstraordinære 
omstændigheder for at begrænse de i stk. 
5 omhandlede omkostninger, hvis den 
relevante transportør ikke kan gøre 
sådanne omstændigheder gældende i 
henhold til gældende EU-lovgivning.

6. Omkostningsbegrænsningen i stk. 5 
finder ikke anvendelse på 
bevægelseshæmmede personer, jf. 
definitionen i Europa-Parlamentets og 
Rådets forordning (EF) nr. 1107/2006 af 5. 
juli 2006 om handicappede og 
bevægelseshæmmede personers 
rettigheder, når de rejser med fly28, og 
andre personer, der ledsager dem, gravide 
kvinder og uledsagede børn samt personer, 
der har behov for særlig lægelig assistance, 
for så vidt som rejsearrangøren er blevet 
underrettet om deres særlige behov mindst 
48 timer inden pakkerejsens begyndelse.

__________________ __________________
28 EUT L 204 af 26.7.2006, s. 1. 28 EUT L 204 af 26.7.2006, s. 1.

Or. en

Ændringsforslag 342
Bernadette Vergnaud

Forslag til direktiv
Artikel 11 – stk. 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6. Omkostningsbegrænsningen i stk. 5 
finder ikke anvendelse på
bevægelseshæmmede personer, jf. 
definitionen i Europa-Parlamentets og 
Rådets forordning (EF) nr. 1107/2006 af 5. 

6. Der skal i evalueringen af 
omkostningerne i stk. 5 tages hensyn til
bevægelseshæmmede personers behov, jf. 
definitionen i Europa-Parlamentets og 
Rådets forordning (EF) nr. 1107/2006 af 5. 
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juli 2006 om handicappede og 
bevægelseshæmmede personers 
rettigheder, når de rejser med fly28, og 
andre personer, der ledsager dem, gravide 
kvinder og uledsagede børn samt personer, 
der har behov for særlig lægelig assistance, 
for så vidt som rejsearrangøren er blevet 
underrettet om deres særlige behov mindst 
48 timer inden pakkerejsens begyndelse. 
Rejsearrangøren kan ikke påberåbe sig 
uundgåelige og ekstraordinære 
omstændigheder for at begrænse de i stk. 5 
omhandlede omkostninger, hvis den 
relevante transportør ikke kan gøre sådanne 
omstændigheder gældende i henhold til 
gældende EU-lovgivning.

juli 2006 om handicappede og 
bevægelseshæmmede personers 
rettigheder, når de rejser med fly28, og 
andre personer, der ledsager dem, gravide 
kvinder og uledsagede børn samt personer, 
der har behov for særlig lægelig assistance, 
for så vidt som rejsearrangøren er blevet 
underrettet om deres særlige behov mindst 
48 timer inden pakkerejsens begyndelse. 
Rejsearrangøren kan ikke påberåbe sig 
uundgåelige og ekstraordinære 
omstændigheder for at begrænse de i stk. 5 
omhandlede omkostninger, hvis den 
relevante transportør ikke kan gøre sådanne 
omstændigheder gældende i henhold til 
gældende EU-lovgivning.

__________________ __________________
28 EUT L 204 af 26.7.2006, s. 1. 28 EUT L 204 af 26.7.2006, s. 1.

Or. fr

Ændringsforslag 343
Philippe Juvin

Forslag til direktiv
Artikel 11 – stk. 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6. Omkostningsbegrænsningen i stk. 5 
finder ikke anvendelse på 
bevægelseshæmmede personer, jf. 
definitionen i Europa-Parlamentets og 
Rådets forordning (EF) nr. 1107/2006 af 5. 
juli 2006 om handicappede og 
bevægelseshæmmede personers 
rettigheder, når de rejser med fly28, og 
andre personer, der ledsager dem, gravide 
kvinder og uledsagede børn samt personer, 
der har behov for særlig lægelig assistance, 
for så vidt som rejsearrangøren er blevet 
underrettet om deres særlige behov mindst 
48 timer inden pakkerejsens begyndelse. 
Rejsearrangøren kan ikke påberåbe sig 
uundgåelige og ekstraordinære 

6. Omkostningsbegrænsningen i stk. 5 
finder ikke anvendelse på 
bevægelseshæmmede personer, jf. 
definitionen i Europa-Parlamentets og 
Rådets forordning (EF) nr. 1107/2006 af 5. 
juli 2006 om handicappede og 
bevægelseshæmmede personers 
rettigheder, når de rejser med fly28, og 
andre personer, der ledsager dem, gravide 
kvinder og uledsagede børn samt personer, 
der har behov for særlig lægelig assistance, 
for så vidt som rejsearrangøren og/eller 
formidleren er blevet underrettet om deres
særlige behov mindst 48 timer inden 
pakkerejsens begyndelse. Rejsearrangøren 
og/eller formidleren kan ikke påberåbe sig 
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omstændigheder for at begrænse de i stk. 5 
omhandlede omkostninger, hvis den 
relevante transportør ikke kan gøre sådanne 
omstændigheder gældende i henhold til 
gældende EU-lovgivning.

uundgåelige og ekstraordinære 
omstændigheder for at begrænse de i stk. 5 
omhandlede omkostninger, hvis den 
relevante transportør ikke kan gøre sådanne 
omstændigheder gældende i henhold til 
gældende EU-lovgivning.

__________________ __________________
28 EUT L 204 af 26.7.2006, s. 1. 28 EUT L 204 af 26.7.2006, s. 1.

Or. fr

Begrundelse

(Begrundelsen vedrører ikke den danske tekst.)

Ændringsforslag 344
Philippe Juvin

Forslag til direktiv
Artikel 11 – stk. 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6. Omkostningsbegrænsningen i stk. 5 
finder ikke anvendelse på 
bevægelseshæmmede personer, jf. 
definitionen i Europa-Parlamentets og 
Rådets forordning (EF) nr. 1107/2006 af 5. 
juli 2006 om handicappede og 
bevægelseshæmmede personers 
rettigheder, når de rejser med fly28, og 
andre personer, der ledsager dem, gravide 
kvinder og uledsagede børn samt personer, 
der har behov for særlig lægelig assistance, 
for så vidt som rejsearrangøren er blevet 
underrettet om deres særlige behov mindst 
48 timer inden pakkerejsens begyndelse. 
Rejsearrangøren kan ikke påberåbe sig 
uundgåelige og ekstraordinære 
omstændigheder for at begrænse de i stk. 5 
omhandlede omkostninger, hvis den 
relevante transportør ikke kan gøre sådanne 
omstændigheder gældende i henhold til 
gældende EU-lovgivning.

6. Omkostningsbegrænsningen i stk. 5 
finder ikke anvendelse på 
bevægelseshæmmede personer, jf. 
definitionen i Europa-Parlamentets og 
Rådets forordning (EF) nr. 1107/2006 af 5. 
juli 2006 om handicappede og 
bevægelseshæmmede personers 
rettigheder, når de rejser med fly28, og 
andre personer, der ledsager dem, gravide 
kvinder og uledsagede børn samt personer, 
der har behov for særlig lægelig assistance, 
for så vidt som rejsearrangøren og/eller 
formidleren er blevet underrettet om deres 
særlige behov mindst 48 timer inden 
pakkerejsens begyndelse. Rejsearrangøren 
og/eller formidleren kan ikke påberåbe sig 
uundgåelige og ekstraordinære 
omstændigheder for at begrænse de i stk. 5 
omhandlede omkostninger, hvis den 
relevante transportør ikke kan gøre sådanne 
omstændigheder gældende i henhold til 
gældende EU-lovgivning.
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__________________ __________________
28 EUT L 204 af 26.7.2006, s. 1. 28 EUT L 204 af 26.7.2006, s. 1.

Or. en

Begrundelse

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' 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.

Ændringsforslag 345
Ivo Belet

Forslag til direktiv
Artikel 11 – stk. 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6. Omkostningsbegrænsningen i stk. 5 
finder ikke anvendelse på 
bevægelseshæmmede personer, jf. 
definitionen i Europa-Parlamentets og 
Rådets forordning (EF) nr. 1107/2006 af 5. 
juli 2006 om handicappede og 
bevægelseshæmmede personers 
rettigheder, når de rejser med fly28, og 
andre personer, der ledsager dem, gravide 
kvinder og uledsagede børn samt personer, 
der har behov for særlig lægelig assistance, 
for så vidt som rejsearrangøren er blevet 
underrettet om deres særlige behov mindst 
48 timer inden pakkerejsens begyndelse. 
Rejsearrangøren kan ikke påberåbe sig 
uundgåelige og ekstraordinære 
omstændigheder for at begrænse de i stk. 5 
omhandlede omkostninger, hvis den 
relevante transportør ikke kan gøre sådanne 
omstændigheder gældende i henhold til 
gældende EU-lovgivning.

6. Omkostningsbegrænsningen i stk. 5 
finder ikke anvendelse på 
bevægelseshæmmede personer, jf. 
definitionen i Europa-Parlamentets og 
Rådets forordning (EF) nr. 1107/2006 af 5. 
juli 2006 om handicappede og 
bevægelseshæmmede personers 
rettigheder, når de rejser med fly28, og 
andre personer, der ledsager dem, gravide 
kvinder og uledsagede børn samt personer, 
der har behov for særlig lægelig assistance, 
for så vidt som rejsearrangøren er blevet 
underrettet om deres særlige behov på 
tidspunktet for indgåelsen af pakkerejsens 
aftale eller, hvis dette ikke er muligt,
mindst 48 timer inden pakkerejsens 
begyndelse. Rejsearrangøren kan ikke 
påberåbe sig uundgåelige og 
ekstraordinære omstændigheder for at 
begrænse de i stk. 5 omhandlede 
omkostninger, hvis den relevante 
transportør ikke kan gøre sådanne 
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omstændigheder gældende i henhold til 
gældende EU-lovgivning.

__________________ __________________
28 EUT L 204 af 26.7.2006, s. 1. 28 EUT L 204 af 26.7.2006, s. 1.

Or. nl

Ændringsforslag 346
Matteo Salvini

Forslag til direktiv
Artikel 11 – stk. 7 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

7a. Med hensyn til de skader, der påføres 
forbrugeren som følge af manglende eller 
mangelfuld opfyldelse af aftalen, træffer 
medlemsstaterne de nødvendige 
foranstaltninger til at sikre, at 
rejsearrangøren og formidleren er 
erstatningsansvarlige, medmindre denne 
manglende eller mangelfulde opfyldelse 
hverken kan tilskrives en fejl fra deres 
eller en anden tjenesteyders side, fordi:
– den konstaterede manglende opfyldelse 
af aftalen kan tilskrives den rejsende
– den manglende opfyldelse kan tilskrives 
en tredjepart, som ikke har forbindelse 
med leveringen af de aftalte ydelser, og er 
af uforudselig eller uundgåelig karakter
– den manglende opfyldelse skyldes 
uundgåelige og ekstraordinære 
omstændigheder jf. artikel 3, stk. 11.

Or. en

Ændringsforslag 347
Hans-Peter Mayer

Forslag til direktiv
Artikel 11 – stk. 7 a (nyt)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

7a. Enhver ret til erstatning til den 
rejsende i henhold til forordning nr. 
261/2004 er uafhængig af enhver ret til 
erstatning til den rejsende i henhold til 
dette direktiv. Hvis den rejsende har ret til 
erstatning i henhold til både forordning 
nr. 261/2004 og dette direktiv, har den 
rejsende ret til at rejse erstatningskrav i 
henhold til begge retsakter, men kan 
under samme omstændigheder ikke 
akkumulere rettigheder i henhold til 
begge retsakter, hvis rettighederne 
beskytter samme interesse eller har 
samme mål.

Or. en

Ændringsforslag 348
Bernadette Vergnaud

Forslag til direktiv
Artikel 12 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) pakkerejsen i en periode har været 
behæftet med en mangel, eller

a) aftalen i en periode ikke har været 
opfyldt eller har været fejlagtigt anvendt, 
eller

Or. fr

Begrundelse

Termen "behæftet med en mangel" er vag. Begrebet vedrørende manglende eller mangelfuld 
opfyldelse af aftalen, jf. direktiv 90/314, bør genindføres.

Ændringsforslag 349
Philippe Juvin

Forslag til direktiv
Artikel 12 – stk. 2
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Den rejsende skal have ret til at få 
erstatning fra rejsearrangøren for enhver 
skade, herunder godtgørelse for 
ikkeøkonomisk skade, som den rejsende 
lider som følge af mangler.

2. Den rejsende skal have ret til at få 
erstatning fra rejsearrangøren og/eller 
formidleren for enhver skade, herunder 
godtgørelse for ikkeøkonomisk skade, som 
den rejsende lider som følge af mangler.

Or. en

Begrundelse

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' 
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.

Ændringsforslag 350
Nora Berra

Forslag til direktiv
Artikel 12 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Den rejsende skal have ret til at få 
erstatning fra rejsearrangøren for enhver 
skade, herunder godtgørelse for 
ikkeøkonomisk skade, som den rejsende 
lider som følge af mangler.

2. Den rejsende skal have ret til at få 
erstatning fra rejsearrangøren og/eller 
formidleren for enhver skade, herunder 
godtgørelse for ikkeøkonomisk skade, som 
den rejsende lider som følge af mangler.

Or. fr

Ændringsforslag 351
Hans-Peter Mayer

Forslag til direktiv
Artikel 12 – stk. 2 a (nyt)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Den rejsende har ret til en 
prisnedsættelse på 50 % af den 
reducerede værdi, hvis manglen skyldtes 
uundgåelige eller ekstraordinære 
omstændigheder. Bevisbyrden for så vidt 
angår beløbet af den reducerede værdi 
påhviler rejsearrangøren.

Or. de

Begrundelse

Den her omtalte proportionale nedsættelse hører hjemme i stk. 2 frem for stk. 3. Det er kun 
rejsearrangøren, der kender beløbet af den reducerede værdi.

Ændringsforslag 352
Bernadette Vergnaud

Forslag til direktiv
Artikel 12 – stk. 3 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. De rejsende har ikke ret til
prisnedsættelse eller erstatning for skade, 
hvis:

3. Med hensyn til ret til erstatning for de 
skader, der påføres forbrugeren som følge 
af manglende eller mangelfuld opfyldelse 
af aftalen, træffer medlemsstaterne de 
nødvendige foranstaltninger til at sikre, at 
rejsearrangøren og/eller formidleren er 
erstatningsansvarlig, medmindre denne 
manglende eller mangelfulde opfyldelse 
hverken kan tilskrives en fejl fra deres 
eller en anden tjenesteyders side, fordi:

Or. fr

Begrundelse

Den foreslåede ordlyd er en smule uklar og kan føre til fejlagtig fortolkning og forhindre 
rejsende i at gøre deres rettigheder gældende. Der bør derfor genindføres en formulering, der 
er tættere på den i direktiv 90/314.
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Ændringsforslag 353
Konstantinos Poupakis

Forslag til direktiv
Artikel 12 – stk. 3 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. De rejsende har ikke ret til 
prisnedsættelse eller erstatning for skade, 
hvis:

3. De rejsende har ikke ret til erstatning for 
skade, hvis:

Or. el

Ændringsforslag 354
Philippe Juvin

Forslag til direktiv
Artikel 12 – stk. 3 – litra a – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) rejsearrangøren godtgør, at manglen a) Rejsearrangøren og/eller formidleren
godtgør, at manglen

Or. en

Begrundelse

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' 
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.

Ændringsforslag 355
Matteo Salvini

Forslag til direktiv
Artikel 12 – stk. 3 – litra a – indledning
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) rejsearrangøren godtgør, at manglen a) manglen skyldes den i artikel 11, stk. 8, 
fastlagte omstændighed

Or. en

Begrundelse

Denne ændring afspejler de ændringer, der er indført ved den foreslåede ændring, som 
indfører den nye artikel 11, stk. 8.

Ændringsforslag 356
Nora Berra

Forslag til direktiv
Artikel 12 – stk. 3 – litra a – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) rejsearrangøren godtgør, at manglen a) rejsearrangøren og/eller formidleren
godtgør, at manglen

Or. fr

Ændringsforslag 357
Matteo Salvini

Forslag til direktiv
Artikel 12 – stk. 3 – litra a – nr. i

Kommissionens forslag Ændringsforslag

i) kan tilskrives den rejsende selv udgår

Or. en

Ændringsforslag 358
Matteo Salvini
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Forslag til direktiv
Artikel 12 – stk. 3 – litra a – nr. ii

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ii) kan tilskrives en tredjemand, som ikke 
har forbindelse med leveringen af de 
aftalte ydelser, og er uforudselig eller 
uundgåelig, eller

udgår

Or. en

Ændringsforslag 359
Sergio Gaetano Cofferati

Forslag til direktiv
Artikel 12 – stk. 3 – litra a – nr. ii

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ii) kan tilskrives en tredjemand, som ikke 
har forbindelse med leveringen af de 
aftalte ydelser, og er uforudselig eller 
uundgåelig, eller

udgår

Or. en

Ændringsforslag 360
Matteo Salvini

Forslag til direktiv
Artikel 12 – stk. 3 – litra a – nr. iii

Kommissionens forslag Ændringsforslag

iii) skyldes uundgåelige og 
ekstraordinære omstændigheder, eller

udgår

Or. en

Ændringsforslag 361
Bernadette Vergnaud
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Forslag til direktiv
Artikel 12 – stk. 3 – litra a – nr. iii

Kommissionens forslag Ændringsforslag

iii) skyldes uundgåelige og 
ekstraordinære omstændigheder, eller

(iii) skyldes et tilfælde af force majeure, 
dvs. usædvanlige og uforudselige 
omstændigheder, som den, der påberåber 
sig dem, ikke har nogen indflydelse på, og 
som han ikke har mulighed for at 
afværge, også selv om han udviser den 
størst mulige påpasselighed, eller en 
hændelse, som hverken rejsearrangøren 
og/eller formidleren eller tjenesteyderen, 
trods den nødvendige agtpågivenhed, 
kunne forudse eller foregribe, eller

Or. fr

Begrundelse

Den foreslåede ordlyd er en smule uklar og kan føre til fejlagtig fortolkning og forhindre 
rejsende i at gøre deres rettigheder gældende. Der bør derfor genindføres en formulering, der 
er tættere på den i direktiv 90/314.

Ændringsforslag 362
Philippe Juvin

Forslag til direktiv
Artikel 12 – stk. 3 – litra a – nr. iii

Kommissionens forslag Ændringsforslag

iii) skyldes uundgåelige og ekstraordinære 
omstændigheder, eller

(Vedrører ikke den danske tekst.)

Or. fr

Begrundelse

(Vedrører ikke den danske tekst.)

Ændringsforslag 363
Sergio Gaetano Cofferati
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Forslag til direktiv
Artikel 12 – stk. 3 – litra a – nr. iii

Kommissionens forslag Ændringsforslag

iii) skyldes uundgåelige og ekstraordinære 
omstændigheder, eller

(iii) skyldes uundgåelige, uforudselige og 
ekstraordinære omstændigheder, eller

Or. en

Ændringsforslag 364
Catherine Stihler

Forslag til direktiv
Artikel 12 – stk. 3 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) den rejsende har undladt snarest 
muligt at underrette rejsearrangøren om 
en mangel, som den rejsende har 
konstateret på stedet, hvis dette krav om 
underretning klart og udtrykkeligt var 
anført i aftalen og er rimeligt under 
hensyn til sagens omstændigheder.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 365
Anna Hedh

Forslag til direktiv
Artikel 12 – stk. 3 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) den rejsende har undladt snarest 
muligt at underrette rejsearrangøren om 
en mangel, som den rejsende har 
konstateret på stedet, hvis dette krav om 
underretning klart og udtrykkeligt var 
anført i aftalen og er rimeligt under 
hensyn til sagens omstændigheder.

udgår
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Or. sv

Ændringsforslag 366
Bernadette Vergnaud

Forslag til direktiv
Artikel 12 – stk. 3 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) den rejsende har undladt snarest muligt
at underrette rejsearrangøren om en
mangel, som den rejsende har konstateret 
på stedet, hvis dette krav om underretning 
klart og udtrykkeligt var anført i aftalen og 
er rimeligt under hensyn til sagens 
omstændigheder.

b) den rejsende har undladt, undtagen i 
tilfælde af erstatning for personskade 
eller dødsfald, hurtigst muligt at 
underrette rejsearrangøren og/eller 
formidleren om manglende eller 
mangelfuld levering af de ydelser, som 
den rejsende har konstateret på stedet, hvis 
dette krav om underretning klart og 
udtrykkeligt var anført i aftalen og er 
rimeligt under hensyn til sagens 
omstændigheder.

Or. fr

Begrundelse

Det forekommer ikke rimeligt at medtage en begrænsning af muligheden for retten til 
erstatning i tilfælde af personskade, idet den rejsende i sådanne tilfælde ikke nødvendigvis vil 
være i stand til at underrette rejsearrangøren.

Ændringsforslag 367
Sergio Gaetano Cofferati

Forslag til direktiv
Artikel 12 – stk. 3 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) den rejsende har undladt snarest muligt
at underrette rejsearrangøren om en 
mangel, som den rejsende har konstateret 
på stedet, hvis dette krav om underretning 
klart og udtrykkeligt var anført i aftalen og 
er rimeligt under hensyn til sagens 
omstændigheder.

b) den rejsende har undladt at underrette 
rejsearrangøren om en mangel, som den 
rejsende har konstateret på stedet, hvis 
dette krav om underretning klart og 
udtrykkeligt var anført i aftalen og er 
rimeligt under hensyn til sagens 
omstændigheder.
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Or. en

Ændringsforslag 368
Philippe Juvin

Forslag til direktiv
Artikel 12 – stk. 3 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) den rejsende har undladt snarest muligt 
at underrette rejsearrangøren om en 
mangel, som den rejsende har konstateret 
på stedet, hvis dette krav om underretning 
klart og udtrykkeligt var anført i aftalen og 
er rimeligt under hensyn til sagens 
omstændigheder.

b) den rejsende har undladt snarest muligt 
at underrette rejsearrangøren og/eller 
formidleren om en mangel, som den 
rejsende har konstateret på stedet, hvis 
dette krav om underretning klart og 
udtrykkeligt var anført i aftalen og er 
rimeligt under hensyn til sagens 
omstændigheder.

Or. en

Begrundelse

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' 
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.

Ændringsforslag 369
Nora Berra

Forslag til direktiv
Artikel 12 – stk. 3 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) den rejsende har undladt snarest muligt 
at underrette rejsearrangøren om en 
mangel, som den rejsende har konstateret 
på stedet, hvis dette krav om underretning 
klart og udtrykkeligt var anført i aftalen og 
er rimeligt under hensyn til sagens 

b) den rejsende har undladt snarest muligt 
at underrette rejsearrangøren og/eller 
formidleren om en mangel, som den 
rejsende har konstateret på stedet, hvis 
dette krav om underretning klart og 
udtrykkeligt var anført i aftalen og er 
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omstændigheder. rimeligt under hensyn til sagens 
omstændigheder.

Or. fr

Ændringsforslag 370
Bernadette Vergnaud

Forslag til direktiv
Artikel 12 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. For så vidt som internationale 
konventioner, hvoraf Unionen er bundet, 
begrænser omfanget af den erstatning, en 
tjenesteyder, der udfører en ydelse, der 
indgår i en pakkerejse, skal betale, eller 
betingelserne herfor, finder de samme 
begrænsninger anvendelse på 
rejsearrangøren. For så vidt som 
internationale konventioner, hvoraf 
Unionen ikke er bundet, begrænser den 
erstatning, som skal betales af en 
tjenesteyder, kan medlemsstaterne 
begrænse den erstatning, som skal betales 
af rejsearrangøren, i overensstemmelse 
hermed. I andre tilfælde kan den 
erstatning, som skal betales af 
rejsearrangøren, begrænses ved aftalen; 
begrænsningen må dog ikke gælde 
personskade eller skade, der er forvoldt 
forsætligt eller groft uagtsomt, og 
erstatningen må ikke begrænses til under 
tre gange pakkerejsens samlede pris.

4. Med hensyn til skade, undtagen 
personskade og dødsfald, som skyldes 
manglende eller mangelfuld opfyldelse af 
kontrakten, for så vidt som internationale 
konventioner, hvoraf Unionen er bundet, 
begrænset omfanget af den erstatning, en 
tjenesteyder, der udfører en ydelse, der 
indgår i en pakkerejse, finder de samme 
begrænsninger anvendelse på 
rejsearrangøren. For så vidt som 
internationale konventioner, hvoraf 
Unionen ikke er bundet, begrænser den 
erstatning, som skal betales af en 
tjenesteyder, kan medlemsstaterne, 
undtagen i tilfælde af personskade eller 
dødsfald, begrænse den erstatning, som 
skal betales af rejsearrangøren, i 
overensstemmelse hermed. For så vidt 
angår skade, undtagen personskade eller 
dødsfald, som skyldes manglende eller 
mangelfuld opfyldelse af aftalen kan 
medlemsstaterne tillade en 
kontraktmæssig begrænsning af 
erstatningen, forudsat at den ikke er 
urimelig. Uden at det berører en sådan 
begrænsning, kan aftalen ikke fastsætte 
den manglende anvendelse af 
bestemmelserne i stk. 1, 2, 3, eller 4.

Or. fr

Begrundelse

Skadeserstatning, som skyldes personskade eller dødsfald, bør ikke begrænses af 
bestemmelserne i internationale konventioner eller af bestemmelser i aftalen.
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Ændringsforslag 371
Sergio Gaetano Cofferati

Forslag til direktiv
Artikel 12 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. For så vidt som internationale 
konventioner, hvoraf Unionen er bundet, 
begrænser omfanget af den erstatning, en 
tjenesteyder, der udfører en ydelse, der 
indgår i en pakkerejse, skal betale, eller 
betingelserne herfor, finder de samme 
begrænsninger anvendelse på 
rejsearrangøren. For så vidt som 
internationale konventioner, hvoraf 
Unionen ikke er bundet, begrænser den 
erstatning, som skal betales af en 
tjenesteyder, kan medlemsstaterne 
begrænse den erstatning, som skal betales 
af rejsearrangøren, i overensstemmelse 
hermed. I andre tilfælde kan den 
erstatning, som skal betales af 
rejsearrangøren, begrænses ved aftalen; 
begrænsningen må dog ikke gælde 
personskade eller skade, der er forvoldt 
forsætligt eller groft uagtsomt, og 
erstatningen må ikke begrænses til under 
tre gange pakkerejsens samlede pris.

4. For så vidt som internationale 
konventioner, hvoraf Unionen er bundet, 
begrænser omfanget af den erstatning, en
tjenesteyder, der udfører en ydelse, der 
indgår i en pakkerejse, skal betale, eller 
betingelserne herfor, finder de samme 
begrænsninger anvendelse på 
rejsearrangøren. For så vidt som 
internationale konventioner, hvoraf 
Unionen ikke er bundet, begrænser den 
erstatning, som skal betales af en 
tjenesteyder, kan medlemsstaterne 
begrænse den erstatning, som skal betales 
af rejsearrangøren, i overensstemmelse 
hermed.

Or. en

Ændringsforslag 372
Hans-Peter Mayer

Forslag til direktiv
Artikel 12 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. For så vidt som internationale 
konventioner, hvoraf Unionen er bundet, 
begrænser omfanget af den erstatning, en 
tjenesteyder, der udfører en ydelse, der 
indgår i en pakkerejse, skal betale, eller 

4. (Vedrører ikke den danske tekst. 
Sproglig ændring til den tyske tekst.)
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betingelserne herfor, finder de samme 
begrænsninger anvendelse på 
rejsearrangøren. For så vidt som 
internationale konventioner, hvoraf 
Unionen ikke er bundet, begrænser den 
erstatning, som skal betales af en 
tjenesteyder, kan medlemsstaterne 
begrænse den erstatning, som skal betales 
af rejsearrangøren, i overensstemmelse 
hermed. I andre tilfælde kan den erstatning, 
som skal betales af rejsearrangøren, 
begrænses ved aftalen; begrænsningen må 
dog ikke gælde personskade eller skade, 
der er forvoldt forsætligt eller groft 
uagtsomt, og erstatningen må ikke 
begrænses til under tre gange pakkerejsens 
samlede pris.

Or. de

Ændringsforslag 373
Philippe Juvin

Forslag til direktiv
Artikel 12 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. For så vidt som internationale 
konventioner, hvoraf Unionen er bundet, 
begrænser omfanget af den erstatning, en 
tjenesteyder, der udfører en ydelse, der 
indgår i en pakkerejse, skal betale, eller 
betingelserne herfor, finder de samme 
begrænsninger anvendelse på 
rejsearrangøren. For så vidt som 
internationale konventioner, hvoraf 
Unionen ikke er bundet, begrænser den 
erstatning, som skal betales af en 
tjenesteyder, kan medlemsstaterne 
begrænse den erstatning, som skal betales 
af rejsearrangøren, i overensstemmelse 
hermed. I andre tilfælde kan den erstatning, 
som skal betales af rejsearrangøren, 
begrænses ved aftalen; begrænsningen må 
dog ikke gælde personskade eller skade, 

4. For så vidt som internationale 
konventioner, hvoraf Unionen er bundet, 
begrænser omfanget af den erstatning, en 
tjenesteyder, der udfører en ydelse, der 
indgår i en pakkerejse, skal betale, eller 
betingelserne herfor, finder de samme 
begrænsninger anvendelse på 
rejsearrangøren og/eller formidleren. For 
så vidt som internationale konventioner, 
hvoraf Unionen ikke er bundet, begrænser 
den erstatning, som skal betales af en 
tjenesteyder, kan medlemsstaterne 
begrænse den erstatning, som skal betales 
af rejsearrangøren og/eller formidleren, i 
overensstemmelse hermed. I andre tilfælde 
kan den erstatning, som skal betales af 
rejsearrangøren og/eller formidleren, 
begrænses ved aftalen; begrænsningen må 



PE526.125v01-00 162/198 AM\1013596DA.doc

DA

der er forvoldt forsætligt eller groft 
uagtsomt, og erstatningen må ikke 
begrænses til under tre gange pakkerejsens 
samlede pris.

dog ikke gælde personskade eller skade, 
der er forvoldt forsætligt eller groft 
uagtsomt, og erstatningen må ikke 
begrænses til under tre gange pakkerejsens 
samlede pris.

Or. en

Begrundelse

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' 
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.

Ændringsforslag 374
Nora Berra

Forslag til direktiv
Artikel 12 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. For så vidt som internationale 
konventioner, hvoraf Unionen er bundet, 
begrænser omfanget af den erstatning, en 
tjenesteyder, der udfører en ydelse, der 
indgår i en pakkerejse, skal betale, eller 
betingelserne herfor, finder de samme 
begrænsninger anvendelse på 
rejsearrangøren. For så vidt som 
internationale konventioner, hvoraf 
Unionen ikke er bundet, begrænser den 
erstatning, som skal betales af en 
tjenesteyder, kan medlemsstaterne 
begrænse den erstatning, som skal betales 
af rejsearrangøren, i overensstemmelse 
hermed. I andre tilfælde kan den erstatning, 
som skal betales af rejsearrangøren, 
begrænses ved aftalen; begrænsningen må 
dog ikke gælde personskade eller skade, 
der er forvoldt forsætligt eller groft 

4. For så vidt som internationale 
konventioner, hvoraf Unionen er bundet, 
begrænser omfanget af den erstatning, en 
tjenesteyder, der udfører en ydelse, der 
indgår i en pakkerejse, skal betale, eller 
betingelserne herfor, finder de samme 
begrænsninger anvendelse på 
rejsearrangøren og/eller formidleren. For 
så vidt som internationale konventioner, 
hvoraf Unionen ikke er bundet, begrænser 
den erstatning, som skal betales af en 
tjenesteyder, kan medlemsstaterne 
begrænse den erstatning, som skal betales 
af rejsearrangøren og/eller formidleren, i 
overensstemmelse hermed. I andre tilfælde 
kan den erstatning, som skal betales af 
rejsearrangøren og/eller formidleren, 
begrænses ved aftalen; begrænsningen må 
dog ikke gælde personskade eller skade, 
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uagtsomt, og erstatningen må ikke 
begrænses til under tre gange pakkerejsens 
samlede pris.

der er forvoldt forsætligt eller groft 
uagtsomt, og erstatningen må ikke 
begrænses til under tre gange pakkerejsens 
samlede pris.

Or. fr

Ændringsforslag 375
Ildikó Gáll-Pelcz

Forslag til direktiv
Artikel 12 – stk. 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6. Fristen for indbringelse af krav i henhold 
til denne artikel må ikke være under et år.

6. Fristen for indbringelse af krav i henhold 
til denne artikel må ikke være under tre år.

Or. en

Begrundelse

Den etårige frist, der er fastsat i artikel 12, stk. 6, er for kort. Den bør være mindst tre år for 
at kunne beskytte forbrugernes ret til et retsmiddel.

Ændringsforslag 376
Anna Hedh

Forslag til direktiv
Artikel 12 – stk. 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6. Fristen for indbringelse af krav i henhold 
til denne artikel må ikke være under et år.

6. Fristen for indbringelse af krav i henhold 
til denne artikel må ikke være under tre år.

Or. sv

Ændringsforslag 377
Adam Bielan
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Forslag til direktiv
Artikel 12 – stk. 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6. Fristen for indbringelse af krav i henhold 
til denne artikel må ikke være under et år.

6. Fristen for indbringelse af krav i henhold 
til denne artikel må ikke være under et år 
fra den dato, hvor den rejsende når sit 
afrejsested.

Or. pl

Ændringsforslag 378
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Forslag til direktiv
Artikel 13 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

 Medlemsstaterne sikrer, at den rejsende 
kan rette henvendelser, klager og krav 
vedrørende pakkerejsens gennemførelse 
direkte til den formidler, pakkerejsen blev 
købt igennem. Formidleren skal 
videresende henvendelserne, klagerne og 
kravene til rejsearrangøren hurtigst muligt. 
Med henblik på overholdelsen af tids- og 
forældelsesfrister anses meddelelser for at 
være modtaget af rejsearrangøren, når de er 
modtaget af formidleren.

Medlemsstaterne sikrer, at den rejsende 
kan rette henvendelser, klager og krav 
vedrørende pakkerejsens gennemførelse 
direkte til den formidler, pakkerejsen blev 
købt igennem. Formidleren skal 
videresende henvendelserne, klagerne og 
kravene til rejsearrangøren hurtigst muligt. 
Hvis rejsearrangørerne ikke skriftligt 
svarer på henvendelsen, klagen eller 
kravet vedrørende pakkerejsens levering 
senest 30 dage efter rejsearrangørens 
modtagelse, antages det, at 
rejsearrangøren har fundet henvendelsen, 
klagen eller kravet berettiget. Med henblik 
på overholdelsen af tids- og 
forældelsesfrister anses meddelelser for at 
være modtaget af rejsearrangøren, når de er 
modtaget af formidleren.

Or. pl

Begrundelse

Et sådant krav vil have en motivationsfremmende effekt på rejsearrangørerne.
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Ændringsforslag 379
Sergio Gaetano Cofferati

Forslag til direktiv
Artikel 14 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne sikrer, at rejsearrangøren 
straks yder rejsende, der er i 
vanskeligheder, bistand, herunder ved at

Medlemsstaterne sikrer, at rejsearrangøren 
af en pakkerejse eller formidlerne af et 
formidlet rejsearrangement straks yder 
rejsende, der er i vanskeligheder, bistand, 
herunder ved at:

Or. en

Ændringsforslag 380
Emma McClarkin

Forslag til direktiv
Artikel 14 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne sikrer, at rejsearrangøren 
straks yder rejsende, der er i 
vanskeligheder, bistand, herunder ved at

Medlemsstaterne sikrer, at rejsearrangøren 
er behørigt forsikret eller har midler til at 
yde rejsende, der er i vanskeligheder, 
passende bistand, herunder ved at

Or. en

Ændringsforslag 381
Ildikó Gáll-Pelcz

Forslag til direktiv
Artikel 14 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne sikrer, at rejsearrangøren 
straks yder rejsende, der er i 
vanskeligheder, bistand, herunder ved at

Medlemsstaterne sikrer, at rejsearrangøren 
straks yder rejsende, der er i 
vanskeligheder – bl.a. under de i artikel 
11, stk. 5, omhandlede omstændigheder –
bistand, herunder ved at
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Or. en

Ændringsforslag 382
Emma McClarkin

Forslag til direktiv
Artikel 14 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) bistå den rejsende med 
fjernkommunikation og med at træffe 
alternative rejseforanstaltninger.

b) bistå den rejsende med
fjernkommunikation og hjælpe den 
rejsende med at træffe alternative 
rejseforanstaltninger.

Or. en

Begrundelse

Det bør præciseres, at hvis der ikke er mangler med hensyn til aftalens kontrakt, er 
rejsearrangøren blot ansvarlig for at hjælpe med at træffe alternative rejseforanstaltninger 
og ikke tilrettelægge eller betale for dem.

Ændringsforslag 383
Sergio Gaetano Cofferati

Forslag til direktiv
Artikel 14 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Rejsearrangøren skal kunne opkræve et 
rimeligt gebyr for denne bistand, hvis 
situationen skyldes den rejsendes 
uagtsomme eller forsætlige adfærd.

Rejsearrangøren eller formidleren skal 
kunne opkræve et rimeligt gebyr for denne 
bistand, hvis situationen skyldes den 
rejsendes uagtsomme eller forsætlige 
adfærd. Gebyret må under ingen 
omstændigheder overstige de faktiske 
omkostninger, som afholdes af 
rejsearrangøren eller formidleren.

Or. en

Ændringsforslag 384
Jorgo Chatzimarkakis
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Forslag til direktiv
Artikel 15 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne sikrer, at 
rejsearrangører og formidlere af 
formidlede rejsearrangementer, når disse 
er etableret på medlemsstatens område, 
erhverver en garanti vedrørende tilfælde af 
konkurs eller insolvens for, at alle de 
rejsendes betalinger refunderes effektivt og 
hurtigt, og at de rejsende i det omfang, 
befordring af passagerer er inkluderet, 
effektivt og hurtigt hjemsendes.

1. Medlemsstaterne sikrer, at 
rejsearrangører, når disse er etableret på 
medlemsstatens område, erhverver en 
garanti vedrørende tilfælde af konkurs eller 
insolvens for, at alle de rejsendes 
betalinger refunderes effektivt og hurtigt, 
og at de rejsende i det omfang, befordring 
af passagerer er inkluderet, effektivt og 
hurtigt hjemsendes. Formidlere er ikke 
pålagt at refundere de beløb, der er betalt 
direkte til tredjeparter. Det er dog op til 
formidlerne at klart anføre ovenstående i 
deres vilkår og betingelser.

Or. en

Ændringsforslag 385
Matteo Salvini

Forslag til direktiv
Artikel 15 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne sikrer, at 
rejsearrangører og formidlere af 
formidlede rejsearrangementer, når disse 
er etableret på medlemsstatens område, 
erhverver en garanti vedrørende tilfælde af 
konkurs eller insolvens for, at alle de 
rejsendes betalinger refunderes effektivt og 
hurtigt, og at de rejsende i det omfang, 
befordring af passagerer er inkluderet, 
effektivt og hurtigt hjemsendes.

1. Medlemsstaterne sikrer, at 
rejsearrangører, når disse er etableret på 
medlemsstatens område, erhverver en 
garanti vedrørende tilfælde af konkurs eller 
insolvens for, at alle de rejsendes 
betalinger refunderes effektivt og hurtigt, 
og at de rejsende i det omfang, befordring 
af passagerer er inkluderet, effektivt og 
hurtigt hjemsendes.

Or. en

Begrundelse

De forpligtelser, der pålægges erhvervsdrivende, er uforholdsmæssige og vil betydeligt 
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mindske erhvervsdrivendes incitament til at tilbyde attraktive løsninger. Forbrugerne vil blive 
straffet i form af færre valg og mindre fleksibilitet samt begrænset adgang til tilbud. Det er 
vigtigt at bemærke, at bestemmelsen om beskyttelse mod insolvens i mange tilfælde ikke vil 
kunne håndhæves. Hvis kunden ikke kan identificeres, vil det være umuligt for 
rejsearrangørerne at identificere de forbrugere, som har købt tjenester via links på deres 
websted.

Ændringsforslag 386
Catherine Stihler

Forslag til direktiv
Artikel 15 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne sikrer, at 
rejsearrangører og formidlere af formidlede 
rejsearrangementer, når disse er etableret 
på medlemsstatens område, erhverver en 
garanti vedrørende tilfælde af konkurs 
eller insolvens for, at alle de rejsendes 
betalinger refunderes effektivt og hurtigt, 
og at de rejsende i det omfang, befordring 
af passagerer er inkluderet, effektivt og 
hurtigt hjemsendes.

1. Medlemsstaterne sikrer, at 
rejsearrangører af pakkerejser og 
formidlere af formidlede 
rejsearrangementer erhverver en garanti 
vedrørende tilfælde af insolvens hos 
rejsearrangøren, formidleren eller en 
tjenesteudbyder af formidlede 
rejsearrangementer for, at alle de 
rejsendes betalinger refunderes effektivt og 
hurtigt, og at de rejsende i det omfang, 
befordring af passagerer er inkluderet, 
hjemsendes.

Or. en

Begrundelse

Artiklen kan i sin nuværende udformning tilskynde virksomheder til udflytning eller til at 
etablere sig på et område, hvor der anvendes en mindre effektiv insolvensordning til skade for 
borgerne. Dette sikrer ligeledes, at insolvens finder anvendelse på rejsearrangører af 
pakkerejser og ikke blot på forbundne/formidlede rejsearrangementer.

Ændringsforslag 387
Emma McClarkin

Forslag til direktiv
Artikel 15 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne sikrer, at 1. Medlemsstaterne sikrer, at 
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rejsearrangører og formidlere af 
formidlede rejsearrangementer, når disse 
er etableret på medlemsstatens område,
erhverver en garanti vedrørende tilfælde af 
konkurs eller insolvens for, at alle de 
rejsendes betalinger refunderes effektivt og 
hurtigt, og at de rejsende i det omfang, 
befordring af passagerer er inkluderet, 
effektivt og hurtigt hjemsendes.

rejsearrangører og formidlere af 
pakkerejser og forbundne
rejsearrangementer erhverver en garanti 
vedrørende tilfælde af insolvens hos 
rejsearrangøren, formidleren eller en
tjenesteudbyder af formidlede 
rejsearrangementer for, at alle de 
rejsendes betalinger refunderes effektivt og 
hurtigt, og at de rejsende i det omfang, 
befordring af passagerer er inkluderet, 
hjemsendes.

Or. en

Ændringsforslag 388
Anna Hedh

Forslag til direktiv
Artikel 15 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne sikrer, at 
rejsearrangører og formidlere af formidlede 
rejsearrangementer, når disse er etableret 
på medlemsstatens område, erhverver en 
garanti vedrørende tilfælde af konkurs eller 
insolvens for, at alle de rejsendes 
betalinger refunderes effektivt og hurtigt, 
og at de rejsende i det omfang, befordring 
af passagerer er inkluderet, effektivt og 
hurtigt hjemsendes.

1. Medlemsstaterne sikrer, at 
rejsearrangører og formidlere af 
pakkerejser og formidlede 
rejsearrangementer, når disse er etableret 
på medlemsstatens område, erhverver en 
garanti vedrørende tilfælde af konkurs eller 
insolvens for, at alle de rejsendes 
betalinger refunderes effektivt og hurtigt, 
og at de rejsende i det omfang, befordring 
af passagerer er inkluderet, effektivt og 
hurtigt hjemsendes.

Or. sv

Ændringsforslag 389
Philippe Juvin

Forslag til direktiv
Artikel 15 – stk. 1
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne sikrer, at 
rejsearrangører og formidlere af formidlede 
rejsearrangementer, når disse er etableret 
på medlemsstatens område, erhverver en 
garanti vedrørende tilfælde af konkurs eller 
insolvens for, at alle de rejsendes 
betalinger refunderes effektivt og hurtigt, 
og at de rejsende i det omfang, befordring 
af passagerer er inkluderet, effektivt og 
hurtigt hjemsendes.

1. Medlemsstaterne sikrer, at 
rejsearrangører og/eller formidlere i 
tilfælde af en pakkerejse samt formidlere 
af formidlede rejsearrangementer, når disse 
er etableret på medlemsstatens område, 
erhverver en garanti vedrørende tilfælde af 
konkurs eller insolvens for, at alle de 
rejsendes betalinger refunderes effektivt og 
hurtigt, og at de rejsende i det omfang, 
befordring af passagerer er inkluderet, 
effektivt og hurtigt hjemsendes.

Or. en

Begrundelse

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' 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.

Ændringsforslag 390
Sergio Gaetano Cofferati

Forslag til direktiv
Artikel 15 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne sikrer, at 
rejsearrangører og formidlere af formidlede 
rejsearrangementer, når disse er etableret 
på medlemsstatens område, erhverver en 
garanti vedrørende tilfælde af konkurs eller 
insolvens for, at alle de rejsendes 
betalinger refunderes effektivt og hurtigt, 
og at de rejsende i det omfang, befordring 
af passagerer er inkluderet, effektivt og 
hurtigt hjemsendes.

1. Medlemsstaterne sikrer, at 
rejsearrangører af pakkerejser og 
formidlere af formidlede 
rejsearrangementer, når disse er etableret 
på medlemsstatens område, erhverver en 
garanti vedrørende tilfælde af konkurs eller 
insolvens for, at alle de rejsendes 
betalinger refunderes effektivt og hurtigt, 
og at de rejsende i det omfang, befordring 
af passagerer er inkluderet, effektivt og 
hurtigt hjemsendes.
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Or. en

Ændringsforslag 391
Matteo Salvini

Forslag til direktiv
Artikel 15 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Beskyttelsen i tilfælde af konkurs eller 
insolvens, jf. stk. 1, skal tage hensyn til den 
reelle finansielle risiko ved den 
pågældende erhvervsdrivendes aktiviteter. 
Garantien skal dække de rejsende, uanset 
hvor deres bopælssted og afrejsested er 
beliggende, og hvor pakkerejsen eller det 
formidlede rejsearrangement blev solgt.

2. Beskyttelsen i tilfælde af konkurs eller 
insolvens, jf. stk. 1, skal tage hensyn til den 
reelle finansielle risiko ved den 
pågældende erhvervsdrivendes aktiviteter. 
Garantien skal dække de rejsende, uanset 
hvor deres bopælssted og afrejsested er 
beliggende, og hvor pakkerejsen blev solgt.

Or. en

Begrundelse

De forpligtelser, der pålægges erhvervsdrivende, er uforholdsmæssige og vil betydeligt 
mindske erhvervsdrivendes incitament til at tilbyde attraktive løsninger. Forbrugerne vil blive 
straffet i form af færre valg og mindre fleksibilitet samt begrænset adgang til tilbud. Det er 
vigtigt at bemærke, at bestemmelsen om beskyttelse mod insolvens i mange tilfælde ikke vil 
kunne håndhæves. Hvis kunden ikke kan identificeres, vil det være umuligt for 
rejsearrangørerne at identificere de forbrugere, som har købt tjenester via links på deres 
websted.

Ændringsforslag 392
Jorgo Chatzimarkakis

Forslag til direktiv
Artikel 15 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Beskyttelsen i tilfælde af konkurs eller 
insolvens, jf. stk. 1, skal tage hensyn til den 
reelle finansielle risiko ved den 
pågældende erhvervsdrivendes aktiviteter. 
Garantien skal dække de rejsende, uanset 
hvor deres bopælssted og afrejsested er 
beliggende, og hvor pakkerejsen eller det 

2. Beskyttelsen i tilfælde af konkurs eller 
insolvens, jf. stk. 1, skal tage hensyn til den 
reelle finansielle risiko ved den 
pågældende erhvervsdrivendes aktiviteter. 
Garantien skal dække de rejsende, uanset 
hvor deres bopælssted og afrejsested er 
beliggende, og hvor pakkerejsen blev solgt.
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formidlede rejsearrangement blev solgt.

Or. en

Ændringsforslag 393
Emma McClarkin

Forslag til direktiv
Artikel 15 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Den i stk. 1 omhandlede beskyttelse 
mod insolvens skal være tilstrækkelig for 
at opfylde kravene i dette direktiv, 
forudsat at den er effektiv under alle de 
omstændigheder, som med rimelighed kan 
forudses.

Or. en

Begrundelse

Beskyttelse mod insolvens bør være tilstrækkelig og ikke garantere for meget med henblik på 
at opfylde de åbne krav, for hvilke omkostningerne kan væltes over på forbrugeren.

Ændringsforslag 394
Emma McClarkin

Forslag til direktiv
Artikel 15 – stk. 2 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2b. Den i stk. 1 omhandlede beskyttelse 
mod insolvens kan, hvor det er relevant, 
fastsætte opfyldelsen af aftaler vedrørende 
pakkerejser eller forbundne 
rejsearrangementer frem for refundering 
af betalinger.

Or. en
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Ændringsforslag 395
Matteo Salvini

Forslag til direktiv
Artikel 16 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne skal anse enhver 
beskyttelse i tilfælde af konkurs eller 
insolvens for at opfylde kravene i deres 
nationale regler til gennemførelse af artikel 
15, når rejsearrangøren eller formidleren 
af formidlede rejsearrangementer har 
erhvervet beskyttelsen i henhold til 
reglerne til gennemførelse af artikel 15 i 
sin egen etableringsmedlemsstat.

1. Medlemsstaterne skal anse enhver 
beskyttelse i tilfælde af konkurs eller 
insolvens for at opfylde kravene i deres 
nationale regler til gennemførelse af artikel 
15, når rejsearrangøren har erhvervet 
beskyttelsen i henhold til reglerne til 
gennemførelse af artikel 15 i sin egen 
etableringsmedlemsstat.

Or. en

Begrundelse

Anvendelsesområdet for direktivet om pakkerejser bør begrænses til kombinationer af 
rejseydelser, der udgør en pakkerejse. Indførelsen af det nye begreb "formidlede 
rejsearrangementer" i dette direktiv kan få negative virkninger for forbrugere og 
virksomheder ved at skabe juridisk usikkerhed og forvirring blandt både forbrugere og 
leverandører af rejseydelser.

Ændringsforslag 396
Jorgo Chatzimarkakis

Forslag til direktiv
Artikel 16 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne skal anse enhver 
beskyttelse i tilfælde af konkurs eller 
insolvens for at opfylde kravene i deres 
nationale regler til gennemførelse af artikel 
15, når rejsearrangøren eller formidleren 
af formidlede rejsearrangementer har 
erhvervet beskyttelsen i henhold til 
reglerne til gennemførelse af artikel 15 i 
sin egen etableringsmedlemsstat.

1. Medlemsstaterne skal anse enhver 
beskyttelse i tilfælde af konkurs eller 
insolvens for at opfylde kravene i deres 
nationale regler til gennemførelse af artikel 
15, når rejsearrangøren har erhvervet 
beskyttelsen i henhold til reglerne til 
gennemførelse af artikel 15 i sin egen 
etableringsmedlemsstat.
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Or. en

Ændringsforslag 397
Ivo Belet

Forslag til direktiv
Artikel 16 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne skal anse enhver 
beskyttelse i tilfælde af konkurs eller 
insolvens for at opfylde kravene i deres 
nationale regler til gennemførelse af 
artikel 15, når rejsearrangøren eller 
formidleren af formidlede 
rejsearrangementer har erhvervet 
beskyttelsen i henhold til reglerne til 
gennemførelse af artikel 15 i sin egen 
etableringsmedlemsstat.

1. Medlemsstaterne skal anse enhver 
beskyttelse i tilfælde af konkurs eller 
insolvens for at opfylde kravene i deres 
regler til gennemførelse af artikel 15, når 
rejsearrangøren eller formidleren af 
formidlede rejsearrangementer har 
erhvervet beskyttelsen i henhold til 
reglerne til gennemførelse af artikel 15 i 
sin egen etableringsmedlemsstat.

Or. nl

Begrundelse

Medlemsstaterne vil gennemføre dette direktiv på forskellige administrative niveauer alt efter 
statens struktur.

Ændringsforslag 398
Philippe Juvin

Forslag til direktiv
Artikel 16 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne skal anse enhver 
beskyttelse i tilfælde af konkurs eller 
insolvens for at opfylde kravene i deres 
nationale regler til gennemførelse af artikel 
15, når rejsearrangøren eller formidleren af 
formidlede rejsearrangementer har 
erhvervet beskyttelsen i henhold til 
reglerne til gennemførelse af artikel 15 i 
sin egen etableringsmedlemsstat.

1. Medlemsstaterne skal anse enhver 
beskyttelse i tilfælde af konkurs eller 
insolvens for at opfylde kravene i deres 
nationale regler til gennemførelse af artikel 
15, når rejsearrangøren og/eller 
formidleren i tilfælde af en pakkerejse
eller formidleren af formidlede 
rejsearrangementer har erhvervet 
beskyttelsen i henhold til reglerne til 
gennemførelse af artikel 15 i sin egen 
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etableringsmedlemsstat.

Or. en

Begrundelse

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' 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.

Ændringsforslag 399
Matteo Salvini

Forslag til direktiv
Artikel 16 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Kommissionen bør udarbejde en fast 
formel for garanti på tværs af 
medlemsstaterne med henblik på at sikre 
ensartethed og for at undgå 
"sikkerhedsshopping" i Unionen. 
Interessenter bør høres for så vidt angår 
udregningen af en sådan formel.

Or. en

Begrundelse

Anvendelsen af en fast formel for garanti på tværs af medlemsstaterne vil sikre ensartethed og 
forebygge "sikkerhedsshopping" i EU. Interessenter bør høres med hensyn til, hvordan en 
sådan formel udregnes.

Ændringsforslag 400
Matteo Salvini

Forslag til direktiv
Artikel 16 – stk. 2
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Medlemsstaterne udpeger centrale 
kontaktpunkter til at lette forvaltningernes 
samarbejde og tilsyn med rejsearrangører 
og formidlere af formidlede 
rejsearrangementer, som opererer i 
forskellige medlemsstater. De underretter 
de øvrige medlemsstater og Kommissionen 
om kontaktoplysningerne for 
kontaktpunkterne.

2. Medlemsstaterne udpeger centrale 
kontaktpunkter til at lette forvaltningens 
samarbejde og tilsyn med rejsearrangører, 
som opererer i forskellige medlemsstater. 
De underretter de øvrige medlemsstater og 
Kommissionen om kontaktoplysningerne 
for kontaktpunkterne.

Or. en

Begrundelse

Anvendelsesområdet for direktivet om pakkerejser bør begrænses til kombinationer af 
rejseydelser, der udgør en pakkerejse. Indførelsen af det nye begreb "formidlede 
rejsearrangementer" i dette direktiv kan få negative virkninger for forbrugere og 
virksomheder ved at skabe juridisk usikkerhed og forvirring blandt både forbrugere og 
leverandører af rejseydelser.

Ændringsforslag 401
Jorgo Chatzimarkakis

Forslag til direktiv
Artikel 16 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Medlemsstaterne udpeger centrale 
kontaktpunkter til at lette forvaltningernes 
samarbejde og tilsyn med rejsearrangører 
og formidlere af formidlede 
rejsearrangementer, som opererer i 
forskellige medlemsstater. De underretter 
de øvrige medlemsstater og Kommissionen 
om kontaktoplysningerne for 
kontaktpunkterne.

2. Medlemsstaterne udpeger centrale 
kontaktpunkter til at lette forvaltningens 
samarbejde og tilsyn med rejsearrangører, 
som opererer i forskellige medlemsstater. 
De underretter de øvrige medlemsstater og 
Kommissionen om kontaktoplysningerne 
for kontaktpunkterne.

Or. en

Ændringsforslag 402
Philippe Juvin
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Forslag til direktiv
Artikel 16 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Medlemsstaterne udpeger centrale 
kontaktpunkter til at lette forvaltningernes 
samarbejde og tilsyn med rejsearrangører 
og formidlere af formidlede 
rejsearrangementer, som opererer i 
forskellige medlemsstater. De underretter 
de øvrige medlemsstater og Kommissionen 
om kontaktoplysningerne for 
kontaktpunkterne.

2. Medlemsstaterne udpeger centrale 
kontaktpunkter til at lette forvaltningernes 
samarbejde og tilsyn med rejsearrangører 
og/eller formidlere i tilfælde af 
pakkerejser og formidlere af formidlede 
rejsearrangementer, som opererer i 
forskellige medlemsstater. De underretter 
de øvrige medlemsstater og Kommissionen 
om kontaktoplysningerne for 
kontaktpunkterne.

Or. en

Begrundelse

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' 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.

Ændringsforslag 403
Matteo Salvini

Forslag til direktiv
Artikel 16 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. De centrale kontaktpunkter stiller alle 
nødvendige oplysninger til rådighed for 
hinanden om deres nationale ordninger for 
beskyttelse i tilfælde af konkurs eller 
insolvens og om, hvilket organ eller hvilke 
organer der yder konkrete 
erhvervsdrivende, der er etableret på deres 
område, beskyttelse i tilfælde af konkurs 
eller insolvens. De giver hinanden adgang 
til eventuelle lister over de rejsearrangører 

3. De centrale kontaktpunkter stiller alle 
nødvendige oplysninger til rådighed for 
hinanden om deres nationale ordninger for 
beskyttelse i tilfælde af konkurs eller 
insolvens og om, hvilket organ eller hvilke 
organer der yder konkrete 
erhvervsdrivende, der er etableret på deres 
område, beskyttelse i tilfælde af konkurs 
eller insolvens. De giver hinanden adgang 
til eventuelle lister over de rejsearrangører, 
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og formidlere af formidlede 
rejsearrangementer, som opfylder deres 
forpligtelser med hensyn til beskyttelse i 
tilfælde af konkurs eller insolvens.

som opfylder deres forpligtelser med 
hensyn til beskyttelse i tilfælde af konkurs 
eller insolvens.

Or. en

Begrundelse

Anvendelsesområdet for direktivet om pakkerejser bør begrænses til kombinationer af 
rejseydelser, der udgør en pakkerejse. Indførelsen af det nye begreb "formidlede 
rejsearrangementer" i dette direktiv kan få negative virkninger for forbrugere og 
virksomheder ved at skabe juridisk usikkerhed og forvirring blandt både forbrugere og 
leverandører af rejseydelser.

Ændringsforslag 404
Jorgo Chatzimarkakis

Forslag til direktiv
Artikel 16 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. De centrale kontaktpunkter stiller alle 
nødvendige oplysninger til rådighed for 
hinanden om deres nationale ordninger for 
beskyttelse i tilfælde af konkurs eller 
insolvens og om, hvilket organ eller hvilke 
organer der yder konkrete 
erhvervsdrivende, der er etableret på deres 
område, beskyttelse i tilfælde af konkurs 
eller insolvens. De giver hinanden adgang 
til eventuelle lister over de rejsearrangører 
og formidlere af formidlede 
rejsearrangementer, som opfylder deres 
forpligtelser med hensyn til beskyttelse i 
tilfælde af konkurs eller insolvens.

3. De centrale kontaktpunkter stiller alle 
nødvendige oplysninger til rådighed for 
hinanden om deres nationale ordninger for 
beskyttelse i tilfælde af konkurs eller 
insolvens og om, hvilket organ eller hvilke 
organer der yder konkrete 
erhvervsdrivende, der er etableret på deres 
område, beskyttelse i tilfælde af konkurs 
eller insolvens. De giver hinanden adgang 
til eventuelle lister over de rejsearrangører, 
som opfylder deres forpligtelser med 
hensyn til beskyttelse i tilfælde af konkurs 
eller insolvens.

Or. en

Ændringsforslag 405
Ivo Belet
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Forslag til direktiv
Artikel 16 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. De centrale kontaktpunkter stiller alle 
nødvendige oplysninger til rådighed for 
hinanden om deres nationale ordninger for 
beskyttelse i tilfælde af konkurs eller 
insolvens og om, hvilket organ eller hvilke 
organer der yder konkrete 
erhvervsdrivende, der er etableret på deres 
område, beskyttelse i tilfælde af konkurs 
eller insolvens. De giver hinanden adgang 
til eventuelle lister over de rejsearrangører 
og formidlere af formidlede 
rejsearrangementer, som opfylder deres 
forpligtelser med hensyn til beskyttelse i 
tilfælde af konkurs eller insolvens.

3. De centrale kontaktpunkter stiller alle 
nødvendige oplysninger til rådighed for 
hinanden om deres ordninger for 
beskyttelse i tilfælde af konkurs eller 
insolvens og om, hvilket organ eller hvilke 
organer der yder konkrete 
erhvervsdrivende, der er etableret på deres 
område, beskyttelse i tilfælde af konkurs 
eller insolvens. De giver hinanden adgang 
til eventuelle lister over de rejsearrangører 
og formidlere af formidlede 
rejsearrangementer, som opfylder deres 
forpligtelser med hensyn til beskyttelse i 
tilfælde af konkurs eller insolvens.

Or. nl

Begrundelse

Medlemsstaterne vil gennemføre dette direktiv på forskellige administrative niveauer alt efter 
statens struktur.

Ændringsforslag 406
Philippe Juvin

Forslag til direktiv
Artikel 16 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. De centrale kontaktpunkter stiller alle 
nødvendige oplysninger til rådighed for 
hinanden om deres nationale ordninger for 
beskyttelse i tilfælde af konkurs eller 
insolvens og om, hvilket organ eller hvilke 
organer der yder konkrete 
erhvervsdrivende, der er etableret på deres 
område, beskyttelse i tilfælde af konkurs 
eller insolvens. De giver hinanden adgang 
til eventuelle lister over de rejsearrangører 
og formidlere af formidlede 
rejsearrangementer, som opfylder deres 
forpligtelser med hensyn til beskyttelse i 

3. De centrale kontaktpunkter stiller alle 
nødvendige oplysninger til rådighed for 
hinanden om deres nationale ordninger for 
beskyttelse i tilfælde af konkurs eller 
insolvens og om, hvilket organ eller hvilke 
organer der yder konkrete 
erhvervsdrivende, der er etableret på deres 
område, beskyttelse i tilfælde af konkurs 
eller insolvens. De giver hinanden adgang 
til eventuelle lister over de rejsearrangører 
og/eller formidlere i tilfælde af en 
pakkerejse og formidlere af formidlede 
rejsearrangementer, som opfylder deres 
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tilfælde af konkurs eller insolvens. forpligtelser med hensyn til beskyttelse i 
tilfælde af konkurs eller insolvens.

Or. en

Begrundelse

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' 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.

Ændringsforslag 407
Matteo Salvini

Forslag til direktiv
Artikel 16 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Hvis en medlemsstat er i tvivl om, 
hvorvidt der er sikret beskyttelse i tilfælde 
af konkurs eller insolvens med hensyn til 
en rejsearrangør eller en formidler af 
formidlede rejsearrangementer, som er 
etableret i en anden medlemsstat og 
opererer på medlemsstatens eget område, 
skal medlemsstaten søge nærmere 
oplysninger hos etableringsmedlemsstaten. 
Medlemsstaterne skal besvare 
forespørgsler fra andre medlemsstater 
senest 15 dage efter modtagelsen.

4. Hvis en medlemsstat er i tvivl om, 
hvorvidt der er sikret beskyttelse i tilfælde 
af konkurs eller insolvens med hensyn til 
en rejsearrangør, som er etableret i en 
anden medlemsstat og opererer på 
medlemsstatens eget område, skal 
medlemsstaten søge nærmere oplysninger 
hos etableringsmedlemsstaten. 
Medlemsstaterne skal besvare 
forespørgsler fra andre medlemsstater 
senest 15 dage efter modtagelsen.

Or. en

Begrundelse

Anvendelsesområdet for direktivet om pakkerejser bør begrænses til kombinationer af 
rejseydelser, der udgør en pakkerejse. Indførelsen af det nye begreb "formidlede 
rejsearrangementer" i dette direktiv kan få negative virkninger for forbrugere og 
virksomheder ved at skabe juridisk usikkerhed og forvirring blandt både forbrugere og 
leverandører af rejseydelser.
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Ændringsforslag 408
Jorgo Chatzimarkakis

Forslag til direktiv
Artikel 16 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Hvis en medlemsstat er i tvivl om, 
hvorvidt der er sikret beskyttelse i tilfælde 
af konkurs eller insolvens med hensyn til 
en rejsearrangør eller en formidler af 
formidlede rejsearrangementer, som er 
etableret i en anden medlemsstat og 
opererer på medlemsstatens eget område, 
skal medlemsstaten søge nærmere 
oplysninger hos etableringsmedlemsstaten. 
Medlemsstaterne skal besvare 
forespørgsler fra andre medlemsstater 
senest 15 dage efter modtagelsen.

4. Hvis en medlemsstat er i tvivl om, 
hvorvidt der er sikret beskyttelse i tilfælde 
af konkurs eller insolvens med hensyn til 
en rejsearrangør, som er etableret i en 
anden medlemsstat og opererer på 
medlemsstatens eget område, skal 
medlemsstaten søge nærmere oplysninger 
hos etableringsmedlemsstaten. 
Medlemsstaterne skal besvare 
forespørgsler fra andre medlemsstater 
senest 15 dage efter modtagelsen.

Or. en

Ændringsforslag 409
Philippe Juvin

Forslag til direktiv
Artikel 16 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Hvis en medlemsstat er i tvivl om, 
hvorvidt der er sikret beskyttelse i tilfælde 
af konkurs eller insolvens med hensyn til 
en rejsearrangør eller en formidler af 
formidlede rejsearrangementer, som er 
etableret i en anden medlemsstat og 
opererer på medlemsstatens eget område, 
skal medlemsstaten søge nærmere 
oplysninger hos etableringsmedlemsstaten. 
Medlemsstaterne skal besvare 
forespørgsler fra andre medlemsstater 
senest 15 dage efter modtagelsen.

4. Hvis en medlemsstat er i tvivl om, 
hvorvidt der er sikret beskyttelse i tilfælde 
af konkurs eller insolvens med hensyn til 
en rejsearrangør og/eller en formidler i 
tilfælde af en pakkerejse eller en formidler 
af formidlede rejsearrangementer, som er 
etableret i en anden medlemsstat og 
opererer på medlemsstatens eget område, 
skal medlemsstaten søge nærmere 
oplysninger hos etableringsmedlemsstaten. 
Medlemsstaterne skal besvare 
forespørgsler fra andre medlemsstater 
senest 15 dage efter modtagelsen.

Or. en
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Begrundelse

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' 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.

Ændringsforslag 410
Matteo Salvini

Forslag til direktiv
Artikel 17

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 17 udgår
Oplysningskrav i forbindelse med 
formidlede rejsearrangementer
Medlemsstaterne sikrer, at den 
erhvervsdrivende, der formidler et køb af 
formidlede rejsearrangementer, inden den 
rejsende bliver bundet af aftalen om et 
formidlet rejsearrangement eller af 
tilbuddet herom, klart og tydeligt giver 
oplysninger om:
a) at hver tjenesteyder er eneansvarlig for 
sin egen ydelses levering i 
overensstemmelse med det aftalte, og
b) at den rejsende ikke vil have de 
rettigheder, som dette direktiv 
udelukkende indrømmer rejsende på 
pakkerejser, men vil have krav på 
refusion af forudbetalte beløb og, for så 
vidt som aftalen omfatter befordring af 
passagerer, på hjemsendelse i tilfælde af, 
at formidleren selv eller en af 
tjenesteyderne rammes af konkurs eller 
insolvens.

Or. en
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Begrundelse

Henvisningen til "formidlede rejsearrangementer" bør fjernes fra direktivet, således at det 
bliver muligt for forbrugerne at drage fuld nytte af initiativerne fra leverandørerne af 
rejseydelser. Dette vil være i overensstemmelse med EU's mål om uhindret mobilitet. Det bør 
ligeledes bemærkes, at håndhævelsen af de i denne artikel fastlagte bestemmelser vil være 
umulig i de tilfælde, hvor den rejsende, som har anvendt weblinks til at få adgang til de to 
ydelser for en given rejse, har gjort dette uden at identificere sig selv.

Ændringsforslag 411
Jorgo Chatzimarkakis

Forslag til direktiv
Artikel 17

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 17 udgår
Oplysningskrav i forbindelse med 
formidlede rejsearrangementer
Medlemsstaterne sikrer, at den 
erhvervsdrivende, der formidler et køb af 
formidlede rejsearrangementer, inden den 
rejsende bliver bundet af aftalen om et 
formidlet rejsearrangement eller af 
tilbuddet herom, klart og tydeligt giver 
oplysninger om:
a) at hver tjenesteyder er eneansvarlig for 
sin egen ydelses levering i 
overensstemmelse med det aftalte, og
b) at den rejsende ikke vil have de 
rettigheder, som dette direktiv 
udelukkende indrømmer rejsende på 
pakkerejser, men vil have krav på
refusion af forudbetalte beløb og, for så 
vidt som aftalen omfatter befordring af 
passagerer, på hjemsendelse i tilfælde af, 
at formidleren selv eller en af 
tjenesteyderne rammes af konkurs eller 
insolvens.

Or. en
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Ændringsforslag 412
Sergio Gaetano Cofferati

Forslag til direktiv
Artikel 17 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

 Medlemsstaterne sikrer, at den 
erhvervsdrivende, der formidler et køb af 
formidlede rejsearrangementer, inden den 
rejsende bliver bundet af aftalen om et 
formidlet rejsearrangement eller af 
tilbuddet herom, klart og tydeligt giver 
oplysninger om:

Medlemsstaterne sikrer, at den 
erhvervsdrivende, der formidler et køb af 
formidlede rejsearrangementer, inden den 
rejsende bliver bundet af aftalen om et 
formidlet rejsearrangement eller af 
tilbuddet herom, klart og tydeligt giver 
oplysninger om på et varigt medium:

Or. en

Ændringsforslag 413
Sergio Gaetano Cofferati

Forslag til direktiv
Artikel 17 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) at den rejsende ikke vil have de 
rettigheder, som dette direktiv udelukkende 
indrømmer rejsende på pakkerejser, men 
vil have krav på refusion af forudbetalte 
beløb og, for så vidt som aftalen omfatter 
befordring af passagerer, på hjemsendelse i 
tilfælde af, at formidleren selv eller en af 
tjenesteyderne rammes af konkurs eller 
insolvens.

b) at den rejsende ikke vil have de 
rettigheder, som dette direktiv udelukkende 
indrømmer rejsende på pakkerejser, men 
vil have krav på refusion af forudbetalte 
beløb, bistand i tilfælde af vanskeligheder
og, for så vidt som aftalen omfatter 
befordring af passagerer, på hjemsendelse i 
tilfælde af, at formidleren selv eller en af 
tjenesteyderne rammes af konkurs eller 
insolvens.

Or. en

Ændringsforslag 414
Monika Hohlmeier

Forslag til direktiv
Artikel 17 – litra b a (nyt)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

ba) at den rejsende har ret til at modtage 
en detaljeret faktura, der på en 
gennemsigtig måde udspecificerer alle 
omkostningerne i forbindelse med en 
rejseydelse, navnlig omkostningerne ved 
ændring af bestilling, annullering eller 
andre ændringer af rejseydelserne. Denne 
faktura skal senest være tilgængelig for 
den rejsende på afrejsetidspunktet.

Or. de

Ændringsforslag 415
Bernadette Vergnaud

Forslag til direktiv
Artikel 17 – litra b a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ba) at forbrugeren dog vil drage nytte af 
de rettigheder, der gælder i henhold til 
direktiv 2011/83/EU, medmindre andet er 
fastsat i nærværende direktiv.

Or. fr

Begrundelse

Det er hensigtsmæssigt at præcisere forholdet til direktivet om forbrugerrettigheder, som i det 
mindste forsat finder delvis anvendelse, især på visse rejseydelser, som ligger uden for 
anvendelsesområdet for pakkerejser, og på transportaftaler.

Ændringsforslag 416
Monika Hohlmeier

Forslag til direktiv
Artikel 17 – litra b b (nyt)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

bb) den bestilte rejseklasse, herunder 
enhver underkategori, i en gennemsigtig 
og let genkendelig form sammen med 
dens kapacitet, pris og betingelser i 
tilfælde af ændring af bestilling, 
annullering eller andre ændringer

Or. de

Ændringsforslag 417
Monika Hohlmeier

Forslag til direktiv
Artikel 17 – litra b c (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

bc) de mængder, der findes inden for en 
bestemt rejseklasse, herunder eventuelle 
gebyrer, der skal betales i tilfælde af en 
ændring til en anden klasse eller lavere 
klasse.

Or. de

Ændringsforslag 418
Sergio Gaetano Cofferati

Forslag til direktiv
Artikel 17 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

I tilfælde af at stk. 1, litra b), i denne 
artikel ikke overholdes, har den rejsende 
alle de garantier og rettigheder, der er 
sikret inden for pakkerejser i dette 
direktiv.

Or. en
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Ændringsforslag 419
Philippe Juvin

Forslag til direktiv
Artikel 17 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 17a
Oplysninger om formidleren vedrørende 
yderligere bestilte rejseydelser inden for 

rammerne af formidlede 
rejsearrangementer gennem indbyrdes 
forbundne online bestillingsprocedurer

De erhvervsdrivende, der leverer 
yderligere rejseydelser inden for 
rammerne af formidlede
rejsearrangementer, jf. artikel 3, stk. 5, 
litra b), skal sikre, at den pågældende 
formidler er behørigt orienteret om den 
bekræftede bestilling af yderligere 
rejseydelser, som følgelig udgør den første 
rejseydelse, der er bestilt via et formidlet 
rejsearrangement, hvilket derved udløser 
det ansvar og de forpligtelser, som 
påhviler formidleren i henhold til dette 
direktiv.

Or. en

Begrundelse

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.

Ændringsforslag 420
Hans-Peter Mayer
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Forslag til direktiv
Artikel 17 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 17a
De erhvervsdrivende, der formidler 
forbundne rejsearrangementer online, må 
ikke skjule eller fremlægge muligheden 
for ikke at bestille ekstraydelser eller 
supplerende ydelser på en uklar, 
uforståelig, tvetydig eller utidig måde. En 
sådan mulighed skal altid automatisk 
være valgt på forhånd.

Or. en

Ændringsforslag 421
Hans-Peter Mayer

Forslag til direktiv
Artikel -18 (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel -18
Manglende information

Hvis der findes en ret til at hæve aftalen, 
men den rejsende ikke er blevet orienteret 
herom, kan han uden beregning hæve 
aftalen op til 24 timer inden afgang.

Or. de

Ændringsforslag 422
Sergio Gaetano Cofferati, Marc Tarabella

Forslag til direktiv
Artikel 18 a (ny)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 18a
Synlig indikator

Enhver pakkerejses aftale eller 
oplysninger skal forud for aftalens 
indgåelse på en tydelig og fremtrædende 
måde og med en meget synlig placering 
indeholde en visuel grøn indikator, der er 
standardiseret på europæisk plan, som 
identificerer aftalen som en pakkerejse.
Medlemsstaterne sikrer, at den 
erhvervsdrivende, som formidler 
forbundne rejsearrangementer, angiver 
en synlig gul indikator, der er 
standardiseret på europæisk niveau, som 
identificerer aftalen som en del af et 
forbundet rejsearrangement, på en klar 
og fremtrædende måde og med en synlig 
placering, inden den rejsende er bundet af 
en aftale eller et tilsvarende tilbud om et 
formidlet rejsearrangement, og samtidig 
med at de i artikel 17 omhandlede 
oplysninger, en visuel gul indikator 
standardiseret på europæisk plan, som 
identificerer aftalen som en del af et 
forbundet rejsearrangement, videregives.
Kommissionen har beføjelse til at vedtage 
tekniske standarder i overensstemmelse 
med artikel 18, litra b), for at kunne 
definere disse visuelle indikatorer efter at 
have foretaget behørige 
forbrugerundersøgelser med henblik på at 
træffe de mest hensigtsmæssige 
foranstaltninger for forbrugerne.

Or. en

Ændringsforslag 423
Sergio Gaetano Cofferati, Marc Tarabella

Forslag til direktiv
Artikel 18 b (ny)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 18b
Tekniske standarder

1. Beføjelsen til at vedtage tekniske 
standarder tillægges Kommissionen på de 
i denne artikel fastlagte betingelser.
2. Kommissionen tillægges beføjelse til at 
vedtage de i artikel 18, litra a), 
omhandlede tekniske standarder for en 
periode på [ét år] efter denne forordnings 
ikrafttræden.
3. Den i artikel 18, litra a), omhandlede 
delegation af beføjelser kan til enhver tid 
tilbagekaldes af Europa-Parlamentet eller 
Rådet. En afgørelse om tilbagekaldelse 
bringer delegationen af de beføjelser, der 
er angivet i den pågældende afgørelse, til 
ophør. Den får virkning dagen efter 
offentliggørelsen af afgørelsen i Den 
Europæiske Unions Tidende eller på et 
senere tidspunkt, der angives i afgørelsen. 
Den berører ikke gyldigheden af de 
tekniske standarder, der allerede er i 
kraft.
4. Så snart Kommissionen vedtager 
tekniske standarder, giver den samtidigt 
Europa-Parlamentet og Rådet meddelelse 
herom.
5. En teknisk standard, der er vedtaget i 
henhold til artikel 18, litra a), træder kun 
i kraft, hvis hverken Europa-Parlamentet 
eller Rådet har gjort indsigelse inden for 
en frist på to måneder fra meddelelsen af 
den pågældende retsakt til Europa-
Parlamentet eller Rådet, eller hvis 
Europa-Parlamentet og Rådet inden 
udløbet af denne frist begge har 
informeret Kommissionen om, at de ikke 
agter at gøre indsigelse. Fristen forlænges 
med [to måneder] på Europa-
Parlamentets eller Rådets initiativ.

Or. en
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Ændringsforslag 424
Hans-Peter Mayer

Forslag til direktiv
Artikel 19 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

 Medlemsstaterne sikrer, at en formidler, 
der har accepteret at sørge for bestillingen 
af en pakkerejse eller af et formidlet 
rejsearrangement, eller som formidler 
bestillingen af sådanne ydelser, ifalder 
erstatningsansvar for fejl, der er begået
under bestillingen, medmindre fejlene 
skyldes den rejsende selv eller uundgåelige 
og ekstraordinære omstændigheder.

Medlemsstaterne sikrer, at en formidler, 
der har accepteret at sørge for bestillingen 
af en pakkerejse eller af et formidlet 
rejsearrangement, eller som formidler 
bestillingen af sådanne ydelser, ifalder 
erstatningsansvar, hvis han undlader at 
videregive oplysninger fra 
rejsearrangøren i henhold til artikel 4, 
stk. 1, videregiver ufuldstændige 
oplysninger eller foretager fejl under 
bestillingen. En formidler ifalder ikke 
erstatningsansvar, når fejlene skyldes den 
rejsende selv eller uundgåelige og 
ekstraordinære omstændigheder.

Or. de

Begrundelse

I overensstemmelse med ændringsforslagene til artikel 4.

Ændringsforslag 425
Matteo Salvini

Forslag til direktiv
Artikel 19 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

 Medlemsstaterne sikrer, at en formidler, 
der har accepteret at sørge for bestillingen 
af en pakkerejse eller af et formidlet 
rejsearrangement, eller som formidler 
bestillingen af sådanne ydelser, ifalder 
erstatningsansvar for fejl, der er begået 
under bestillingen, medmindre fejlene 
skyldes den rejsende selv eller uundgåelige 
og ekstraordinære omstændigheder.

Medlemsstaterne sikrer, at en formidler, 
der har accepteret at sørge for bestillingen 
af en pakkerejse ifalder erstatningsansvar 
for fejl, der er begået under bestillingen, 
medmindre fejlene skyldes den rejsende 
selv eller uundgåelige og ekstraordinære 
omstændigheder.

Or. en
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Begrundelse

En "formidler", som blot angiver et link til en anden udbyders websted, bør ikke holdes 
ansvarlig for bestillingen på dette andet websted, over hvilket han højst sandsynligt ikke har 
nogen indflydelse. De tjenesteydere, som formidler købet af yderligere rejseydelser ved at 
angive links til tredjeparters websteder, bør derfor ikke kunne holdes ansvarlige for fejl under 
bestillingen, idet de blot fungerer som facilitatorer og ikke rejsearrangører eller formidlere.

Ændringsforslag 426
Sergio Gaetano Cofferati, Marc Tarabella

Forslag til direktiv
Artikel 19 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

 Medlemsstaterne sikrer, at en formidler, 
der har accepteret at sørge for bestillingen 
af en pakkerejse eller af et formidlet 
rejsearrangement, eller som formidler 
bestillingen af sådanne ydelser, ifalder 
erstatningsansvar for fejl, der er begået 
under bestillingen, medmindre fejlene 
skyldes den rejsende selv eller 
uundgåelige og ekstraordinære 
omstændigheder.

Medlemsstaterne sikrer, at en formidler, 
der har accepteret at sørge for bestillingen 
af en pakkerejse eller af et formidlet 
rejsearrangement, eller som formidler 
bestillingen af sådanne ydelser, ifalder 
erstatningsansvar for fejl, der er begået 
under bestillingen, medmindre fejlene 
skyldes den rejsende selv. I dette tilfælde 
påhviler bevisbyrden formidleren, som 
skal påvise den rejsendes fejl.

Or. en

Ændringsforslag 427
Anna Hedh

Forslag til direktiv
Artikel 19 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne sikrer, at en formidler, 
der har accepteret at sørge for bestillingen 
af en pakkerejse eller af et formidlet 
rejsearrangement, eller som formidler 
bestillingen af sådanne ydelser, ifalder 
erstatningsansvar for fejl, der er begået 
under bestillingen, medmindre fejlene 

Medlemsstaterne sikrer, at en formidler, 
der har accepteret at sørge for bestillingen 
af en pakkerejse eller af et formidlet 
rejsearrangement, eller som formidler 
bestillingen af sådanne ydelser, ifalder 
erstatningsansvar for fejl, der er begået 
under bestillingen, medmindre fejlene 
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skyldes den rejsende selv eller 
uundgåelige og ekstraordinære 
omstændigheder.

skyldes den rejsende selv. Den rejsende 
har ret til at ændre en bestilling, hvis der 
opstår fejl inden for 48 timer, efter at 
bestillingen er gennemført.

Or. sv

Ændringsforslag 428
Philippe Juvin

Forslag til direktiv
Artikel 19 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne sikrer, at en formidler, 
der har accepteret at sørge for bestillingen 
af en pakkerejse eller af et formidlet 
rejsearrangement, eller som formidler 
bestillingen af sådanne ydelser, ifalder 
erstatningsansvar for fejl, der er begået 
under bestillingen, medmindre fejlene 
skyldes den rejsende selv eller uundgåelige 
og ekstraordinære omstændigheder.

Medlemsstaterne sikrer, at en 
rejsearrangør, som sørger for bestillingen 
af en pakkerejse, eller en formidler, der 
har accepteret at sørge for bestillingen af 
pakkerejse eller af et formidlet 
rejsearrangement, eller som formidler 
bestillingen af sådanne ydelser, ifalder 
erstatningsansvar for fejl, der er begået 
under bestillingen i tilfælde af, at de rent 
faktisk er involveret i bestillingen,
medmindre fejlene skyldes den rejsende 
selv eller uundgåelige og ekstraordinære 
omstændigheder. I forbindelse med et 
formidlet rejsearrangement, der på en 
målrettet måde gennem indbyrdes 
forbundne onlinebestillinger, jf. artikel 3, 
stk. 5, litra b), er baseret på købet af 
yderligere rejseydelser fra en anden 
erhvervsdrivende, ifalder formidleren ikke 
ansvar for fejl i bestillingen, som skyldes 
de fejl, der er begået af den pågældende 
erhvervsdrivende. I dette tilfælde sikrer 
medlemsstaterne, at den erhvervsdrivende, 
som sælger de yderligere rejseydelser, 
holdes ansvarlig for de fejl, der er begået 
under bestillingen af sådanne ydelser.

Or. en

Begrundelse

Formidlere bør kun være ansvarlige for fejl i forbindelse med bestillingen, når de rent faktisk 
er involveret i bestillingsproceduren. Hvis en erhvervsdrivende, der leverer yderligere
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rejseydelser, i tilfælde af et formidlet rejsearrangement, hvor der anvendes indbyrdes 
forbundne bestillingsprocedurer, som er baseret på overførslen mellem erhvervsdrivende af 
målrettede oplysninger, herunder om rejsemål og rejseperiode (jf. ændringsforslag til artikel 
3, nr. 5, litra b)), begår en fejl i forbindelse med bestillingen, bør denne være ansvarlig for 
fejlen og ikke den formidler, som ikke har indflydelse på bestillingen af yderligere ydelser.

Ændringsforslag 429
Philippe Juvin

Forslag til direktiv
Artikel 19 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne sikrer, at en formidler, 
der har accepteret at sørge for bestillingen 
af en pakkerejse eller af et formidlet 
rejsearrangement, eller som formidler 
bestillingen af sådanne ydelser, ifalder 
erstatningsansvar for fejl, der er begået 
under bestillingen, medmindre fejlene 
skyldes den rejsende selv eller uundgåelige 
og ekstraordinære omstændigheder.

(Vedrører ikke den danske tekst.)

Or. fr

Begrundelse

(Vedrører ikke den danske tekst.)

Ændringsforslag 430
Hans-Peter Mayer

Forslag til direktiv
Artikel 20 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Når en rejsearrangør eller, i henhold til 
artikel 15 eller 18, en formidler betaler 
erstatning, indrømmer prisnedsættelser 
eller opfylder andre forpligtelser, der 
påhviler den pågældende i henhold til 
dette direktiv, må ingen bestemmelser i 
direktivet eller i national ret fortolkes 
således, at de indebærer en begrænsning i

1. Når en rejsearrangør eller, i henhold til 
artikel 15 eller 18, en formidler betaler 
erstatning, indrømmer prisnedsættelser 
eller opfylder andre forpligtelser, der 
påhviler ham eller hende i henhold til dette 
direktiv, sikrer medlemsstaterne, at 
rejsearrangøren eller formidleren har ret
til at søge regres fra en tredjemand, som 
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arrangørens eller formidlerens ret til at 
søge regres fra en tredjemand, som har 
medvirket til den begivenhed, der gav 
anledning til erstatningen, prisnedsættelsen 
eller de andre forpligtelser.

har medvirket til den begivenhed, der gav 
anledning til erstatningen, prisnedsættelsen 
eller de andre forpligtelser.

2. Retten til at søge regres, jf. stk. 1, skal 
ligeledes omfatte arrangørers og 
formidleres ret til at søge regres fra 
leverandører af rejseydelser, når en 
arrangør eller formidler er forpligtet til at 
udbetale en erstatning til en rejsende i 
henhold til dette direktiv, og den rejsende 
har samtidig ret til erstatning i henhold til 
anden gældende EU-ret, herunder men 
ikke begrænset til forordning nr. 
261/2004 og forordning nr. 1371/2007. 
Den pågældende ret til at søge regres må 
ikke begrænses i en aftale.
3. Medlemsstaterne sikrer, at alle 
begrænsninger af retten til at søge regres, 
jf. stk. 1, er rimelige og forholdsmæssige i 
overensstemmelse med gældende national 
ret.

Or. en

Begrundelse

Artiklen er uklar med hensyn til, hvorvidt eller ej den anerkender retten til regres for 
arrangører. Den kan således fortolkes på to forskellige måder. På den ene side kan 
bestemmelsen forstås, som om den anerkender en sådan ret, hvis detaljer er overladt til 
national ret. På den anden side kan bestemmelsen ligeledes læses, som om den blot beskytter 
det valg, der træffes på nationalt plan, for at vurdere, om og i hvilket omfang en sådan ret 
eksisterer. Denne ændring præciserer, at denne ret:

- eksisterer for arrangører i national ret

- eksisterer i de tilfælde, hvor en rejsende ligeledes kan kræve erstatning i henhold til 
anden EU-ret.

Ændringsforslag 431
Philippe Juvin

Forslag til direktiv
Artikel 20 
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

 Når en rejsearrangør eller, i henhold til 
artikel 15 eller 18, en formidler betaler 
erstatning, indrømmer prisnedsættelser 
eller opfylder andre forpligtelser, der 
påhviler den pågældende i henhold til dette 
direktiv, må ingen bestemmelser i 
direktivet eller i national ret fortolkes 
således, at de indebærer en begrænsning i 
arrangørens eller formidlerens ret til at 
søge regres fra en tredjemand, som har 
medvirket til den begivenhed, der gav 
anledning til erstatningen, prisnedsættelsen 
eller de andre forpligtelser.

Når en rejsearrangør eller, i henhold til 
artikel 11, 12, 15 eller 18, en formidler 
betaler erstatning, indrømmer 
prisnedsættelser eller opfylder andre 
forpligtelser, der påhviler den pågældende i 
henhold til dette direktiv, sikrer 
medlemsstaterne, at denne har ret til at 
søge regres fra en tredjemand, som har 
medvirket til den begivenhed, der gav 
anledning til erstatningen, prisnedsættelsen 
eller de andre forpligtelser.

Or. en

Begrundelse

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 (e.g. 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.

Ændringsforslag 432
Ivo Belet

Forslag til direktiv
Artikel 21 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Rejsende kan ikke give afkald på de 
rettigheder, der tilkommer dem i henhold 
til de nationale foranstaltninger, der 
gennemfører dette direktiv.

2. Rejsende kan ikke give afkald på de 
rettigheder, der tilkommer dem i henhold 
til de foranstaltninger, der gennemfører 
dette direktiv.

Or. nl
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Begrundelse

Medlemsstaterne vil gennemføre dette direktiv på forskellige administrative niveauer alt efter 
statens struktur.

Ændringsforslag 433
Sergio Gaetano Cofferati

Forslag til direktiv
Artikel 22 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

 Medlemsstaterne sørger for, at der er 
tilstrækkelige og effektive midler til at 
sikre overholdelsen af dette direktiv.

Medlemsstaterne sørger for, at der er 
tilstrækkelige og effektive midler til at 
sikre overholdelsen af dette direktiv.

Medlemsstater sikrer desuden, at der 
fastlægges passende mekanismer med 
henblik på at sikre, at der fra de 
erhvervsdrivendes og arrangørernes side 
ikke er fastsat nogen vildledende praksis, 
som især giver forbrugeren en 
forventning om at have rettigheder og 
garantier, som ikke er fastsat sammen 
med en aftale.

Or. en

Ændringsforslag 434
Ivo Belet

Forslag til direktiv
Artikel 23 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

 Medlemsstaterne fastsætter regler om, 
hvilke sanktioner de håndhævende organer 
kan pålægge erhvervsdrivende for 
overtrædelse af de nationale bestemmelser, 
der vedtages i medfør af dette direktiv, og 
træffer alle nødvendige foranstaltninger til 
at sikre, at de iværksættes. Sanktionerne 
skal være effektive, stå i rimeligt forhold til 
overtrædelserne og have afskrækkende 

Medlemsstaterne fastsætter regler om, 
hvilke sanktioner de håndhævende organer 
kan pålægge erhvervsdrivende for 
overtrædelse af de bestemmelser, der 
vedtages i medfør af dette direktiv, og 
træffer alle nødvendige foranstaltninger til 
at sikre, at de iværksættes. Sanktionerne 
skal være effektive, stå i rimeligt forhold til 
overtrædelserne og have afskrækkende 
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virkning. virkning.

Or. nl

Begrundelse

Medlemsstaterne vil gennemføre dette direktiv på forskellige administrative niveauer alt efter 
statens struktur.

Ændringsforslag 435
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Forslag til direktiv
Artikel 27 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne vedtager og 
offentliggør senest den [18 måneder efter 
direktivets ikrafttrædelsesdato] de love og 
administrative bestemmelser, der er 
nødvendige for at efterkomme dette 
direktiv. De tilsender straks Kommissionen 
disse love og bestemmelser.

1. Medlemsstaterne vedtager og 
offentliggør senest den [24 måneder efter 
direktivets ikrafttrædelsesdato] de love og 
administrative bestemmelser, der er 
nødvendige for at efterkomme dette 
direktiv. De tilsender straks Kommissionen 
disse love og bestemmelser.

Or. pl

Begrundelse

Den foreslåede tidsramme for gennemførelsen af direktivet (18 måneder) er utilstrækkelig, 
som følge af varigheden af lovgivningsprocessen og lovgivningens indvirkning på 
virksomhederne, som skal have tilstrækkelig tid til at tilpasse deres virksomhedsaktiviteter til 
de nye bestemmelser. Tidsrammen for medlemsstaternes vedtagelse af de nødvendige 
bestemmelser bør udvides på behørig vis. Denne ændring supplerer ordførerens ændringer, 
som opfordrer til, at alle frister er på 24 måneder.


