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Τροπολογία 88
Emma McClarkin

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(5) Σύμφωνα με το άρθρο 26 παράγραφος 
2 της Συνθήκης, η εσωτερική αγορά 
περιλαμβάνει χώρο χωρίς εσωτερικά 
σύνορα μέσα στον οποίο εξασφαλίζεται η 
ελεύθερη κυκλοφορία των εμπορευμάτων 
και των υπηρεσιών, καθώς και η ελευθερία 
εγκατάστασης. Η εναρμόνιση ορισμένων
πτυχών των συμβάσεων οργανωμένων 
ταξιδιών και των εξατομικευμένων 
ταξιδιωτικών διακανονισμών είναι 
αναγκαία για τη δημιουργία μιας 
πραγματικής εσωτερικής αγοράς των 
καταναλωτών στον εν λόγω τομέα, και για 
να επιτευχθεί η σωστή ισορροπία μεταξύ 
μιας υψηλού επιπέδου προστασίας των 
καταναλωτών και της ανταγωνιστικότητας 
των επιχειρήσεων.

(5) Σύμφωνα με το άρθρο 26 παράγραφος 
2 της Συνθήκης, η εσωτερική αγορά 
περιλαμβάνει χώρο χωρίς εσωτερικά 
σύνορα μέσα στον οποίο εξασφαλίζεται η 
ελεύθερη κυκλοφορία των εμπορευμάτων 
και των υπηρεσιών, καθώς και η ελευθερία 
εγκατάστασης. Η εναρμόνιση κατάλληλων
πτυχών των συμβάσεων οργανωμένων 
ταξιδιών και των εξατομικευμένων 
ταξιδιωτικών διακανονισμών είναι 
αναγκαία για τη δημιουργία μιας 
πραγματικής εσωτερικής αγοράς των 
καταναλωτών στον εν λόγω τομέα, και για 
να επιτευχθεί η σωστή ισορροπία μεταξύ 
μιας υψηλού επιπέδου προστασίας των 
καταναλωτών και της ανταγωνιστικότητας 
των επιχειρήσεων.

Or. en

Τροπολογία 89
Catherine Stihler

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(5) Σύμφωνα με το άρθρο 26 παράγραφος 
2 της Συνθήκης, η εσωτερική αγορά 
περιλαμβάνει χώρο χωρίς εσωτερικά 
σύνορα μέσα στον οποίο εξασφαλίζεται η 

(5) Σύμφωνα με το άρθρο 26 παράγραφος 
2 της Συνθήκης, η εσωτερική αγορά 
περιλαμβάνει χώρο χωρίς εσωτερικά 
σύνορα μέσα στον οποίο εξασφαλίζεται η 
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ελεύθερη κυκλοφορία των εμπορευμάτων 
και των υπηρεσιών, καθώς και η ελευθερία 
εγκατάστασης. Η εναρμόνιση ορισμένων 
πτυχών των συμβάσεων οργανωμένων 
ταξιδιών και των εξατομικευμένων
ταξιδιωτικών διακανονισμών είναι 
αναγκαία για τη δημιουργία μιας 
πραγματικής εσωτερικής αγοράς των 
καταναλωτών στον εν λόγω τομέα, και για 
να επιτευχθεί η σωστή ισορροπία μεταξύ 
μιας υψηλού επιπέδου προστασίας των 
καταναλωτών και της ανταγωνιστικότητας 
των επιχειρήσεων.

ελεύθερη κυκλοφορία των εμπορευμάτων 
και των υπηρεσιών, καθώς και η ελευθερία 
εγκατάστασης. Η εναρμόνιση ορισμένων 
πτυχών των συμβάσεων οργανωμένων 
ταξιδιών και των συνδεδεμένων
ταξιδιωτικών διακανονισμών είναι 
αναγκαία για τη δημιουργία μιας 
πραγματικής εσωτερικής αγοράς των 
καταναλωτών στον εν λόγω τομέα, και για 
να επιτευχθεί η σωστή ισορροπία μεταξύ 
μιας υψηλού επιπέδου προστασίας των 
καταναλωτών και της ανταγωνιστικότητας 
των επιχειρήσεων.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο όρος «εξατομικευμένοι ταξιδιωτικοί διακανονισμοί» είναι παραπλανητικός καθόσον αφήνει 
να εννοηθεί ότι παρέχεται συνδρομή όχι μόνο κατά το στάδιο της κράτησης αλλά και κατά την 
πραγματοποίηση του ταξιδιού.

Τροπολογία 90
Ivo Belet

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(6) Αυτή τη στιγμή, το διασυνοριακό 
δυναμικό της αγοράς οργανωμένων 
ταξιδιών στην Ένωση δεν αξιοποιείται 
πλήρως. Οι διαφορές στους κανόνες 
προστασίας των ταξιδιωτών στα διάφορα 
κράτη μέλη αποτελούν αντικίνητρο για 
τους ταξιδιώτες σε ένα κράτος μέλος για 
την αγορά οργανωμένων ταξιδιών και 
εξατομικευμένων ταξιδιωτικών 
διακανονισμών σε άλλο κράτος μέλος και, 
ομοίως, αντικίνητρο για τους 
διοργανωτές και τους λιανοπωλητές σε 
ένα κράτος μέλος για την πώληση αυτών 
των υπηρεσιών σε άλλο κράτος μέλος. Για 
να δοθεί η δυνατότητα σε καταναλωτές και 
επιχειρήσεις να επωφεληθούν πλήρως από 

(6) Αυτή τη στιγμή, το διασυνοριακό 
δυναμικό της αγοράς οργανωμένων 
ταξιδιών στην Ένωση δεν αξιοποιείται 
πλήρως. Για να δοθεί η δυνατότητα σε 
καταναλωτές και επιχειρήσεις να 
επωφεληθούν πλήρως από την εσωτερική 
αγορά, εξασφαλίζοντας παράλληλα υψηλό 
επίπεδο προστασίας των καταναλωτών σε 
ολόκληρη την Ένωση, είναι αναγκαία η 
περαιτέρω και καλύτερη προσέγγιση των 
νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά με 
τα οργανωμένα ταξίδια και τους 
εξατομικευμένους ταξιδιωτικούς 
διακανονισμούς.
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την εσωτερική αγορά, εξασφαλίζοντας 
παράλληλα υψηλό επίπεδο προστασίας των 
καταναλωτών σε ολόκληρη την Ένωση, 
είναι αναγκαία η περαιτέρω προσέγγιση 
των νομοθεσιών των κρατών μελών 
σχετικά με τα οργανωμένα ταξίδια και 
τους εξατομικευμένους ταξιδιωτικούς 
διακανονισμούς.

Or. nl

Τροπολογία 91
Ivo Belet

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 6 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(6α) Τα κράτη μέλη πρέπει να έχουν την 
ευχέρεια να θεσπίζουν ή να διατηρούν, 
σχετικά με τα οργανωμένα ταξίδια και 
τους εξατομικευμένους ταξιδιωτικούς 
διακανονισμούς, αυστηρότερες διατάξεις 
με σκοπό την προστασία του 
καταναλωτή.

Or. nl

Τροπολογία 92
Heide Rühle

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(7) Η πλειονότητα των ταξιδιωτών που 
αγοράζουν οργανωμένα ταξίδια είναι 
καταναλωτές κατά την έννοια του δικαίου 
καταναλωτών της Ένωσης. Ταυτόχρονα, 
δεν είναι πάντα εύκολη η διάκριση μεταξύ 
καταναλωτών και αντιπροσώπων μικρών 
επιχειρήσεων ή ελεύθερων επαγγελματιών 
οι οποίοι κάνουν κρατήσεις θέσεων για 
ταξίδια που σχετίζονται με την 

(7) Η πλειονότητα των ταξιδιωτών που 
αγοράζουν οργανωμένα ταξίδια είναι 
καταναλωτές κατά την έννοια του δικαίου 
καταναλωτών της Ένωσης. Ταυτόχρονα, 
δεν είναι πάντα εύκολη η διάκριση μεταξύ 
καταναλωτών και αντιπροσώπων μικρών 
επιχειρήσεων ή ελεύθερων επαγγελματιών 
οι οποίοι κάνουν κρατήσεις θέσεων για 
ταξίδια που σχετίζονται με την 
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επιχειρηματική τους δραστηριότητα ή 
επάγγελμα με τους ίδιους τρόπους 
κράτησης θέσεων που χρησιμοποιούν οι 
καταναλωτές. Οι συγκεκριμένοι 
ταξιδιώτες συχνά απαιτούν παρόμοιο 
επίπεδο προστασίας. Αντίθετα, οι 
μεγαλύτερες εταιρείες ή οργανισμοί συχνά 
προβαίνουν σε ταξιδιωτικούς 
διακανονισμούς για τους εργαζομένους 
τους βάσει σύμβασης πλαισίου με 
εταιρείες που ειδικεύονται στη διοργάνωση 
επαγγελματικών ταξιδιών. Η τελευταία 
κατηγορία ταξιδιωτικών διακανονισμών
δεν απαιτεί το επίπεδο προστασίας που 
προορίζεται για τους καταναλωτές. Ως εκ 
τούτου, η παρούσα οδηγία θα πρέπει να 
εφαρμόζεται σε επιχειρηματίες 
ταξιδιώτες μόνον εφόσον δεν κάνουν 
ταξιδιωτικούς διακανονισμούς βάσει 
σύμβασης πλαισίου. Για να αποφευχθεί η 
σύγχυση με τον ορισμό του όρου 
«καταναλωτής» σε άλλες οδηγίες για την 
προστασία των καταναλωτών, τα πρόσωπα 
που προστατεύονται βάσει της παρούσας 
οδηγίας, θα πρέπει να αναφέρονται ως 
«ταξιδιώτες».

επιχειρηματική τους δραστηριότητα ή 
επάγγελμα με τους ίδιους τρόπους 
κράτησης θέσεων που χρησιμοποιούν οι 
καταναλωτές. Οι μεγαλύτερες εταιρείες ή 
οργανισμοί συχνά προβαίνουν σε 
ταξιδιωτικούς διακανονισμούς για τους 
εργαζομένους τους βάσει σύμβασης 
πλαισίου με εταιρείες που ειδικεύονται στη 
διοργάνωση επαγγελματικών ταξιδιών ή με 
κάποια επιχείρηση για λογαριασμό της 
οποίας ταξιδεύει ο ταξιδιώτης. Η εν λόγω 
κατηγορία ταξιδιωτικών διακανονισμών 
δεν απαιτεί το επίπεδο προστασίας που 
προορίζεται για τους καταναλωτές. Για να 
αποφευχθεί η σύγχυση με τον ορισμό του 
όρου «καταναλωτής» σε άλλες οδηγίες για 
την προστασία των καταναλωτών, τα 
πρόσωπα που προστατεύονται βάσει της 
παρούσας οδηγίας, θα πρέπει να 
αναφέρονται ως «ταξιδιώτες».

Or. en

Τροπολογία 93
Emma McClarkin

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(7) Η πλειονότητα των ταξιδιωτών που 
αγοράζουν οργανωμένα ταξίδια είναι 
καταναλωτές κατά την έννοια του δικαίου 
καταναλωτών της Ένωσης. Ταυτόχρονα, 
δεν είναι πάντα εύκολη η διάκριση μεταξύ 
καταναλωτών και αντιπροσώπων μικρών 
επιχειρήσεων ή ελεύθερων επαγγελματιών
οι οποίοι κάνουν κρατήσεις θέσεων για 
ταξίδια που σχετίζονται με την 

(7) Η πλειονότητα των ταξιδιωτών που 
αγοράζουν οργανωμένα ταξίδια είναι 
καταναλωτές. Ταυτόχρονα, δεν είναι πάντα 
εύκολη η διάκριση μεταξύ καταναλωτών 
και αντιπροσώπων μικρών επιχειρήσεων ή 
ελεύθερων επαγγελματιών οι οποίοι 
κάνουν κρατήσεις θέσεων για ταξίδια που 
σχετίζονται με την επιχειρηματική τους 
δραστηριότητα ή επάγγελμα με τους ίδιους 
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επιχειρηματική τους δραστηριότητα ή 
επάγγελμα με τους ίδιους τρόπους 
κράτησης θέσεων που χρησιμοποιούν οι 
καταναλωτές. Οι συγκεκριμένοι ταξιδιώτες 
συχνά απαιτούν παρόμοιο επίπεδο 
προστασίας. Αντίθετα, οι μεγαλύτερες 
εταιρείες ή οργανισμοί συχνά προβαίνουν 
σε ταξιδιωτικούς διακανονισμούς για τους 
εργαζομένους τους βάσει σύμβασης 
πλαισίου με εταιρείες που ειδικεύονται στη 
διοργάνωση επαγγελματικών ταξιδιών. Η 
τελευταία κατηγορία ταξιδιωτικών 
διακανονισμών δεν απαιτεί το επίπεδο 
προστασίας που προορίζεται για τους 
καταναλωτές. Ως εκ τούτου, η παρούσα 
οδηγία θα πρέπει να εφαρμόζεται σε 
επιχειρηματίες ταξιδιώτες μόνον εφόσον 
δεν κάνουν ταξιδιωτικούς 
διακανονισμούς βάσει σύμβασης 
πλαισίου. Για να αποφευχθεί η σύγχυση με 
τον ορισμό του όρου «καταναλωτής» σε 
άλλες οδηγίες για την προστασία των 
καταναλωτών, τα πρόσωπα που 
προστατεύονται βάσει της παρούσας 
οδηγίας, θα πρέπει να αναφέρονται ως 
«ταξιδιώτες».

τρόπους κράτησης θέσεων που 
χρησιμοποιούν οι καταναλωτές. Οι 
συγκεκριμένοι ταξιδιώτες συχνά απαιτούν 
παρόμοιο επίπεδο προστασίας. Αντίθετα, 
οι μεγαλύτερες εταιρείες ή οργανισμοί 
συχνά προβαίνουν σε ταξιδιωτικούς 
διακανονισμούς για τους εργαζομένους 
τους βάσει σύμβασης πλαισίου με 
εταιρείες που ειδικεύονται στη διοργάνωση 
επαγγελματικών ταξιδιών. Η τελευταία 
κατηγορία ταξιδιωτικών διακανονισμών 
δεν απαιτεί το επίπεδο προστασίας που 
προορίζεται για τους καταναλωτές. Ως εκ 
τούτου, η παρούσα οδηγία θα πρέπει να 
εφαρμόζεται σε επιχειρηματίες ταξιδιώτες 
μόνον εφόσον κρίνεται αναγκαίο από τα 
κράτη μέλη, όπως όταν ο επιχειρηματίας 
ταξιδιώτης κάνει κράτηση για ταξίδι στο 
όνομά του και όχι στην εταιρική 
επωνυμία. Για να αποφευχθεί η σύγχυση 
με τον ορισμό του όρου «καταναλωτής» σε 
άλλες οδηγίες για την προστασία των 
καταναλωτών, τα πρόσωπα που 
προστατεύονται βάσει της παρούσας 
οδηγίας, θα πρέπει να αναφέρονται ως 
«ταξιδιώτες».

Or. en

Τροπολογία 94
Philippe Juvin

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(8) Εφόσον οι ταξιδιωτικές υπηρεσίες 
μπορούν να συνδυάζονται με πολλούς και 
διαφορετικούς τρόπους, είναι σκόπιμο να 
θεωρούνται ως πακέτα όλοι οι συνδυασμοί 
των ταξιδιωτικών υπηρεσιών που 
παρουσιάζουν χαρακτηριστικά τα οποία οι 
ταξιδιώτες συνδέουν κατά κανόνα με 
πακέτα, κυρίως όταν ειδικές ταξιδιωτικές 
υπηρεσίες συνδυάζονται σε ενιαίο 

(8) Εφόσον οι ταξιδιωτικές υπηρεσίες 
μπορούν να συνδυάζονται με πολλούς και 
διαφορετικούς τρόπους, είναι σκόπιμο να 
θεωρούνται ως πακέτα όλοι οι συνδυασμοί 
των ταξιδιωτικών υπηρεσιών που 
παρουσιάζουν χαρακτηριστικά τα οποία οι 
ταξιδιώτες συνδέουν κατά κανόνα με 
πακέτα, κυρίως όταν ειδικές ταξιδιωτικές 
υπηρεσίες συνδυάζονται σε ενιαίο 
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ταξιδιωτικό προϊόν, για την ορθή εκτέλεση 
του οποίου ο διοργανωτής αναλαμβάνει 
την ευθύνη. Σύμφωνα με τη νομολογία του 
Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης16, 
δεν θα πρέπει να υπάρχει διαφορά αν οι 
ταξιδιωτικές υπηρεσίες συνδυάζονται πριν 
από κάθε επαφή με τον ταξιδιώτη ή 
κατόπιν αιτήματός του ή βάσει επιλογής 
του ταξιδιώτη. Οι ίδιες αρχές θα πρέπει να 
εφαρμόζονται ανεξάρτητα από το κατά 
πόσον η κράτηση γίνεται μέσω 
ταξιδιωτικού πράκτορα ή μέσω 
διαδικτύου.

ταξιδιωτικό προϊόν, για την ορθή εκτέλεση 
του οποίου ο διοργανωτής ή/και ο 
λιανοπωλητής αναλαμβάνει την ευθύνη. 
Σύμφωνα με τη νομολογία του 
Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης16, 
δεν θα πρέπει να υπάρχει διαφορά αν οι 
ταξιδιωτικές υπηρεσίες συνδυάζονται πριν 
από κάθε επαφή με τον ταξιδιώτη ή 
κατόπιν αιτήματός του ή βάσει επιλογής 
του ταξιδιώτη. Οι ίδιες αρχές θα πρέπει να 
εφαρμόζονται ανεξάρτητα από το κατά 
πόσον η κράτηση γίνεται μέσω 
ταξιδιωτικού πράκτορα ή μέσω 
διαδικτύου.

__________________ __________________
Βλέπε απόφαση του Δικαστηρίου στην 
υπόθεση C-400/00 Club Tour, Viagens e 
Turismo SA κατά Alberto Carlos Lobo 
Gonçalves Garrido και Club Med Viagens 
Ld, Συλλογή 2002, I-04051.

Βλέπε απόφαση του Δικαστηρίου στην 
υπόθεση C-400/00 Club Tour, Viagens e 
Turismo SA κατά Alberto Carlos Lobo 
Gonçalves Garrido και Club Med Viagens 
Ld, Συλλογή 2002, I-04051.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η παρούσα τροπολογία ευθυγραμμίζει την αιτιολογική σκέψη με την πρόταση για τη 
στοχοθετημένη μέγιστη εναρμόνιση του άρθρου 11 (ευθύνη για την εκτέλεση του ταξιδιωτικού 
πακέτου). Ο πάροχος που έχει τη σχετική ευθύνη μπορεί να είναι είτε ο διοργανωτής είτε/και ο 
λιανοπωλητής, όπως προβλέπεται ήδη στην οδηγία του 1990, αφήνοντας επομένως στα κράτη 
μέλη κάποιο περιθώριο ελιγμών.

Τροπολογία 95
Philippe Juvin

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(9) Για λόγους διαφάνειας, τα πακέτα 
πρέπει να διακρίνονται από τους 
εξατομικευμένους ταξιδιωτικούς 
διακανονισμούς, στις περιπτώσεις που 
πράκτορες (είτε μέσω διαδικτύου είτε 
μέσω γραφείου ταξιδιών) βοηθούν 

(9) Για λόγους διαφάνειας, τα πακέτα 
πρέπει να διακρίνονται από τους 
εξατομικευμένους ταξιδιωτικούς 
διακανονισμούς, στις περιπτώσεις που 
πράκτορες (είτε μέσω διαδικτύου είτε 
μέσω γραφείου ταξιδιών) βοηθούν 
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ταξιδιώτες στον συνδυασμό ταξιδιωτικών 
υπηρεσιών που οδηγούν στη σύναψη 
συμβάσεων με διαφορετικούς παρόχους 
ταξιδιωτικών υπηρεσιών, 
συμπεριλαμβανομένων των επιγραμμικών 
διαδικασιών κράτησης· επειδή οι 
εξατομικευμένοι ταξιδιωτικοί 
διακανονισμοί δεν παρουσιάζουν αυτά τα 
χαρακτηριστικά, δεν υπάρχει λόγος να 
υποβάλλονται οι υπηρεσίες αυτές στο 
σύνολο των υποχρεώσεων που 
εφαρμόζονται στα πακέτα.

ταξιδιώτες στον συνδυασμό ταξιδιωτικών 
υπηρεσιών που οδηγούν στη σύναψη 
συμβάσεων με διαφορετικούς παρόχους 
ταξιδιωτικών υπηρεσιών, 
συμπεριλαμβανομένων των επιγραμμικών 
διαδικασιών κράτησης με στοχοθετημένο 
τρόπο· επειδή οι εξατομικευμένοι 
ταξιδιωτικοί διακανονισμοί δεν 
παρουσιάζουν αυτά τα χαρακτηριστικά, 
δεν υπάρχει λόγος να υποβάλλονται οι 
υπηρεσίες αυτές στο σύνολο των 
υποχρεώσεων που εφαρμόζονται στα 
πακέτα.

Or. en

Αιτιολόγηση

Διευκρίνιση της έννοιας των εξατομικευμένων ταξιδιωτικών διακανονισμών (οι πρόσθετες 
προσφορές πρέπει να είναι στοχοθετημένες, δηλαδή να σχετίζονται με τον τόπο και τις 
ημερομηνίες της πρώτης ταξιδιωτικής υπηρεσίας για την οποία έχει κάνει κράτηση ο 
ταξιδιώτης). Περαιτέρω διευκρινίσεις παρέχονται στις αιτιολογικές σκέψεις 11 και 13 της 
πρότασης οδηγίας.

Τροπολογία 96
Ivo Belet

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 11

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(11) Ταυτόχρονα, οι εξατομικευμένοι 
ταξιδιωτικοί διακανονισμοί πρέπει να 
διακρίνονται από τις ταξιδιωτικές 
υπηρεσίες για τις οποίες οι ταξιδιώτες 
προβαίνουν σε ανεξάρτητες κρατήσεις, 
συχνά σε διαφορετική χρονική στιγμή, 
ακόμη και στο πλαίσιο του ιδίου ταξιδιού ή 
διακοπών. Οι εξατομικευμένοι 
ταξιδιωτικοί διακανονισμοί μέσω 
διαδικτύου θα πρέπει επίσης να 
διακρίνονται από συνδέσεις μέσω των 
οποίων οι ταξιδιώτες απλώς 
ενημερώνονται σχετικά με περαιτέρω 
ταξιδιωτικές υπηρεσίες κατά τρόπο γενικό, 
για παράδειγμα, όταν ξενοδοχείο ή 
διοργανωτής μιας εκδήλωσης 

(11) Ταυτόχρονα, οι εξατομικευμένοι 
ταξιδιωτικοί διακανονισμοί πρέπει να 
διακρίνονται από τις ταξιδιωτικές 
υπηρεσίες για τις οποίες οι ταξιδιώτες 
προβαίνουν σε ανεξάρτητες κρατήσεις, 
συχνά σε διαφορετική χρονική στιγμή, 
ακόμη και στο πλαίσιο του ιδίου ταξιδιού ή 
διακοπών. Οι εξατομικευμένοι 
ταξιδιωτικοί διακανονισμοί μέσω 
διαδικτύου θα πρέπει επίσης να 
διακρίνονται από σχετικούς ιστοτόπους 
που δεν στοχεύουν σε επαφή με τον 
ταξιδιώτη και από συνδέσεις μέσω των 
οποίων οι ταξιδιώτες απλώς 
ενημερώνονται σχετικά με περαιτέρω 
ταξιδιωτικές υπηρεσίες κατά τρόπο γενικό,
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περιλαμβάνει στον ιστότοπό του κατάλογο 
όλων των εταιρειών μεταφορών που 
παρέχουν υπηρεσίες στην περιοχή του, 
ανεξάρτητα από οποιαδήποτε κράτηση ή 
αν χρησιμοποιούνται «cookies» ή 
μεταδεδομένα για την ένταξη διαφημίσεων 
σε δικτυακούς τόπους.

για παράδειγμα, όταν ξενοδοχείο ή 
διοργανωτής μιας εκδήλωσης 
περιλαμβάνει στον ιστότοπό του κατάλογο 
όλων των εταιρειών μεταφορών που 
παρέχουν υπηρεσίες στην περιοχή του, 
ανεξάρτητα από οποιαδήποτε κράτηση ή 
αν χρησιμοποιούνται «cookies» ή 
μεταδεδομένα για την ένταξη διαφημίσεων 
σε δικτυακούς τόπους.

Or. nl

Τροπολογία 97
Philippe Juvin

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 11

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(11) Ταυτόχρονα, οι εξατομικευμένοι 
ταξιδιωτικοί διακανονισμοί πρέπει να 
διακρίνονται από τις ταξιδιωτικές 
υπηρεσίες για τις οποίες οι ταξιδιώτες 
προβαίνουν σε ανεξάρτητες κρατήσεις, 
συχνά σε διαφορετική χρονική στιγμή, 
ακόμη και στο πλαίσιο του ιδίου ταξιδιού ή 
διακοπών. Οι εξατομικευμένοι 
ταξιδιωτικοί διακανονισμοί μέσω 
διαδικτύου θα πρέπει επίσης να 
διακρίνονται από συνδέσεις μέσω των 
οποίων οι ταξιδιώτες απλώς 
ενημερώνονται σχετικά με περαιτέρω 
ταξιδιωτικές υπηρεσίες κατά τρόπο γενικό, 
για παράδειγμα, όταν ξενοδοχείο ή 
διοργανωτής μιας εκδήλωσης 
περιλαμβάνει στον ιστότοπό του κατάλογο 
όλων των εταιρειών μεταφορών που 
παρέχουν υπηρεσίες στην περιοχή του, 
ανεξάρτητα από οποιαδήποτε κράτηση ή 
αν χρησιμοποιούνται «cookies» ή 
μεταδεδομένα για την ένταξη διαφημίσεων
σε δικτυακούς τόπους.

(11) Ταυτόχρονα, οι εξατομικευμένοι 
ταξιδιωτικοί διακανονισμοί πρέπει να 
διακρίνονται από τις ταξιδιωτικές 
υπηρεσίες για τις οποίες οι ταξιδιώτες 
προβαίνουν σε ανεξάρτητες κρατήσεις, 
συχνά σε διαφορετική χρονική στιγμή, 
ακόμη και στο πλαίσιο του ιδίου ταξιδιού ή 
διακοπών. Οι εξατομικευμένοι 
ταξιδιωτικοί διακανονισμοί μέσω 
διαδικτύου θα πρέπει επίσης να 
διακρίνονται από συνδέσεις μέσω των 
οποίων οι ταξιδιώτες απλώς 
ενημερώνονται σχετικά με περαιτέρω 
ταξιδιωτικές υπηρεσίες κατά τρόπο γενικό 
και όχι στοχοθετημένο, για παράδειγμα, 
όταν ξενοδοχείο ή διοργανωτής μιας 
εκδήλωσης περιλαμβάνει στον ιστότοπό 
του κατάλογο όλων των εταιρειών 
μεταφορών που παρέχουν υπηρεσίες στην 
περιοχή του, ανεξάρτητα από οποιαδήποτε 
κράτηση ή αν χρησιμοποιούνται «cookies» 
ή μεταδεδομένα για την ένταξη σε 
δικτυακούς τόπους διαφημίσεων που 
σχετίζονται με τον ταξιδιωτικό 
προορισμό ή/και την περίοδο του 
ταξιδιού που έχουν οριστεί για την πρώτη 
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ταξιδιωτική υπηρεσία που έχει επιλεγεί.

Or. en

Αιτιολόγηση

Διευκρινίζεται ό,τι δεν εμπίπτει στην έννοια των εξατομικευμένων ταξιδιωτικών 
διακανονισμών (πρόσθετες προσφορές που δεν απευθύνονται με στοχοθετημένο τρόπο, δηλαδή 
που δεν σχετίζονται με τον τόπο και τις ημερομηνίες της πρώτης ταξιδιωτικής υπηρεσίας για την 
οποία έχει κάνει κράτηση ο ταξιδιώτης).

Τροπολογία 98
Philippe Juvin

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 13

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(13) Θα πρέπει να οριστούν ιδιαίτεροι 
κανόνες, αφενός, για τους πράκτορες 
(μέσω διαδικτύου και μέσω γραφείου 
ταξιδιών) οι οποίοι βοηθούν τους 
ταξιδιώτες, με την ευκαιρία επίσκεψης ή 
επαφής με το σημείο πώλησής τους, κατά 
τη σύναψη χωριστών συμβάσεων με 
μεμονωμένους παρόχους υπηρεσιών και, 
αφετέρου, για τους επιγραμμικούς 
λιανοπωλητές οι οποίοι, μέσω 
συνδεδεμένων επιγραμμικών διαδικασιών 
κρατήσεων, διευκολύνουν την παροχή 
επιπλέον ταξιδιωτικών υπηρεσιών από 
άλλον πάροχο ταξιδιωτικών υπηρεσιών, με 
στοχοθετημένο τρόπο, το αργότερο με την 
επιβεβαίωση της κράτησης της πρώτης 
υπηρεσίας. Οι κανόνες αυτοί θα 
εφαρμόζονται για παράδειγμα, όταν,
ταυτόχρονα με την επιβεβαίωση της 
κράτησης μιας πρώτης ταξιδιωτικής 
υπηρεσίας, όπως μια πτήση ή ένα 
σιδηροδρομικό ταξίδι, ο καταναλωτής 
λαμβάνει πρόσκληση για αγορά πρόσθετης 
ταξιδιωτικής υπηρεσίας διαθέσιμης στον 
επιλεγέντα ταξιδιωτικό προορισμό, για 
παράδειγμα, κράτηση ξενοδοχείου, με 
σύνδεσμο προς τον ιστότοπο κρατήσεων 

(13) Θα πρέπει να οριστούν ιδιαίτεροι 
κανόνες, αφενός, για τους πράκτορες 
(μέσω διαδικτύου και μέσω γραφείου 
ταξιδιών) οι οποίοι βοηθούν τους 
ταξιδιώτες, με την ευκαιρία επίσκεψης ή 
επαφής με το σημείο πώλησής τους, κατά 
τη σύναψη χωριστών συμβάσεων με 
μεμονωμένους παρόχους υπηρεσιών και, 
αφετέρου, για τους επιγραμμικούς 
λιανοπωλητές οι οποίοι, μέσω 
συνδεδεμένων επιγραμμικών διαδικασιών 
κρατήσεων, διευκολύνουν την παροχή 
επιπλέον ταξιδιωτικών υπηρεσιών από 
άλλον πάροχο ταξιδιωτικών υπηρεσιών, με 
στοχοθετημένο τρόπο, που συνεπάγεται τη 
μεταξύ των παρόχων διαβίβαση 
στοιχείων που σχετίζονται συγκεκριμένα 
με την πρώτη ταξιδιωτική υπηρεσία 
(συμπεριλαμβανομένων του ταξιδιωτικού 
προορισμού και της περιόδου του 
ταξιδιού), χωρίς να διαβιβάζονται 
προσωπικά στοιχεία του ταξιδιώτη, το 
αργότερο με την επιβεβαίωση της 
κράτησης της πρώτης υπηρεσίας μέσω 
μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. 
Οι κανόνες αυτοί θα εφαρμόζονται για 
παράδειγμα, όταν, κατά την αποστολή της 
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άλλου παρόχου υπηρεσιών ή του 
μεσάζοντα. Ενώ οι εν λόγω διακανονισμοί 
δεν συνιστούν πακέτα κατά την έννοια της 
παρούσας οδηγίας, εφόσον δεν μπορεί να 
υπάρξει σύγχυση για το ότι ένας μόνον 
διοργανωτής έχει αναλάβει την ευθύνη για 
τις ταξιδιωτικές υπηρεσίες, οι εν λόγω 
εξατομικευμένοι διακανονισμοί αποτελούν 
εναλλακτικό επιχειρηματικό μοντέλο που 
συχνά ανταγωνίζεται εκ του σύνεγγυς τα 
πακέτα.

επιβεβαίωσης της κράτησης μιας πρώτης 
ταξιδιωτικής υπηρεσίας, όπως μια πτήση ή 
ένα σιδηροδρομικό ταξίδι, ή ταυτόχρονα 
με την επιβεβαίωση, ο καταναλωτής 
λαμβάνει πρόσκληση για αγορά πρόσθετης 
ταξιδιωτικής υπηρεσίας διαθέσιμης στον 
επιλεγέντα ταξιδιωτικό προορισμό ή/και 
για τις ημερομηνίες που έχουν οριστεί για 
την πρώτη ταξιδιωτική υπηρεσία, για 
παράδειγμα, κράτηση ξενοδοχείου, με 
σύνδεσμο προς τον ιστότοπο κρατήσεων 
άλλου παρόχου υπηρεσιών ή του 
μεσάζοντα. Ενώ οι εν λόγω διακανονισμοί 
δεν συνιστούν πακέτα κατά την έννοια της 
παρούσας οδηγίας, εφόσον δεν μπορεί να 
υπάρξει σύγχυση για το ότι ένας μόνον 
διοργανωτής ή/και λιανοπωλητής έχει 
αναλάβει την ευθύνη για τις ταξιδιωτικές 
υπηρεσίες, και δεδομένου ότι τα 
προσωπικά στοιχεία του ταξιδιώτη δεν 
διαβιβάζονται μεταξύ των παρόχων, οι εν 
λόγω εξατομικευμένοι διακανονισμοί 
αποτελούν εναλλακτικό επιχειρηματικό 
μοντέλο που συχνά ανταγωνίζεται εκ του 
σύνεγγυς τα πακέτα.

Or. en

Αιτιολόγηση

Διευκρίνιση του είδους των πληροφοριών που ανταλλάσσονται (διάκριση μεταξύ ενός 
οργανωμένου ταξιδιού, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 σημείο 2 στοιχείο v), και των 
εξατομικευμένων ταξιδιωτικών διακανονισμών, όπως ορίζονται στο άρθρο 3 σημείο 5 στοιχείο 
β)). Ένας απλός σύνδεσμος σε έναν δικτυακό τόπο δεν μπορεί να συνιστά εξατομικευμένο 
ταξιδιωτικό διακανονισμό (απαιτείται ελάχιστη διαβίβαση πληροφοριών μεταξύ των παρόχων 
που σχετίζονται μόνο με την κράτηση - ημερομηνίες και τόπος). Πρέπει να διευκρινιστεί η 
κατάλληλη στιγμή της επιβεβαίωσης (λήψη e-mail επιβεβαίωσης), προκειμένου να υπάρχει 
ασφάλεια δικαίου (αν κάτι θεωρείται οργανωμένο ταξίδι ή όχι εξαρτάται και από τη χρονική 
στιγμή της επιβεβαίωσης).

Τροπολογία 99
Hans-Peter Mayer

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 14 α (νέα)



AM\1013596EL.doc 13/216 PE526.125v01-00

EL

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(14a) Έχουν εντοπιστεί στο διαδίκτυο 
πρακτικές, σύμφωνα με τις οποίες οι 
πάροχοι που διευκολύνουν την παροχή 
συνδεδεμένων ταξιδιωτικών 
διακανονισμών αποκρύπτουν στον 
δικτυακό τους τόπο την επιλογή που δίνει
τη δυνατότητα στους ταξιδιώτες να μην 
επιλέξουν άλλη υπηρεσία πέραν της 
βασικής. Οι πρακτικές αυτού του είδους 
θα πρέπει να θεωρούνται παραπλανητικές 
για τους ταξιδιώτες. Δεδομένου ότι, 
αφενός, με το ισχύον νομικό πλαίσιο δεν 
έχει ακόμη καταστεί δυνατή η εξάλειψή 
τους και, αφετέρου, οι πρακτικές αυτές 
αφορούν συγκεκριμένα τους 
συνδεδεμένους ταξιδιωτικούς 
διακανονισμούς, θα πρέπει να 
απαγορεύονται δυνάμει της παρούσας 
οδηγίας.

Or. en

Τροπολογία 100
Emma McClarkin

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 15 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(15α) Πριν από την πραγματοποίηση της 
πληρωμής, οι καταναλωτές θα πρέπει να 
ενημερώνονται σχετικά με το αν 
επιλέγουν ένα οργανωμένο ταξίδι ή έναν 
συνδεδεμένο ταξιδιωτικό διακανονισμό, 
καθώς και για το αντίστοιχο επίπεδο 
προστασίας.

Or. en
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Τροπολογία 101
Emma McClarkin

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 15 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(15β) Εάν οι καταναλωτές επιθυμούν να 
συνεχίσουν να οργανώνουν τις 
προσωπικές τους διακοπές εκτός του 
πεδίου εφαρμογής της παρούσας οδηγίας, 
μολονότι δεν θα χαίρουν του ίδιου 
επιπέδου προστασίας που προβλέπεται 
στην παρούσα οδηγία, θα πρέπει να 
ενημερώνονται αναλόγως πριν από την 
πληρωμή.

Or. en

Τροπολογία 102
Hans-Peter Mayer

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 16

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(16) Μόνον ο συνδυασμός διαφορετικών 
ταξιδιωτικών υπηρεσιών, όπως είναι η 
παροχή καταλύματος, η μεταφορά 
επιβατών με λεωφορείο, σιδηρόδρομο, 
πλοίο ή αεροπλάνο, καθώς και η ενοικίαση 
αυτοκινήτου, θα πρέπει να λαμβάνεται 
υπόψη για τους σκοπούς της αναγνώρισης 
ενός οργανωμένου ταξιδιού ή 
εξατομικευμένων ταξιδιωτικών 
διακανονισμών. Η παροχή στέγης ως 
κατοικίας, μεταξύ άλλων και για 
μακροχρόνια μαθήματα γλωσσών, δεν θα 
πρέπει να θεωρείται ως κατάλυμα κατά την 
έννοια της παρούσας οδηγίας.

(16) Μόνον ο συνδυασμός διαφορετικών 
ταξιδιωτικών υπηρεσιών, όπως είναι η 
παροχή καταλύματος, η μεταφορά 
επιβατών με λεωφορείο, σιδηρόδρομο, 
πλοίο ή αεροπλάνο, καθώς και η ενοικίαση 
αυτοκινήτου, θα πρέπει να λαμβάνεται 
υπόψη για τους σκοπούς της αναγνώρισης 
ενός οργανωμένου ταξιδιού ή 
εξατομικευμένων ταξιδιωτικών 
διακανονισμών. Οι απλές διανυκτερεύσεις 
σε ξενοδοχείο μαζί με τους συναφείς 
διακανονισμούς, όπως εισιτήρια για 
μιούζικαλ ή θεραπείες ευεξίας, πρέπει να 
εξαιρούνται όταν οι υπηρεσίες αυτές δεν 
αποτελούν σημαντικό τμήμα του ταξιδιού 
ή όταν το πραγματικό κίνητρο του 
ταξιδιού δεν αφορά ρητά τις βοηθητικές 
υπηρεσίες. Η παροχή στέγης ως κατοικίας, 
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για διαμονή η οποία υπερβαίνει τον ένα 
μήνα ή η οποία δεν φαίνεται να έχει σαφή 
τουριστικό στόχο, όπως για παράδειγμα 
για μακροχρόνια μαθήματα γλωσσών, δεν 
θα πρέπει να θεωρείται ως κατάλυμα κατά 
την έννοια της παρούσας οδηγίας.

Or. de

Τροπολογία 103
Emma McClarkin

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 16

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(16) Μόνον ο συνδυασμός διαφορετικών 
ταξιδιωτικών υπηρεσιών, όπως είναι η 
παροχή καταλύματος, η μεταφορά 
επιβατών με λεωφορείο, σιδηρόδρομο, 
πλοίο ή αεροπλάνο, καθώς και η ενοικίαση 
αυτοκινήτου, θα πρέπει να λαμβάνεται 
υπόψη για τους σκοπούς της αναγνώρισης 
ενός οργανωμένου ταξιδιού ή 
εξατομικευμένων ταξιδιωτικών 
διακανονισμών. Η παροχή στέγης ως 
κατοικίας, μεταξύ άλλων και για 
μακροχρόνια μαθήματα γλωσσών, δεν θα 
πρέπει να θεωρείται ως κατάλυμα κατά την 
έννοια της παρούσας οδηγίας.

(16) Μόνον ο συνδυασμός διαφορετικών 
ταξιδιωτικών υπηρεσιών, όπως είναι η 
παροχή καταλύματος, η μεταφορά 
επιβατών με λεωφορείο, σιδηρόδρομο, 
πλοίο ή αεροπλάνο, καθώς και η ενοικίαση 
αυτοκινήτου, θα πρέπει να λαμβάνεται 
υπόψη για τους σκοπούς της αναγνώρισης 
ενός οργανωμένου ταξιδιού ή 
συνδεδεμένων ταξιδιωτικών 
διακανονισμών. Οι διανυκτερεύσεις σε 
ξενοδοχείο με πρόσθετα πακέτα, όπως 
εισιτήρια για μουσικές παραστάσεις ή 
θεραπείες σπα, θα πρέπει να εξαιρούνται 
όταν το πακέτο αυτό δεν διατίθεται στον 
καταναλωτή ως σημαντικό τμήμα του 
ταξιδιού ή όταν είναι σαφές ότι η 
παρεπόμενη υπηρεσία δεν αποτελεί 
βασικό στοιχείο του ταξιδιού. Η παροχή 
στέγης ως κατοικίας, για πάνω από έναν 
μήνα ή για σκοπό που δεν είναι αμιγώς 
τουριστικός, όπως για μακροχρόνια 
μαθήματα γλωσσών, δεν θα πρέπει να 
θεωρείται ως κατάλυμα κατά την έννοια 
της παρούσας οδηγίας.

Or. en
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Τροπολογία 104
Emma McClarkin

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 17

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(17) Άλλες τουριστικές υπηρεσίες, όπως το 
δικαίωμα εισόδου σε συναυλίες, αθλητικές 
εκδηλώσεις, εκδρομές ή θεματικά πάρκα 
είναι υπηρεσίες που, σε συνδυασμό 
ενδεχομένως με τη μεταφορά επιβατών, 
την παροχή καταλύματος ή/και την 
ενοικίαση αυτοκινήτου, πρέπει να 
θεωρείται ότι μπορούν να συνιστούν 
οργανωμένο ταξίδι ή εξατομικευμένο
ταξιδιωτικό διακανονισμό. Ωστόσο, τέτοια 
πακέτα πρέπει να εμπίπτουν στο πεδίο 
εφαρμογής της παρούσας οδηγίας, εάν η 
σχετική παροχή τουριστικών υπηρεσιών 
αντιπροσωπεύει σημαντικό τμήμα του 
οργανωμένου ταξιδιού. Γενικά, η 
τουριστική υπηρεσία θα πρέπει να 
θεωρείται ως σημαντικό τμήμα του 
οργανωμένου ταξιδιού, εάν 
αντιπροσωπεύει πάνω από το 20 % της 
συνολικής τιμής ή διαφορετικά αποτελεί 
βασικό χαρακτηριστικό του ταξιδιού ή 
διακοπών. Βοηθητικές υπηρεσίες, όπως η 
ταξιδιωτική ασφάλιση, η μεταφορά των 
αποσκευών, τα γεύματα και ο καθαρισμός, 
που παρέχονται ως μέρος του 
καταλύματος, δεν θα πρέπει να θεωρούνται 
ως καθαυτές τουριστικές υπηρεσίες.

(17) Άλλες τουριστικές υπηρεσίες, όπως το 
δικαίωμα εισόδου σε συναυλίες, αθλητικές 
εκδηλώσεις, εκδρομές ή θεματικά πάρκα 
είναι υπηρεσίες που, σε συνδυασμό με τη 
μεταφορά επιβατών πρέπει να θεωρείται 
ότι μπορούν να συνιστούν οργανωμένο 
ταξίδι ή συνδεδεμένο ταξιδιωτικό 
διακανονισμό. Ωστόσο, τέτοια πακέτα 
πρέπει να εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής 
της παρούσας οδηγίας, εάν η σχετική 
παροχή τουριστικών υπηρεσιών 
αντιπροσωπεύει σημαντικό τμήμα του 
οργανωμένου ταξιδιού. Γενικά, η 
τουριστική υπηρεσία θα πρέπει να 
θεωρείται ως σημαντικό τμήμα του 
οργανωμένου ταξιδιού, εάν προωθείται σε 
καταναλωτές ειδικά ως τέτοια,
αντιπροσωπεύει πάνω από το 20 % της 
συνολικής τιμής ή διαφορετικά αποτελεί 
βασικό χαρακτηριστικό του ταξιδιού ή 
διακοπών. Βοηθητικές υπηρεσίες, όπως η 
ταξιδιωτική ασφάλιση, η μεταφορά των 
αποσκευών, τα γεύματα και ο καθαρισμός, 
που παρέχονται ως μέρος του 
καταλύματος, δεν θα πρέπει να θεωρούνται 
ως καθαυτές τουριστικές υπηρεσίες.

Or. en
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(17) Άλλες τουριστικές υπηρεσίες, όπως το 
δικαίωμα εισόδου σε συναυλίες, αθλητικές 
εκδηλώσεις, εκδρομές ή θεματικά πάρκα 
είναι υπηρεσίες που, σε συνδυασμό 
ενδεχομένως με τη μεταφορά επιβατών, 
την παροχή καταλύματος ή/και την 
ενοικίαση αυτοκινήτου, πρέπει να 
θεωρείται ότι μπορούν να συνιστούν 
οργανωμένο ταξίδι ή εξατομικευμένο 
ταξιδιωτικό διακανονισμό. Ωστόσο, τέτοια 
πακέτα πρέπει να εμπίπτουν στο πεδίο 
εφαρμογής της παρούσας οδηγίας, εάν η 
σχετική παροχή τουριστικών υπηρεσιών 
αντιπροσωπεύει σημαντικό τμήμα του 
οργανωμένου ταξιδιού. Γενικά, η 
τουριστική υπηρεσία θα πρέπει να 
θεωρείται ως σημαντικό τμήμα του 
οργανωμένου ταξιδιού, εάν 
αντιπροσωπεύει πάνω από το 20 % της 
συνολικής τιμής ή διαφορετικά αποτελεί 
βασικό χαρακτηριστικό του ταξιδιού ή 
διακοπών. Βοηθητικές υπηρεσίες, όπως η 
ταξιδιωτική ασφάλιση, η μεταφορά των 
αποσκευών, τα γεύματα και ο καθαρισμός, 
που παρέχονται ως μέρος του 
καταλύματος, δεν θα πρέπει να θεωρούνται 
ως καθαυτές τουριστικές υπηρεσίες.

(17) Άλλες τουριστικές υπηρεσίες, όπως το 
δικαίωμα εισόδου σε συναυλίες, αθλητικές 
εκδηλώσεις, εκδρομές ή θεματικά πάρκα 
είναι υπηρεσίες που, σε συνδυασμό 
ενδεχομένως με τη μεταφορά επιβατών, 
την παροχή καταλύματος ή/και την 
ενοικίαση αυτοκινήτου, πρέπει να 
θεωρείται ότι μπορούν να συνιστούν 
οργανωμένο ταξίδι ή εξατομικευμένο 
ταξιδιωτικό διακανονισμό. Ωστόσο, τέτοια 
πακέτα πρέπει να εμπίπτουν στο πεδίο 
εφαρμογής της παρούσας οδηγίας, εάν η 
σχετική παροχή τουριστικών υπηρεσιών 
αντιπροσωπεύει σημαντικό τμήμα του 
οργανωμένου ταξιδιού. Γενικά, η 
τουριστική υπηρεσία θα πρέπει να 
θεωρείται ως σημαντικό τμήμα του 
οργανωμένου ταξιδιού, εάν αναφέρεται 
ειδικά ως τέτοια, αντιπροσωπεύει πάνω 
από το 40 % της συνολικής τιμής ή 
διαφορετικά αποτελεί βασικό 
χαρακτηριστικό του ταξιδιού ή διακοπών. 
Βοηθητικές υπηρεσίες, όπως συγκεκριμένα
η ταξιδιωτική ασφάλιση, η μεταφορά από 
τον σταθμό στο κατάλυμα, η μεταφορά 
στην αρχή του ταξιδιού και στο πλαίσιο 
εκδρομών, η μεταφορά των αποσκευών, η 
πώληση αδειών εισόδου για σκι, η 
ενοικίαση ποδηλάτου ή αυτοκινήτου, τα 
γεύματα και ο καθαρισμός, που παρέχονται 
ως μέρος του καταλύματος, δεν θα πρέπει 
να θεωρούνται ως καθαυτές τουριστικές 
υπηρεσίες.
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(17) Άλλες τουριστικές υπηρεσίες, όπως το 
δικαίωμα εισόδου σε συναυλίες, αθλητικές 
εκδηλώσεις, εκδρομές ή θεματικά πάρκα 
είναι υπηρεσίες που, σε συνδυασμό 
ενδεχομένως με τη μεταφορά επιβατών, 
την παροχή καταλύματος ή/και την 
ενοικίαση αυτοκινήτου, πρέπει να 
θεωρείται ότι μπορούν να συνιστούν 
οργανωμένο ταξίδι ή εξατομικευμένο 
ταξιδιωτικό διακανονισμό. Ωστόσο, τέτοια 
πακέτα πρέπει να εμπίπτουν στο πεδίο 
εφαρμογής της παρούσας οδηγίας, εάν η 
σχετική παροχή τουριστικών υπηρεσιών 
αντιπροσωπεύει σημαντικό τμήμα του 
οργανωμένου ταξιδιού. Γενικά, η 
τουριστική υπηρεσία θα πρέπει να
θεωρείται ως σημαντικό τμήμα του 
οργανωμένου ταξιδιού, εάν 
αντιπροσωπεύει πάνω από το 20 % της 
συνολικής τιμής ή διαφορετικά αποτελεί 
βασικό χαρακτηριστικό του ταξιδιού ή 
διακοπών. Βοηθητικές υπηρεσίες, όπως η 
ταξιδιωτική ασφάλιση, η μεταφορά των 
αποσκευών, τα γεύματα και ο καθαρισμός, 
που παρέχονται ως μέρος του 
καταλύματος, δεν θα πρέπει να θεωρούνται 
ως καθαυτές τουριστικές υπηρεσίες.

(17) Άλλες τουριστικές υπηρεσίες, όπως το 
δικαίωμα εισόδου σε συναυλίες, αθλητικές 
εκδηλώσεις, εκδρομές ή θεματικά πάρκα
είναι υπηρεσίες που, σε συνδυασμό 
ενδεχομένως με τη μεταφορά επιβατών, 
την παροχή καταλύματος ή/και την 
ενοικίαση αυτοκινήτου, πρέπει να 
θεωρείται ότι μπορούν να συνιστούν 
οργανωμένο ταξίδι ή εξατομικευμένο 
ταξιδιωτικό διακανονισμό. Ωστόσο, τέτοια 
πακέτα πρέπει να εμπίπτουν στο πεδίο 
εφαρμογής της παρούσας οδηγίας, εάν η 
σχετική παροχή τουριστικών υπηρεσιών 
αντιπροσωπεύει σημαντικό τμήμα του 
οργανωμένου ταξιδιού. Γενικά, η 
τουριστική υπηρεσία θα πρέπει να 
θεωρείται ως σημαντικό τμήμα του 
οργανωμένου ταξιδιού, εάν 
χαρακτηρίζεται ρητά ως τέτοιο, αποτελεί 
εμφανώς το πραγματικό κίνητρο του 
ταξιδιού ή αντιπροσωπεύει πάνω από το 
20 % της συνολικής τιμής ή διαφορετικά 
αποτελεί βασικό χαρακτηριστικό του 
ταξιδιού ή διακοπών. Βοηθητικές 
υπηρεσίες όπως, ιδίως, η ταξιδιωτική 
ασφάλιση, η μεταφορά μεταξύ 
σιδηροδρομικού σταθμού και 
καταλύματος, η μεταφορά κατά την 
έναρξη του ταξιδιού καθώς και στο 
πλαίσιο εκδρομών, η μεταφορά των 
αποσκευών, τα γεύματα και ο καθαρισμός, 
που παρέχονται ως μέρος του 
καταλύματος, δεν θα πρέπει να θεωρούνται 
ως καθαυτές τουριστικές υπηρεσίες.

Or. de
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Πρόταση οδηγίας
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(17) Άλλες τουριστικές υπηρεσίες, όπως το 
δικαίωμα εισόδου σε συναυλίες, αθλητικές 
εκδηλώσεις, εκδρομές ή θεματικά πάρκα 
είναι υπηρεσίες που, σε συνδυασμό 
ενδεχομένως με τη μεταφορά επιβατών, 
την παροχή καταλύματος ή/και την 
ενοικίαση αυτοκινήτου, πρέπει να 
θεωρείται ότι μπορούν να συνιστούν 
οργανωμένο ταξίδι ή εξατομικευμένο 
ταξιδιωτικό διακανονισμό. Ωστόσο, τέτοια 
πακέτα πρέπει να εμπίπτουν στο πεδίο 
εφαρμογής της παρούσας οδηγίας, εάν η 
σχετική παροχή τουριστικών υπηρεσιών 
αντιπροσωπεύει σημαντικό τμήμα του 
οργανωμένου ταξιδιού. Γενικά, η 
τουριστική υπηρεσία θα πρέπει να 
θεωρείται ως σημαντικό τμήμα του 
οργανωμένου ταξιδιού, εάν 
αντιπροσωπεύει πάνω από το 20 % της 
συνολικής τιμής ή διαφορετικά αποτελεί 
βασικό χαρακτηριστικό του ταξιδιού ή 
διακοπών. Βοηθητικές υπηρεσίες, όπως η 
ταξιδιωτική ασφάλιση, η μεταφορά των 
αποσκευών, τα γεύματα και ο καθαρισμός, 
που παρέχονται ως μέρος του 
καταλύματος, δεν θα πρέπει να θεωρούνται 
ως καθαυτές τουριστικές υπηρεσίες.

(17) Άλλες τουριστικές υπηρεσίες, όπως το 
δικαίωμα εισόδου σε συναυλίες, αθλητικές 
εκδηλώσεις, εκδρομές ή θεματικά πάρκα 
είναι υπηρεσίες που, σε συνδυασμό 
ενδεχομένως με τη μεταφορά επιβατών, 
την παροχή καταλύματος ή/και την 
ενοικίαση αυτοκινήτου, πρέπει να 
θεωρείται ότι μπορούν να συνιστούν 
οργανωμένο ταξίδι ή εξατομικευμένο 
ταξιδιωτικό διακανονισμό. Ωστόσο, τέτοια 
πακέτα πρέπει να εμπίπτουν στο πεδίο 
εφαρμογής της παρούσας οδηγίας, εάν η 
σχετική παροχή τουριστικών υπηρεσιών 
αντιπροσωπεύει σημαντικό τμήμα του 
οργανωμένου ταξιδιού. Γενικά, η 
τουριστική υπηρεσία θα πρέπει να 
θεωρείται ως σημαντικό τμήμα του 
οργανωμένου ταξιδιού, εάν 
αντιπροσωπεύει πάνω από το 50 % της 
συνολικής τιμής ή διαφορετικά αποτελεί 
βασικό χαρακτηριστικό του ταξιδιού ή 
διακοπών. Βοηθητικές υπηρεσίες, όπως η 
ταξιδιωτική ασφάλιση, η μεταφορά των 
αποσκευών, η μεταφορά μεταξύ 
καταλύματος και σιδηροδρομικού 
σταθμού, οι θεραπείες ευεξίας που 
αγοράζονται επί τόπου, η ενοικίαση 
ποδηλάτων, τα γεύματα και ο καθαρισμός, 
που παρέχονται ως μέρος του 
καταλύματος, δεν θα πρέπει να θεωρούνται 
ως καθαυτές τουριστικές υπηρεσίες.

Or. de

Αιτιολόγηση

Οι υπηρεσίες των τουριστικών καταλυμάτων υπάγονται στο εξής στην οδηγία για τα δικαιώματα 
των καταναλωτών. Οι προσφορές των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων και των τουριστικών 
καταλυμάτων όπως οι θεραπείες ευεξίας, οι είσοδοι ή οι ενοικιάσεις,, σε συνδυασμό με την 
παροχή καταλύματος, δεν συνεπάγονται την ύπαρξη οργανωμένου ταξιδίου, εκτός εάν 
αποτελούν βασικό χαρακτηριστικό του ταξιδιού ή διακοπών. Προς τούτο κρίνεται πιο σκόπιμο 
ένα υψηλότερο ποσοστιαίο όριο που θα ανέρχεται στο 50% της συνολικής τιμής.
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Τροπολογία 108
Sergio Gaetano Cofferati

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 17

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(17) Άλλες τουριστικές υπηρεσίες, όπως το 
δικαίωμα εισόδου σε συναυλίες, αθλητικές 
εκδηλώσεις, εκδρομές ή θεματικά πάρκα 
είναι υπηρεσίες που, σε συνδυασμό 
ενδεχομένως με τη μεταφορά επιβατών, 
την παροχή καταλύματος ή/και την 
ενοικίαση αυτοκινήτου, πρέπει να 
θεωρείται ότι μπορούν να συνιστούν 
οργανωμένο ταξίδι ή εξατομικευμένο 
ταξιδιωτικό διακανονισμό. Ωστόσο, τέτοια 
πακέτα πρέπει να εμπίπτουν στο πεδίο 
εφαρμογής της παρούσας οδηγίας, εάν η 
σχετική παροχή τουριστικών υπηρεσιών 
αντιπροσωπεύει σημαντικό τμήμα του 
οργανωμένου ταξιδιού. Γενικά, η 
τουριστική υπηρεσία θα πρέπει να 
θεωρείται ως σημαντικό τμήμα του 
οργανωμένου ταξιδιού, εάν 
αντιπροσωπεύει πάνω από το 20 % της 
συνολικής τιμής ή διαφορετικά αποτελεί 
βασικό χαρακτηριστικό του ταξιδιού ή 
διακοπών. Βοηθητικές υπηρεσίες, όπως η 
ταξιδιωτική ασφάλιση, η μεταφορά των 
αποσκευών, τα γεύματα και ο καθαρισμός, 
που παρέχονται ως μέρος του 
καταλύματος, δεν θα πρέπει να θεωρούνται 
ως καθαυτές τουριστικές υπηρεσίες.

(17) Άλλες τουριστικές υπηρεσίες, όπως το 
δικαίωμα εισόδου σε συναυλίες, αθλητικές 
εκδηλώσεις, εκδρομές ή θεματικά πάρκα 
είναι υπηρεσίες που, σε συνδυασμό 
ενδεχομένως με τη μεταφορά επιβατών, 
την παροχή καταλύματος ή/και την 
ενοικίαση αυτοκινήτου, πρέπει να 
θεωρείται ότι μπορούν να συνιστούν 
οργανωμένο ταξίδι ή εξατομικευμένο 
ταξιδιωτικό διακανονισμό. Ωστόσο, τέτοια 
πακέτα πρέπει να εμπίπτουν στο πεδίο 
εφαρμογής της παρούσας οδηγίας, εάν η 
σχετική παροχή τουριστικών υπηρεσιών 
αντιπροσωπεύει σημαντικό τμήμα του 
οργανωμένου ταξιδιού. Γενικά, η 
τουριστική υπηρεσία θα πρέπει να 
θεωρείται ως σημαντικό τμήμα του 
οργανωμένου ταξιδιού, εάν 
αντιπροσωπεύει πάνω από το 5 % της 
συνολικής τιμής ή διαφορετικά αποτελεί 
σημαντικό χαρακτηριστικό του ταξιδιού ή 
διακοπών. Βοηθητικές υπηρεσίες, όπως η 
ταξιδιωτική ασφάλιση, η μεταφορά των 
αποσκευών, τα γεύματα και ο καθαρισμός, 
που παρέχονται ως μέρος του 
καταλύματος, δεν θα πρέπει να θεωρούνται 
ως καθαυτές τουριστικές υπηρεσίες.

Or. en

Τροπολογία 109
Jorgo Chatzimarkakis

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 17

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(17) Άλλες τουριστικές υπηρεσίες, όπως το 
δικαίωμα εισόδου σε συναυλίες, αθλητικές 

(17) Άλλες τουριστικές υπηρεσίες, όπως το 
δικαίωμα εισόδου σε συναυλίες, αθλητικές 
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εκδηλώσεις, εκδρομές ή θεματικά πάρκα 
είναι υπηρεσίες που, σε συνδυασμό 
ενδεχομένως με τη μεταφορά επιβατών, 
την παροχή καταλύματος ή/και την 
ενοικίαση αυτοκινήτου, πρέπει να 
θεωρείται ότι μπορούν να συνιστούν 
οργανωμένο ταξίδι ή εξατομικευμένο 
ταξιδιωτικό διακανονισμό. Ωστόσο, τέτοια 
πακέτα πρέπει να εμπίπτουν στο πεδίο 
εφαρμογής της παρούσας οδηγίας, εάν η 
σχετική παροχή τουριστικών υπηρεσιών 
αντιπροσωπεύει σημαντικό τμήμα του 
οργανωμένου ταξιδιού. Γενικά, η 
τουριστική υπηρεσία θα πρέπει να 
θεωρείται ως σημαντικό τμήμα του 
οργανωμένου ταξιδιού, εάν 
αντιπροσωπεύει πάνω από το 20 % της 
συνολικής τιμής ή διαφορετικά αποτελεί 
βασικό χαρακτηριστικό του ταξιδιού ή 
διακοπών. Βοηθητικές υπηρεσίες, όπως η 
ταξιδιωτική ασφάλιση, η μεταφορά των 
αποσκευών, τα γεύματα και ο καθαρισμός, 
που παρέχονται ως μέρος του 
καταλύματος, δεν θα πρέπει να θεωρούνται 
ως καθαυτές τουριστικές υπηρεσίες.

εκδηλώσεις, εκδρομές ή θεματικά πάρκα 
είναι υπηρεσίες που, σε συνδυασμό 
ενδεχομένως με τη μεταφορά επιβατών, 
την παροχή καταλύματος ή/και την 
ενοικίαση αυτοκινήτου, πρέπει να 
θεωρείται ότι μπορούν να συνιστούν 
οργανωμένο ταξίδι ή εξατομικευμένο 
ταξιδιωτικό διακανονισμό. Ωστόσο, τέτοια 
πακέτα πρέπει να εμπίπτουν στο πεδίο 
εφαρμογής της παρούσας οδηγίας, εάν η 
σχετική παροχή τουριστικών υπηρεσιών 
αντιπροσωπεύει σημαντικό τμήμα του 
οργανωμένου ταξιδιού. Γενικά, η 
τουριστική υπηρεσία θα πρέπει να 
θεωρείται ως σημαντικό τμήμα του 
οργανωμένου ταξιδιού, εάν 
αντιπροσωπεύει πάνω από το 40 % της 
συνολικής τιμής ή διαφορετικά αποτελεί 
βασικό χαρακτηριστικό του ταξιδιού ή 
διακοπών. Βοηθητικές υπηρεσίες, όπως η 
ταξιδιωτική ασφάλιση, η μεταφορά των 
αποσκευών, τα γεύματα και ο καθαρισμός, 
που παρέχονται ως μέρος του 
καταλύματος, δεν θα πρέπει να θεωρούνται 
ως καθαυτές τουριστικές υπηρεσίες.

Or. en

Τροπολογία 110
Jorgo Chatzimarkakis

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 18

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(18) Θα πρέπει επίσης να διευκρινισθεί ότι 
οι συμβάσεις με τις οποίες ένας πάροχος 
παρέχει το δικαίωμα στον ταξιδιώτη μετά 
τη σύναψη της σύμβασης να επιλέγει 
μεταξύ διαφόρων ειδών ταξιδιωτικών 
υπηρεσιών, όπως στην περίπτωση δώρων 
για ταξιδιωτικά πακέτα, θα πρέπει να 
αποτελούν οργανωμένα ταξιδιωτικά 
πακέτα. Επιπλέον, ο συνδυασμός 
ταξιδιωτικών υπηρεσιών θα πρέπει να 

(18) Θα πρέπει επίσης να διευκρινισθεί ότι 
οι συμβάσεις με τις οποίες ένας πάροχος 
παρέχει το δικαίωμα στον ταξιδιώτη μετά 
τη σύναψη της σύμβασης να επιλέγει 
μεταξύ διαφόρων ειδών ταξιδιωτικών 
υπηρεσιών, όπως στην περίπτωση δώρων 
για ταξιδιωτικά πακέτα, θα πρέπει να 
αποτελούν οργανωμένα ταξιδιωτικά 
πακέτα.
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θεωρείται ως οργανωμένο ταξίδι όταν το 
όνομα ή τα προσωπικά στοιχεία του 
ταξιδιώτη που απαιτούνται για τη 
σύναψη της συναλλαγής κράτησης 
διαβιβάζονται από έναν πάροχο σε άλλον 
το αργότερο όταν επιβεβαιωθεί η 
κράτηση της πρώτης υπηρεσίας. Τα 
προσωπικά στοιχεία που είναι αναγκαία 
για τη σύναψη συναλλαγής κράτησης 
αφορούν στοιχεία πιστωτικής κάρτας ή 
άλλες πληροφορίες που απαιτούνται για 
την πληρωμή. Από την άλλη πλευρά, δεν 
πρέπει να αρκεί η απλή διαβίβαση 
στοιχείων, όπως ο ταξιδιωτικός 
προορισμός ή οι ημερομηνίες ταξιδιού.

Or. en

Τροπολογία 111
Sergio Gaetano Cofferati

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 18

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(18) Θα πρέπει επίσης να διευκρινισθεί ότι 
οι συμβάσεις με τις οποίες ένας πάροχος 
παρέχει το δικαίωμα στον ταξιδιώτη μετά 
τη σύναψη της σύμβασης να επιλέγει 
μεταξύ διαφόρων ειδών ταξιδιωτικών 
υπηρεσιών, όπως στην περίπτωση δώρων 
για ταξιδιωτικά πακέτα, θα πρέπει να 
αποτελούν οργανωμένα ταξιδιωτικά 
πακέτα. Επιπλέον, ο συνδυασμός 
ταξιδιωτικών υπηρεσιών θα πρέπει να 
θεωρείται ως οργανωμένο ταξίδι όταν το 
όνομα ή τα προσωπικά στοιχεία του 
ταξιδιώτη που απαιτούνται για τη σύναψη 
της συναλλαγής κράτησης διαβιβάζονται 
από έναν πάροχο σε άλλον το αργότερο 
όταν επιβεβαιωθεί η κράτηση της 
πρώτης υπηρεσίας. Τα προσωπικά 
στοιχεία που είναι αναγκαία για τη 
σύναψη συναλλαγής κράτησης αφορούν 
στοιχεία πιστωτικής κάρτας ή άλλες 

(18) Θα πρέπει επίσης να διευκρινισθεί ότι 
οι συμβάσεις με τις οποίες ένας πάροχος 
παρέχει το δικαίωμα στον ταξιδιώτη μετά 
τη σύναψη της σύμβασης να επιλέγει 
μεταξύ διαφόρων ειδών ταξιδιωτικών 
υπηρεσιών, όπως στην περίπτωση δώρων 
για ταξιδιωτικά πακέτα, θα πρέπει να 
αποτελούν οργανωμένα ταξιδιωτικά 
πακέτα. Επιπλέον, ο συνδυασμός 
ταξιδιωτικών υπηρεσιών θα πρέπει να 
θεωρείται ως οργανωμένο ταξίδι όταν το 
όνομα ή τα στοιχεία κράτησης του 
ταξιδιώτη που απαιτούνται για τη σύναψη 
των συναλλαγών κράτησης διαβιβάζονται 
από έναν πάροχο σε άλλον.
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πληροφορίες που απαιτούνται για την 
πληρωμή. Από την άλλη πλευρά, δεν 
πρέπει να αρκεί η απλή διαβίβαση 
στοιχείων, όπως ο ταξιδιωτικός 
προορισμός ή οι ημερομηνίες ταξιδιού.

Or. en

Τροπολογία 112
Catherine Stihler

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 18

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(18) Θα πρέπει επίσης να διευκρινισθεί ότι 
οι συμβάσεις με τις οποίες ένας πάροχος 
παρέχει το δικαίωμα στον ταξιδιώτη μετά 
τη σύναψη της σύμβασης να επιλέγει 
μεταξύ διαφόρων ειδών ταξιδιωτικών 
υπηρεσιών, όπως στην περίπτωση δώρων 
για ταξιδιωτικά πακέτα, θα πρέπει να 
αποτελούν οργανωμένα ταξιδιωτικά 
πακέτα. Επιπλέον, ο συνδυασμός 
ταξιδιωτικών υπηρεσιών θα πρέπει να 
θεωρείται ως οργανωμένο ταξίδι όταν το 
όνομα ή τα προσωπικά στοιχεία του 
ταξιδιώτη που απαιτούνται για τη σύναψη 
της συναλλαγής κράτησης διαβιβάζονται 
από έναν πάροχο σε άλλον το αργότερο 
όταν επιβεβαιωθεί η κράτηση της 
πρώτης υπηρεσίας. Τα προσωπικά 
στοιχεία που είναι αναγκαία για τη 
σύναψη συναλλαγής κράτησης αφορούν 
στοιχεία πιστωτικής κάρτας ή άλλες 
πληροφορίες που απαιτούνται για την 
πληρωμή. Από την άλλη πλευρά, δεν 
πρέπει να αρκεί η απλή διαβίβαση 
στοιχείων, όπως ο ταξιδιωτικός 
προορισμός ή οι ημερομηνίες ταξιδιού.

(18) Θα πρέπει επίσης να διευκρινισθεί ότι 
οι συμβάσεις με τις οποίες ένας πάροχος 
παρέχει το δικαίωμα στον ταξιδιώτη μετά 
τη σύναψη της σύμβασης να επιλέγει 
μεταξύ διαφόρων ειδών ταξιδιωτικών 
υπηρεσιών, όπως στην περίπτωση δώρων 
για ταξιδιωτικά πακέτα, θα πρέπει να 
αποτελούν οργανωμένα ταξιδιωτικά 
πακέτα. Επιπλέον, ο συνδυασμός 
ταξιδιωτικών υπηρεσιών θα πρέπει να 
θεωρείται ως οργανωμένο ταξίδι όταν το 
όνομα ή τα προσωπικά στοιχεία του 
ταξιδιώτη που απαιτούνται για τη σύναψη 
της συναλλαγής κράτησης διαβιβάζονται 
από έναν πάροχο σε άλλον.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Η διαβίβαση των στοιχείων ενός καταναλωτή μεταξύ συνδεδεμένων διαδικασιών κράτησης θα 
πρέπει να θεωρείται επαρκής για τη δημιουργία ενός πακέτου διακοπών, όταν έχει ως 
αποτέλεσμα τον συνδυασμό τουλάχιστον δύο διαφορετικών ειδών ταξιδιωτικών υπηρεσιών για 
το ίδιο ταξίδι. Επίσης ο όρος «προσωπικά στοιχεία» είναι πολύ αόριστος. [Δεν αφορά το 
ελληνικό κείμενο].

Τροπολογία 113
Philippe Juvin

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 18

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(18) Θα πρέπει επίσης να διευκρινισθεί ότι 
οι συμβάσεις με τις οποίες ένας πάροχος 
παρέχει το δικαίωμα στον ταξιδιώτη μετά 
τη σύναψη της σύμβασης να επιλέγει 
μεταξύ διαφόρων ειδών ταξιδιωτικών 
υπηρεσιών, όπως στην περίπτωση δώρων 
για ταξιδιωτικά πακέτα, θα πρέπει να 
αποτελούν οργανωμένα ταξιδιωτικά 
πακέτα. Επιπλέον, ο συνδυασμός 
ταξιδιωτικών υπηρεσιών θα πρέπει να 
θεωρείται ως οργανωμένο ταξίδι όταν το 
όνομα ή τα προσωπικά στοιχεία του 
ταξιδιώτη που απαιτούνται για τη σύναψη 
της συναλλαγής κράτησης διαβιβάζονται 
από έναν πάροχο σε άλλον το αργότερο 
όταν επιβεβαιωθεί η κράτηση της πρώτης 
υπηρεσίας. Τα προσωπικά στοιχεία που 
είναι αναγκαία για τη σύναψη συναλλαγής 
κράτησης αφορούν στοιχεία πιστωτικής 
κάρτας ή άλλες πληροφορίες που 
απαιτούνται για την πληρωμή. Από την 
άλλη πλευρά, δεν πρέπει να αρκεί η απλή 
διαβίβαση στοιχείων, όπως ο ταξιδιωτικός 
προορισμός ή οι ημερομηνίες ταξιδιού.

(18) Θα πρέπει επίσης να διευκρινισθεί ότι 
οι συμβάσεις με τις οποίες ένας πάροχος 
παρέχει το δικαίωμα στον ταξιδιώτη μετά 
τη σύναψη της σύμβασης να επιλέγει 
μεταξύ διαφόρων ειδών ταξιδιωτικών 
υπηρεσιών, όπως στην περίπτωση δώρων 
για ταξιδιωτικά πακέτα, θα πρέπει να 
αποτελούν οργανωμένα ταξιδιωτικά 
πακέτα. Επιπλέον, ο συνδυασμός 
ταξιδιωτικών υπηρεσιών θα πρέπει να 
θεωρείται ως οργανωμένο ταξίδι όταν τα 
προσωπικά στοιχεία του ταξιδιώτη που 
απαιτούνται για τη σύναψη της 
συναλλαγής κράτησης διαβιβάζονται από 
έναν πάροχο σε άλλον το αργότερο όταν 
επιβεβαιωθεί η κράτηση της πρώτης 
υπηρεσίας μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου. Τα προσωπικά στοιχεία του 
ταξιδιώτη που είναι αναγκαία για τη 
σύναψη συναλλαγής κράτησης αφορούν το 
όνομα του ταξιδιώτη, τη διεύθυνσή του, 
τον τηλεφωνικό του αριθμό, τα στοιχεία 
πιστωτικής κάρτας ή άλλες πληροφορίες 
που απαιτούνται για την πληρωμή. Από 
την άλλη πλευρά, δεν πρέπει να αρκεί η 
απλή διαβίβαση στοιχείων που σχετίζονται 
μόνο με την ταξιδιωτική υπηρεσία, όπως 
ο ταξιδιωτικός προορισμός ή οι 
ημερομηνίες ταξιδιού, χωρίς να 
διαβιβάζονται τα προσωπικά στοιχεία 
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του ταξιδιώτη.

Or. en

Αιτιολόγηση

Διευκρίνιση του είδους των πληροφοριών που ανταλλάσσονται (διάκριση μεταξύ ενός 
οργανωμένου ταξιδιού, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 σημείο 2 στοιχείο v), και των 
εξατομικευμένων ταξιδιωτικών διακανονισμών, όπως ορίζονται στο άρθρο 3 σημείο 5 στοιχείο 
β)). Ένας απλός σύνδεσμος σε έναν δικτυακό τόπο δεν μπορεί να συνιστά εξατομικευμένο 
ταξιδιωτικό διακανονισμό (απαιτείται ελάχιστη διαβίβαση πληροφοριών μεταξύ των παρόχων 
που σχετίζονται μόνο με την κράτηση - ημερομηνίες και τόπος). Πρέπει να διευκρινιστεί η 
κατάλληλη στιγμή της επιβεβαίωσης (λήψη e-mail επιβεβαίωσης), προκειμένου να υπάρχει 
ασφάλεια δικαίου (αν κάτι θεωρείται οργανωμένο ταξίδι ή όχι εξαρτάται και από τη χρονική 
στιγμή της επιβεβαίωσης).

Τροπολογία 114
Heide Rühle

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 18

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(18) Θα πρέπει επίσης να διευκρινισθεί ότι 
οι συμβάσεις με τις οποίες ένας πάροχος 
παρέχει το δικαίωμα στον ταξιδιώτη μετά 
τη σύναψη της σύμβασης να επιλέγει 
μεταξύ διαφόρων ειδών ταξιδιωτικών 
υπηρεσιών, όπως στην περίπτωση δώρων 
για ταξιδιωτικά πακέτα, θα πρέπει να 
αποτελούν οργανωμένα ταξιδιωτικά 
πακέτα. Επιπλέον, ο συνδυασμός 
ταξιδιωτικών υπηρεσιών θα πρέπει να 
θεωρείται ως οργανωμένο ταξίδι όταν το 
όνομα ή τα προσωπικά στοιχεία του 
ταξιδιώτη που απαιτούνται για τη σύναψη 
της συναλλαγής κράτησης διαβιβάζονται 
από έναν πάροχο σε άλλον το αργότερο 
όταν επιβεβαιωθεί η κράτηση της πρώτης 
υπηρεσίας. Τα προσωπικά στοιχεία που 
είναι αναγκαία για τη σύναψη συναλλαγής 
κράτησης αφορούν στοιχεία πιστωτικής 
κάρτας ή άλλες πληροφορίες που 
απαιτούνται για την πληρωμή. Από την 
άλλη πλευρά, δεν πρέπει να αρκεί η απλή 
διαβίβαση στοιχείων, όπως ο ταξιδιωτικός 
προορισμός ή οι ημερομηνίες ταξιδιού.

(18) Θα πρέπει επίσης να διευκρινισθεί ότι 
οι συμβάσεις με τις οποίες ένας πάροχος 
παρέχει το δικαίωμα στον ταξιδιώτη μετά 
τη σύναψη της σύμβασης να επιλέγει 
μεταξύ διαφόρων ειδών ταξιδιωτικών 
υπηρεσιών, όπως στην περίπτωση δώρων 
για ταξιδιωτικά πακέτα, θα πρέπει να 
αποτελούν οργανωμένα ταξιδιωτικά 
πακέτα. Επιπλέον, ο συνδυασμός 
ταξιδιωτικών υπηρεσιών θα πρέπει να 
θεωρείται ως οργανωμένο ταξίδι όταν τα 
προσωπικά στοιχεία του ταξιδιώτη που 
απαιτούνται για τη σύναψη της 
συναλλαγής κράτησης διαβιβάζονται από 
έναν πάροχο σε άλλον το αργότερο όταν 
επιβεβαιωθεί η κράτηση της πρώτης 
υπηρεσίας. Τα προσωπικά στοιχεία που 
είναι αναγκαία για τη σύναψη συναλλαγής 
κράτησης αφορούν στοιχεία πιστωτικής 
κάρτας ή άλλες πληροφορίες που 
απαιτούνται για την πληρωμή. Από την 
άλλη πλευρά, δεν πρέπει να αρκεί η απλή 
διαβίβαση στοιχείων, όπως ο ταξιδιωτικός 
προορισμός ή οι ημερομηνίες ταξιδιού.
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Τροπολογία 115
Sergio Gaetano Cofferati

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 19

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(19) Δεδομένου ότι υπάρχει μικρότερη 
ανάγκη προστασίας των ταξιδιωτών στην 
περίπτωση βραχυχρόνιων ταξιδιών, και 
προκειμένου να αποφευχθεί η περιττή 
επιβάρυνση για τους παρόχους, τα 
ταξίδια που διαρκούν λιγότερο από 24 
ώρες και δεν περιλαμβάνουν κατάλυμα, 
καθώς και τα περιστασιακά οργανωμένα 
πακέτα, θα πρέπει να εξαιρούνται από το 
πεδίο εφαρμογής της παρούσας οδηγίας.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 116
Anna Hedh

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 19

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(19) Δεδομένου ότι υπάρχει μικρότερη 
ανάγκη προστασίας των ταξιδιωτών στην 
περίπτωση βραχυχρόνιων ταξιδιών, και 
προκειμένου να αποφευχθεί η περιττή 
επιβάρυνση για τους παρόχους, τα 
ταξίδια που διαρκούν λιγότερο από 24 
ώρες και δεν περιλαμβάνουν κατάλυμα, 
καθώς και τα περιστασιακά οργανωμένα 
πακέτα, θα πρέπει να εξαιρούνται από το 
πεδίο εφαρμογής της παρούσας οδηγίας.

Διαγράφεται

Or. sv
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Τροπολογία 117
Philippe Juvin

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 20

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(20) Το κύριο χαρακτηριστικό του 
«οργανωμένου ταξιδιού» είναι ότι 
τουλάχιστον ένας πάροχος ευθύνεται ως
διοργανωτής για την ορθή εκτέλεση του 
οργανωμένου ταξιδιού στο σύνολό του.
Συνεπώς, μόνον σε περιπτώσεις όπου 
ένας άλλος πάροχος είναι ο διοργανωτής 
ενός οργανωμένου ταξιδιού θα πρέπει 
ένας πάροχος, συνήθως πράκτορας 
γραφείου ταξιδιών ή ταξιδιωτικός 
πράκτορας μέσω διαδικτύου, να είναι σε 
θέση να ενεργεί ως απλός λιανοπωλητής 
ή ως μεσάζων και να μην ευθύνεται ως 
διοργανωτής. Το κατά πόσον ένας 
πάροχος ενεργεί ως διοργανωτής για ένα 
συγκεκριμένο οργανωμένο ταξίδι θα 
πρέπει να εξαρτάται από τη συμμετοχή του 
στην οργάνωση του ταξιδιού, όπως 
ορίζεται στην παρούσα οδηγία, και όχι από 
την ονομασία με την οποία ασκεί τις 
δραστηριότητές του. Όταν δύο ή 
περισσότεροι πάροχοι πληρούν το κριτήριο 
με βάση το οποίο ο συνδυασμός 
ταξιδιωτικών υπηρεσιών αποτελεί 
οργανωμένο ταξίδι και όταν οι εν λόγω 
πάροχοι δεν έχουν ενημερώσει τον 
ταξιδιώτη ποιος εξ αυτών είναι ο 
διοργανωτής του οργανωμένου ταξιδιού, 
όλοι οι εμπλεκόμενοι πάροχοι πρέπει να 
θεωρούνται ως διοργανωτές.

(20) Το κύριο χαρακτηριστικό του 
«οργανωμένου ταξιδιού» είναι ότι 
τουλάχιστον ένας πάροχος, ο διοργανωτής 
ή/και ο λιανοπωλητής ευθύνεται για την 
ορθή εκτέλεση του οργανωμένου ταξιδιού 
στο σύνολό του. Το κατά πόσον ένας 
πάροχος ενεργεί ως διοργανωτής για ένα 
συγκεκριμένο οργανωμένο ταξίδι θα 
πρέπει να εξαρτάται από τη συμμετοχή του 
στην οργάνωση του ταξιδιού, όπως 
ορίζεται στην παρούσα οδηγία, και όχι από 
την ονομασία με την οποία ασκεί τις 
δραστηριότητές του. Όταν δύο ή 
περισσότεροι πάροχοι πληρούν το κριτήριο 
με βάση το οποίο ο συνδυασμός 
ταξιδιωτικών υπηρεσιών αποτελεί 
οργανωμένο ταξίδι και όταν οι εν λόγω 
πάροχοι δεν έχουν ενημερώσει τον 
ταξιδιώτη ποιος εξ αυτών είναι ο 
διοργανωτής του οργανωμένου ταξιδιού, 
όλοι οι εμπλεκόμενοι πάροχοι πρέπει να 
θεωρούνται ως διοργανωτές.

Or. en

Justification

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 
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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.

Τροπολογία 118
Philippe Juvin

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 21

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(21) Όσον αφορά τα οργανωμένα ταξίδια, 
οι λιανοπωλητές θα πρέπει να είναι 
υπεύθυνοι από κοινού με τον διοργανωτή 
για την παροχή πληροφοριών πριν από τη 
σύναψη της σύμβασης. Ταυτόχρονα, θα 
πρέπει να αποσαφηνιστεί ότι αυτοί έχουν 
την ευθύνη για σφάλματα κρατήσεων. Για 
να διευκολυνθεί η επικοινωνία, ιδίως σε 
διασυνοριακές υποθέσεις, οι ταξιδιώτες θα 
πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να 
έρχονται σε επαφή με τον διοργανωτή 
μέσω του λιανοπωλητή από τον οποίο 
αγόρασαν το οργανωμένο ταξίδι.

(21) Όσον αφορά τα οργανωμένα ταξίδια, 
οι λιανοπωλητές θα πρέπει να είναι 
υπεύθυνοι από κοινού με τον διοργανωτή 
για την παροχή πληροφοριών πριν από τη 
σύναψη της σύμβασης. Ταυτόχρονα, θα 
πρέπει να αποσαφηνιστεί ότι αυτοί έχουν 
την ευθύνη για σφάλματα κρατήσεων 
εφόσον εμπλέκονται ουσιαστικά στη 
διαδικασία κράτησης. Ως εκ τούτου, οι 
λιανοπωλητές δεν θα πρέπει να 
ευθύνονται για σφάλματα κρατήσεων εάν 
αυτά προκύπτουν από σφάλματα που 
διαπράχθηκαν από άλλον πάροχο ο 
οποίος παρέχει επιπλέον ταξιδιωτικές 
υπηρεσίες μέσω συνδεδεμένων 
ηλεκτρονικών διαδικασιών κράτησης, 
στο πλαίσιο ενός εξατομικευμένου 
ταξιδιωτικού διακανονισμού που 
βασίζεται στη διαβίβαση μόνο 
στοχοθετημένων πληροφοριών, όπως π.χ. 
ο ταξιδιωτικός προορισμός και οι 
ημερομηνίες του ταξιδιού. Στην 
περίπτωση αυτή, ο πάροχος που παρέχει 
τις επιπλέον ταξιδιωτικές υπηρεσίες θα 
πρέπει να ευθύνεται για τα σφάλματα που 
προκύπτουν κατά τη διαδικασία της 
κράτησης των εν λόγω υπηρεσιών. Για να 
διευκολυνθεί η επικοινωνία, ιδίως σε 
διασυνοριακές υποθέσεις, οι ταξιδιώτες θα 
πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να 
έρχονται σε επαφή με τον διοργανωτή 
μέσω του λιανοπωλητή από τον οποίο 
αγόρασαν το οργανωμένο ταξίδι.
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Αιτιολόγηση

Οι λιανοπωλητές θα πρέπει να ευθύνονται για σφάλματα κρατήσεων μόνον όταν έχουν 
συμμετάσχει ουσιαστικά στη διαδικασία κράτησης. Εάν, εφόσον πρόκειται για έναν 
εξατομικευμένο ταξιδιωτικό διακανονισμό που χρησιμοποιεί συνδεδεμένες ηλεκτρονικές 
διαδικασίες κράτησης οι οποίες βασίζονται στη διαβίβαση στοχοθετημένων πληροφοριών 
μεταξύ των παρόχων, όπως μεταξύ άλλων ο ταξιδιωτικός προορισμός και οι ημερομηνίες 
ταξιδιού (βλ. τροπολογία στο άρθρο 3 σημείο 5 στοιχείο β)), ο πάροχος που παρέχει τις 
πρόσθετες υπηρεσίες διαπράξει σφάλματα κατά την κράτηση, την ευθύνη για τα σφάλματα της 
κράτησης θα πρέπει να την φέρει ο ίδιος και όχι ο λιανοπωλητής ο οποίος δεν έχει εμπλακεί 
καθ’ οποιονδήποτε τρόπο στην κράτηση των πρόσθετων υπηρεσιών.

Τροπολογία 119
Catherine Stihler

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 23

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(23) Οι βασικές πληροφορίες, για 
παράδειγμα σχετικά με τα κύρια 
χαρακτηριστικά των ταξιδιωτικών 
υπηρεσιών ή τις τιμές, που περιέχονται σε 
διαφημίσεις, στον δικτυακό τόπο του 
διοργανωτή ή σε φυλλάδια ως μέρος της 
προσυμβατικής πληροφόρησης, θα πρέπει 
να είναι δεσμευτικές, εκτός αν ο 
διοργανωτής διατηρεί το δικαίωμα να 
τροποποιήσει τα εν λόγω στοιχεία και 
εκτός εάν οι εν λόγω αλλαγές 
κοινοποιούνται ευδιάκριτα και με 
σαφήνεια στον ταξιδιώτη πριν από τη 
σύναψη της σύμβασης. Ωστόσο, 
λαμβανομένων υπόψη των νέων 
τεχνολογιών επικοινωνίας, δεν είναι πλέον 
αναγκαίο να καθοριστούν ειδικοί κανόνες 
στα φυλλάδια, ενώ είναι σκόπιμο να 
εξασφαλιστεί ότι, σε ορισμένες 
περιπτώσεις, οι αλλαγές που επηρεάζουν 
την εκτέλεση της σύμβασης 
κοινοποιούνται μεταξύ των μερών σε 
σταθερό μέσο, προσπελάσιμο για 

(23) Οι βασικές πληροφορίες, για 
παράδειγμα σχετικά με τα κύρια 
χαρακτηριστικά των ταξιδιωτικών 
υπηρεσιών ή τις τιμές, που περιέχονται σε 
διαφημίσεις, στον δικτυακό τόπο του 
διοργανωτή ή σε φυλλάδια ως μέρος της 
προσυμβατικής πληροφόρησης, θα πρέπει 
να είναι δεσμευτικές, εκτός αν ο 
διοργανωτής διατηρεί το δικαίωμα να 
τροποποιήσει τα εν λόγω στοιχεία και 
εκτός εάν οι εν λόγω αλλαγές 
κοινοποιούνται ευδιάκριτα και με 
σαφήνεια στον ταξιδιώτη πριν από τη 
σύναψη της σύμβασης. Οι αλλαγές που 
επηρεάζουν την εκτέλεση της σύμβασης 
πρέπει να κοινοποιούνται δεόντως μεταξύ 
των μερών σε σταθερό μέσο, 
προσπελάσιμο για μελλοντική αναφορά. 
Θα πρέπει να είναι πάντοτε δυνατό να 
γίνονται αλλαγές στις εν λόγω 
πληροφορίες, εφόσον και τα δύο 
συμβαλλόμενα μέρη συμφωνούν ρητά 
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μελλοντική αναφορά. Θα πρέπει να είναι 
πάντοτε δυνατό να γίνονται αλλαγές στις 
εν λόγω πληροφορίες, εφόσον και τα δύο 
συμβαλλόμενα μέρη συμφωνούν ρητά 
σχετικά με το συγκεκριμένο θέμα.

σχετικά με το συγκεκριμένο θέμα.

Or. en

Αιτιολόγηση

Μολονότι η ψηφιακή επικοινωνία τείνει να επικρατήσει ως μέσο επικοινωνίας, οι πληροφορίες 
θα πρέπει να παραμένουν διαθέσιμες σε διάφορα μέσα προκειμένου να διασφαλίζεται η 
δυνατότητα πρόσβασης όλων των καταναλωτών.

Τροπολογία 120
Emma McClarkin

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 23 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(23a) Ωστόσο, λαμβάνοντας υπόψη τόσο 
τις νέες τεχνολογίες επικοινωνίας, οι 
οποίες μπορούν να διασφαλίζουν ότι οι 
καταναλωτές έχουν πρόσβαση σε 
επικαιροποιημένες πληροφορίες κατά τη 
στιγμή της κράτησης, όσο και την 
αυξανόμενη τάση της πραγματοποίησης 
κρατήσεων οργανωμένων ταξιδιών μέσω 
του διαδικτύου, δεν είναι πλέον αναγκαίο 
να καθορίζονται ειδικοί κανόνες στα 
φυλλάδια.

Or. en

Τροπολογία 121
Jorgo Chatzimarkakis

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 23 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(23a) Οι ώρες των πτήσεων θα πρέπει να 
συνιστούν αναπόσπαστο μέρος της 
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σύμβασης και ένα από τα κύρια 
χαρακτηριστικά μιας ταξιδιωτικής 
υπηρεσίας. Σε περίπτωση τροποποίησής 
τους, οι νέες ώρες των πτήσεων δεν 
επιτρέπεται να εμφανίζουν απόκλιση 
μεγαλύτερων των 5 ωρών σε σύγκριση με 
τις αρχικές ώρες.

Or. en

Τροπολογία 122
Hans-Peter Mayer

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 26

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(26) Δεδομένου ότι τα πακέτα αγοράζονται 
συχνά πολύν καιρό πριν από την εκτέλεσή 
τους, ενδέχεται να συμβούν απρόβλεπτα 
γεγονότα. Ως εκ τούτου, ο ταξιδιώτης θα 
πρέπει, υπό ορισμένους όρους, να έχει το 
δικαίωμα να εκχωρεί ένα οργανωμένο 
ταξίδι σε άλλον ταξιδιώτη. Στις 
περιπτώσεις αυτές, ο διοργανωτής θα 
πρέπει να είναι σε θέση να ανακτήσει τις 
δαπάνες του, π.χ. αν ένας υπεργολάβος 
απαιτεί την καταβολή ποσού δικαιωμάτων 
για την αλλαγή του ονόματος του 
ταξιδιώτη ή την ακύρωση εισιτηρίου 
μεταφοράς και την έκδοση νέου. Οι 
ταξιδιώτες θα πρέπει επίσης να έχουν τη 
δυνατότητα να καταγγείλουν τη σύμβαση 
ανά πάσα στιγμή πριν από την έναρξη του 
οργανωμένου ταξιδιού, καταβάλλοντας τη 
σχετική αποζημίωση, καθώς και το 
δικαίωμα να καταγγείλουν τη σύμβαση, 
χωρίς καταβολή αποζημίωσης, όταν 
αναπόφευκτες και έκτακτες περιστάσεις, 
όπως πόλεμος ή θεομηνία, έχουν 
σημαντικές επιπτώσεις στο οργανωμένο 
ταξίδι. Αναπόφευκτες και έκτακτες 
περιστάσεις θα πρέπει ιδίως να θεωρείται 
ότι υπάρχουν όταν αξιόπιστες και 
διαθέσιμες στο κοινό επίσημες 

(26) Δεδομένου ότι τα πακέτα αγοράζονται 
συχνά πολύν καιρό πριν από την εκτέλεσή 
τους, ενδέχεται να συμβούν απρόβλεπτα 
γεγονότα. Ως εκ τούτου, ο ταξιδιώτης θα 
πρέπει, υπό ορισμένους όρους, να έχει το 
δικαίωμα να εκχωρεί ένα οργανωμένο 
ταξίδι σε άλλον ταξιδιώτη. Στις 
περιπτώσεις αυτές, ο διοργανωτής θα 
πρέπει να είναι σε θέση να ανακτήσει τις 
δαπάνες του, π.χ. αν ένας υπεργολάβος 
απαιτεί την καταβολή ποσού δικαιωμάτων 
για την αλλαγή του ονόματος του 
ταξιδιώτη ή την ακύρωση εισιτηρίου 
μεταφοράς και την έκδοση νέου. Οι 
ταξιδιώτες θα πρέπει επίσης να έχουν τη 
δυνατότητα να καταγγείλουν τη σύμβαση 
ανά πάσα στιγμή πριν από την έναρξη του 
οργανωμένου ταξιδιού, καταβάλλοντας τη 
σχετική αποζημίωση,  καθώς και το 
δικαίωμα να καταγγείλουν τη σύμβαση, 
χωρίς καταβολή αποζημίωσης, όταν 
αναπόφευκτες και έκτακτες περιστάσεις, 
όπως π.χ. πόλεμος ή θεομηνία, 
συμπεριλαμβανομένης της τρομοκρατίας, 
των τυφώνων, του σεισμού και της 
επικίνδυνης για τους ταξιδιώτες 
πολιτικής αστάθειας, έχουν σημαντικές 
επιπτώσεις στο οργανωμένο ταξίδι. 
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πληροφορίες, όπως είναι οι συστάσεις που 
εκδίδονται από τις αρχές των κρατών 
μελών, συμβουλεύουν την αποφυγή 
ταξιδιών στον τόπο προορισμού.

Αναπόφευκτες και έκτακτες περιστάσεις 
θα πρέπει ιδίως να θεωρείται ότι υπάρχουν 
όταν αξιόπιστες και διαθέσιμες στο κοινό 
επίσημες πληροφορίες, όπως είναι οι 
συστάσεις που εκδίδονται από τις αρχές 
των κρατών μελών, συμβουλεύουν την 
αποφυγή ταξιδιών στον τόπο προορισμού.

Or. de

Τροπολογία 123
Sergio Gaetano Cofferati

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 26

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(26) Δεδομένου ότι τα πακέτα αγοράζονται 
συχνά πολύν καιρό πριν από την εκτέλεσή 
τους, ενδέχεται να συμβούν απρόβλεπτα 
γεγονότα. Ως εκ τούτου, ο ταξιδιώτης θα 
πρέπει, υπό ορισμένους όρους, να έχει το 
δικαίωμα να εκχωρεί ένα οργανωμένο 
ταξίδι σε άλλον ταξιδιώτη. Στις 
περιπτώσεις αυτές, ο διοργανωτής θα 
πρέπει να είναι σε θέση να ανακτήσει τις 
δαπάνες του, π.χ. αν ένας υπεργολάβος 
απαιτεί την καταβολή ποσού δικαιωμάτων 
για την αλλαγή του ονόματος του 
ταξιδιώτη ή την ακύρωση εισιτηρίου 
μεταφοράς και την έκδοση νέου. Οι 
ταξιδιώτες θα πρέπει επίσης να έχουν τη 
δυνατότητα να καταγγείλουν τη σύμβαση 
ανά πάσα στιγμή πριν από την έναρξη του 
οργανωμένου ταξιδιού, καταβάλλοντας τη
σχετική αποζημίωση, καθώς και το 
δικαίωμα να καταγγείλουν τη σύμβαση, 
χωρίς καταβολή αποζημίωσης, όταν 
αναπόφευκτες και έκτακτες περιστάσεις, 
όπως πόλεμος ή θεομηνία, έχουν 
σημαντικές επιπτώσεις στο οργανωμένο 
ταξίδι. Αναπόφευκτες και έκτακτες 
περιστάσεις θα πρέπει ιδίως να θεωρείται 
ότι υπάρχουν όταν αξιόπιστες και 
διαθέσιμες στο κοινό επίσημες 
πληροφορίες, όπως είναι οι συστάσεις που 
εκδίδονται από τις αρχές των κρατών 

(26) Δεδομένου ότι τα πακέτα αγοράζονται 
συχνά πολύν καιρό πριν από την εκτέλεσή 
τους, ενδέχεται να συμβούν απρόβλεπτα 
γεγονότα. Ως εκ τούτου, ο ταξιδιώτης θα 
πρέπει, υπό ορισμένους όρους, να έχει το 
δικαίωμα να εκχωρεί ένα οργανωμένο 
ταξίδι σε άλλον ταξιδιώτη. Στις 
περιπτώσεις αυτές, ο διοργανωτής θα 
πρέπει να είναι σε θέση να ανακτήσει τις 
όποιες δαπάνες του, π.χ. αν ένας 
υπεργολάβος απαιτεί την καταβολή ποσού 
δικαιωμάτων για την αλλαγή του ονόματος 
του ταξιδιώτη ή την ακύρωση εισιτηρίου 
μεταφοράς και την έκδοση νέου. Οι 
ταξιδιώτες θα πρέπει επίσης να έχουν τη 
δυνατότητα να καταγγείλουν τη σύμβαση 
ανά πάσα στιγμή πριν από την έναρξη του 
οργανωμένου ταξιδιού. Η καταγγελία 
μπορεί να συνεπάγεται την καταβολή 
σχετικής αποζημίωσης και στην 
περίπτωση αυτή η σύμβαση θα πρέπει να 
ορίζει λογικά τυποποιημένα τέλη 
καταγγελίας. Σε κάθε περίπτωση, οι 
ταξιδιώτες έχουν το δικαίωμα να 
καταγγείλουν τη σύμβαση, χωρίς 
καταβολή αποζημίωσης, όταν 
αναπόφευκτες και έκτακτες περιστάσεις, 
όπως πόλεμος ή θεομηνία, έχουν 
σημαντικές επιπτώσεις στο οργανωμένο 
ταξίδι. Αναπόφευκτες και έκτακτες 
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μελών, συμβουλεύουν την αποφυγή 
ταξιδιών στον τόπο προορισμού.

περιστάσεις θα πρέπει ιδίως να θεωρείται 
ότι υπάρχουν όταν αξιόπιστες και 
διαθέσιμες στο κοινό επίσημες 
πληροφορίες, όπως είναι οι συστάσεις που 
εκδίδονται από τις αρχές των κρατών 
μελών, συμβουλεύουν την αποφυγή 
ταξιδιών στον τόπο προορισμού.

Or. en

Τροπολογία 124
Philippe Juvin

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 26

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(26) Δεδομένου ότι τα πακέτα αγοράζονται 
συχνά πολύν καιρό πριν από την εκτέλεσή 
τους, ενδέχεται να συμβούν απρόβλεπτα 
γεγονότα. Ως εκ τούτου, ο ταξιδιώτης θα 
πρέπει, υπό ορισμένους όρους, να έχει το 
δικαίωμα να εκχωρεί ένα οργανωμένο 
ταξίδι σε άλλον ταξιδιώτη. Στις 
περιπτώσεις αυτές, ο διοργανωτής θα 
πρέπει να είναι σε θέση να ανακτήσει τις 
δαπάνες του, π.χ. αν ένας υπεργολάβος 
απαιτεί την καταβολή ποσού δικαιωμάτων 
για την αλλαγή του ονόματος του 
ταξιδιώτη ή την ακύρωση εισιτηρίου 
μεταφοράς και την έκδοση νέου. Οι 
ταξιδιώτες θα πρέπει επίσης να έχουν τη 
δυνατότητα να καταγγείλουν τη σύμβαση 
ανά πάσα στιγμή πριν από την έναρξη του 
οργανωμένου ταξιδιού, καταβάλλοντας τη 
σχετική αποζημίωση, καθώς και το 
δικαίωμα να καταγγείλουν τη σύμβαση, 
χωρίς καταβολή αποζημίωσης, όταν 
αναπόφευκτες και έκτακτες περιστάσεις, 
όπως πόλεμος ή θεομηνία, έχουν 
σημαντικές επιπτώσεις στο οργανωμένο 
ταξίδι. Αναπόφευκτες και έκτακτες 
περιστάσεις θα πρέπει ιδίως να θεωρείται 
ότι υπάρχουν όταν αξιόπιστες και 
διαθέσιμες στο κοινό επίσημες 

(26) Δεδομένου ότι τα πακέτα αγοράζονται 
συχνά πολύν καιρό πριν από την εκτέλεσή 
τους, ενδέχεται να συμβούν απρόβλεπτα 
γεγονότα. Ως εκ τούτου, ο ταξιδιώτης θα 
πρέπει, υπό ορισμένους όρους, να έχει το 
δικαίωμα να εκχωρεί ένα οργανωμένο 
ταξίδι σε άλλον ταξιδιώτη. Στις 
περιπτώσεις αυτές, ο διοργανωτής θα 
πρέπει να είναι σε θέση να ανακτήσει τις 
δαπάνες του, π.χ. αν ένας υπεργολάβος 
απαιτεί την καταβολή ποσού δικαιωμάτων 
για την αλλαγή του ονόματος του 
ταξιδιώτη ή την ακύρωση εισιτηρίου 
μεταφοράς και την έκδοση νέου. Οι 
ταξιδιώτες θα πρέπει επίσης να έχουν τη 
δυνατότητα να καταγγείλουν τη σύμβαση 
ανά πάσα στιγμή πριν από την έναρξη του 
οργανωμένου ταξιδιού, καταβάλλοντας τη 
σχετική αποζημίωση, καθώς και το 
δικαίωμα να καταγγείλουν τη σύμβαση, 
χωρίς καταβολή αποζημίωσης, όταν 
αναπόφευκτες και έκτακτες περιστάσεις, 
όπως πόλεμος ή θεομηνία, έχουν 
σημαντικές επιπτώσεις στο οργανωμένο 
ταξίδι. Αναπόφευκτες και έκτακτες 
περιστάσεις θα πρέπει ιδίως να θεωρείται 
ότι υπάρχουν όταν αξιόπιστες και 
διαθέσιμες στο κοινό επίσημες 
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πληροφορίες, όπως είναι οι συστάσεις που 
εκδίδονται από τις αρχές των κρατών 
μελών, συμβουλεύουν την αποφυγή 
ταξιδιών στον τόπο προορισμού.

πληροφορίες, όπως είναι οι συστάσεις που 
εκδίδονται από τις αρχές των κρατών 
μελών, συμβουλεύουν την αποφυγή 
ταξιδιών στον τόπο προορισμού.

(Δεν αφορά το ελληνικό κείμενο.)

Or. fr

Αιτιολόγηση

Η παρούσα τροπολογία αφορά το γαλλικό κείμενο. Οι όροι πρέπει να ευθυγραμμιστούν με τους 
όρους που χρησιμοποιούνται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 261/2004 (δικαιώματα των επιβατών 
σε περίπτωση άρνησης επιβίβασης και ματαίωσης ή μεγάλης καθυστέρησης της πτήσης) ο 
οποίος αναφέρεται σε «έκτακτες περιστάσεις» (στα αγγλικά «extraordinary circumstances»).

Τροπολογία 125
Anna Hedh

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 26

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(26) Δεδομένου ότι τα πακέτα αγοράζονται 
συχνά πολύν καιρό πριν από την εκτέλεσή 
τους, ενδέχεται να συμβούν απρόβλεπτα 
γεγονότα. Ως εκ τούτου, ο ταξιδιώτης θα 
πρέπει, υπό ορισμένους όρους, να έχει το 
δικαίωμα να εκχωρεί ένα οργανωμένο 
ταξίδι σε άλλον ταξιδιώτη. Στις 
περιπτώσεις αυτές, ο διοργανωτής θα 
πρέπει να είναι σε θέση να ανακτήσει τις 
δαπάνες του, π.χ. αν ένας υπεργολάβος 
απαιτεί την καταβολή ποσού δικαιωμάτων 
για την αλλαγή του ονόματος του 
ταξιδιώτη ή την ακύρωση εισιτηρίου 
μεταφοράς και την έκδοση νέου. Οι 
ταξιδιώτες θα πρέπει επίσης να έχουν τη 
δυνατότητα να καταγγείλουν τη σύμβαση 
ανά πάσα στιγμή πριν από την έναρξη του 
οργανωμένου ταξιδιού, καταβάλλοντας τη 
σχετική αποζημίωση, καθώς και το 
δικαίωμα να καταγγείλουν τη σύμβαση, 
χωρίς καταβολή αποζημίωσης, όταν 
αναπόφευκτες και έκτακτες περιστάσεις, 
όπως πόλεμος ή θεομηνία, έχουν 

(26) Δεδομένου ότι τα πακέτα αγοράζονται 
συχνά πολύν καιρό πριν από την εκτέλεσή 
τους, ενδέχεται να συμβούν απρόβλεπτα 
γεγονότα. Ως εκ τούτου, ο ταξιδιώτης θα 
πρέπει, υπό ορισμένους όρους, να έχει το 
δικαίωμα να εκχωρεί ένα οργανωμένο 
ταξίδι σε άλλον ταξιδιώτη. Στις 
περιπτώσεις αυτές, ο διοργανωτής θα 
πρέπει να είναι σε θέση να ανακτήσει τις 
δαπάνες του, π.χ. αν ένας υπεργολάβος 
απαιτεί την καταβολή ποσού δικαιωμάτων 
για την αλλαγή του ονόματος του 
ταξιδιώτη ή την ακύρωση εισιτηρίου 
μεταφοράς και την έκδοση νέου. Οι 
ταξιδιώτες θα πρέπει επίσης να έχουν τη 
δυνατότητα να καταγγείλουν τη σύμβαση 
ανά πάσα στιγμή πριν από την έναρξη του 
οργανωμένου ταξιδιού, καταβάλλοντας τη 
σχετική αποζημίωση, καθώς και το 
δικαίωμα να καταγγείλουν τη σύμβαση, 
χωρίς καταβολή αποζημίωσης, όταν 
αναπόφευκτες και έκτακτες περιστάσεις, 
όπως πόλεμος, τρομοκρατία, πολιτική 
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σημαντικές επιπτώσεις στο οργανωμένο 
ταξίδι. Αναπόφευκτες και έκτακτες 
περιστάσεις θα πρέπει ιδίως να θεωρείται 
ότι υπάρχουν όταν αξιόπιστες και 
διαθέσιμες στο κοινό επίσημες 
πληροφορίες, όπως είναι οι συστάσεις που 
εκδίδονται από τις αρχές των κρατών 
μελών, συμβουλεύουν την αποφυγή 
ταξιδιών στον τόπο προορισμού.

αστάθεια ή θεομηνία, έχουν σημαντικές 
επιπτώσεις στο οργανωμένο ταξίδι. 
Αναπόφευκτες και έκτακτες περιστάσεις 
θα πρέπει ιδίως να θεωρείται ότι υπάρχουν 
όταν αξιόπιστες και διαθέσιμες στο κοινό 
επίσημες πληροφορίες, όπως είναι οι 
συστάσεις που εκδίδονται από τις αρχές 
των κρατών μελών, συμβουλεύουν την 
αποφυγή ταξιδιών στον τόπο προορισμού.

Or. sv

Τροπολογία 126
Catherine Stihler

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 27

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(27) Σε συγκεκριμένες καταστάσεις, ο 
διοργανωτής θα πρέπει επίσης να 
δικαιούται να καταγγείλει τη σύμβαση πριν 
από την έναρξη του οργανωμένου
ταξιδιού, χωρίς να καταβάλει αποζημίωση, 
για παράδειγμα, εάν ο ελάχιστος αριθμός 
συμμετεχόντων δεν καλυφθεί και εφόσον η 
δυνατότητα αυτή έχει προβλεφθεί στη 
σύμβαση.

(27) Σε συγκεκριμένες καταστάσεις, ο 
διοργανωτής θα πρέπει επίσης να 
δικαιούται να καταγγείλει τη σύμβαση πριν 
από την έναρξη του οργανωμένου 
ταξιδιού, χωρίς να καταβάλει αποζημίωση, 
για παράδειγμα, εάν ο ελάχιστος αριθμός 
συμμετεχόντων δεν καλυφθεί και εφόσον η 
δυνατότητα αυτή έχει προβλεφθεί στη 
σύμβαση. Σε αυτήν την περίπτωση, ο 
διοργανωτής θα πρέπει να ενημερώνει 
επαρκώς τους ταξιδιώτες που ενδέχεται 
να θίγονται από τη ρήτρα αυτή.

Or. en

Τροπολογία 127
Sergio Gaetano Cofferati

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 28

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(28) Σε ορισμένες περιπτώσεις, οι (28) Σε ορισμένες περιπτώσεις, οι 
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διοργανωτές θα πρέπει να έχουν τη 
δυνατότητα να κάνουν μονομερείς αλλαγές 
στη σύμβαση του οργανωμένου ταξιδιού. 
Ωστόσο, οι ταξιδιώτες θα πρέπει να έχουν 
το δικαίωμα να λύσουν τη σύμβαση, εάν οι 
προτεινόμενες αλλαγές τροποποιούν σε 
σημαντικό βαθμό οποιοδήποτε από τα 
κύρια χαρακτηριστικά των ταξιδιωτικών 
υπηρεσιών. Αυξήσεις των τιμών θα πρέπει 
να είναι δυνατές μόνον όταν υπάρχει 
αλλαγή στο κόστος των καυσίμων για τη 
μεταφορά επιβατών, στους φόρους ή τα 
τέλη που επιβάλλονται από ένα τρίτο 
μέρος που δεν εμπλέκεται άμεσα στην 
εκτέλεση των περιλαμβανόμενων 
ταξιδιωτικών υπηρεσιών ή στις 
συναλλαγματικές ισοτιμίες που αφορούν 
το οργανωμένο ταξίδι και εφόσον τόσο η 
προς τα πάνω όσο και η προς τα κάτω 
αναθεώρηση της τιμής προβλέπεται ρητά 
στη σύμβαση. Οι αυξήσεις των τιμών 
πρέπει να περιορίζονται στο 10 % της 
τιμής του οργανωμένου ταξιδιού.

διοργανωτές θα πρέπει να έχουν τη 
δυνατότητα να κάνουν μονομερείς αλλαγές 
στη σύμβαση του οργανωμένου ταξιδιού. 
Ωστόσο, οι ταξιδιώτες θα πρέπει να έχουν 
το δικαίωμα να λύσουν τη σύμβαση, εάν οι 
προτεινόμενες αλλαγές τροποποιούν 
οποιοδήποτε από τα κύρια χαρακτηριστικά 
των ταξιδιωτικών υπηρεσιών. Αυξήσεις 
των τιμών θα πρέπει να είναι δυνατές 
μόνον όταν η σύμβαση έχει συναφθεί 
τρεις τουλάχιστον μήνες πριν από την 
έναρξη ισχύος της και όταν υπάρχει 
αλλαγή στο κόστος των καυσίμων για τη 
μεταφορά επιβατών, στους φόρους ή τα 
τέλη που επιβάλλονται από ένα τρίτο 
μέρος που δεν εμπλέκεται άμεσα στην 
εκτέλεση των περιλαμβανόμενων 
ταξιδιωτικών υπηρεσιών ή στις 
συναλλαγματικές ισοτιμίες που αφορούν 
το οργανωμένο ταξίδι και εφόσον τόσο η 
προς τα πάνω όσο και η προς τα κάτω 
αναθεώρηση της τιμής προβλέπεται ρητά 
στη σύμβαση. Οι αυξήσεις των τιμών 
πρέπει να περιορίζονται στο 5 % της τιμής 
του οργανωμένου ταξιδιού.

Or. en

Τροπολογία 128
Κωνσταντίνος Πουπάκης

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 28

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(28) Σε ορισμένες περιπτώσεις, οι 
διοργανωτές θα πρέπει να έχουν τη 
δυνατότητα να κάνουν μονομερείς αλλαγές 
στη σύμβαση του οργανωμένου ταξιδιού. 
Ωστόσο, οι ταξιδιώτες θα πρέπει να έχουν 
το δικαίωμα να λύσουν τη σύμβαση, εάν οι 
προτεινόμενες αλλαγές τροποποιούν σε 
σημαντικό βαθμό οποιοδήποτε από τα 
κύρια χαρακτηριστικά των ταξιδιωτικών 
υπηρεσιών. Αυξήσεις των τιμών θα πρέπει 

(28) Σε ορισμένες περιπτώσεις, οι 
διοργανωτές θα πρέπει να έχουν τη 
δυνατότητα να κάνουν μονομερείς αλλαγές 
στη σύμβαση του οργανωμένου ταξιδιού. 
Ωστόσο, οι ταξιδιώτες θα πρέπει να έχουν 
το δικαίωμα να λύσουν τη σύμβαση, εάν οι 
προτεινόμενες αλλαγές τροποποιούν σε 
σημαντικό βαθμό οποιοδήποτε από τα 
κύρια χαρακτηριστικά των ταξιδιωτικών 
υπηρεσιών. Αυξήσεις των τιμών θα πρέπει 
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να είναι δυνατές μόνον όταν υπάρχει 
αλλαγή στο κόστος των καυσίμων για τη 
μεταφορά επιβατών, στους φόρους ή τα 
τέλη που επιβάλλονται από ένα τρίτο 
μέρος που δεν εμπλέκεται άμεσα στην 
εκτέλεση των περιλαμβανόμενων 
ταξιδιωτικών υπηρεσιών ή στις 
συναλλαγματικές ισοτιμίες που αφορούν 
το οργανωμένο ταξίδι και εφόσον τόσο η 
προς τα πάνω όσο και η προς τα κάτω 
αναθεώρηση της τιμής προβλέπεται ρητά 
στη σύμβαση. Οι αυξήσεις των τιμών 
πρέπει να περιορίζονται στο 10 % της 
τιμής του οργανωμένου ταξιδιού.

να είναι δυνατές μόνον όταν υπάρχει 
αλλαγή στο κόστος των καυσίμων για τη 
μεταφορά επιβατών, στους φόρους ή τα 
τέλη που επιβάλλονται από ένα τρίτο 
μέρος που δεν εμπλέκεται άμεσα στην 
εκτέλεση των περιλαμβανόμενων 
ταξιδιωτικών υπηρεσιών ή στις 
συναλλαγματικές ισοτιμίες που αφορούν 
το οργανωμένο ταξίδι και εφόσον τόσο η 
προς τα πάνω όσο και η προς τα κάτω 
αναθεώρηση της τιμής προβλέπεται ρητά 
στη σύμβαση. Οι αυξήσεις των τιμών 
πρέπει να περιορίζονται στο 5 % της τιμής 
του οργανωμένου ταξιδιού.

Or. el

Αιτιολόγηση

Ένα όριο της τάξης του 10% θα αντιπροσώπευε δυσανάλογο άχθος για τους ταξιδιώτες, ειδικά 
σε περιπτώσεις όπου οι τιμές του οργανωμένου ταξιδιού είναι υψηλές ή/και όταν πολλοί 
ταξιδιώτες συνδέονται με το ίδιο οργανωμένο ταξίδι, όπως οι οικογένειες (επειδή κάθε μέλος 
της πληρώνει ένα επιπλέον 10%).

Τροπολογία 129
Philippe Juvin

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 30

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(30) Προκειμένου να διασφαλιστεί η
συνοχή, είναι σκόπιμο να 
ευθυγραμμιστούν οι διατάξεις της 
παρούσας οδηγίας με τις διεθνείς 
συμβάσεις που καλύπτουν ταξιδιωτικές 
υπηρεσίες και με τη νομοθεσία της 
Ένωσης για τα δικαιώματα των επιβατών. 
Σε περίπτωση που ο διοργανωτής είναι 
υπεύθυνος για τη μη εκτέλεση ή την 
πλημμελή εκτέλεση των υπηρεσιών που 
περιλαμβάνονται στην ταξιδιωτική 
σύμβαση, ο διοργανωτής πρέπει να μπορεί 
να επικαλεσθεί τους περιορισμούς της 
ευθύνης των φορέων παροχής υπηρεσιών 

(30) Προκειμένου να διασφαλιστεί η 
συνοχή, είναι σκόπιμο να 
ευθυγραμμιστούν οι διατάξεις της 
παρούσας οδηγίας με τις διεθνείς 
συμβάσεις που καλύπτουν ταξιδιωτικές 
υπηρεσίες και με τη νομοθεσία της 
Ένωσης για τα δικαιώματα των επιβατών. 
Σε περίπτωση που ο διοργανωτής ή/και ο 
λιανοπωλητής είναι υπεύθυνος για τη μη 
εκτέλεση ή την πλημμελή εκτέλεση των 
υπηρεσιών που περιλαμβάνονται στην 
ταξιδιωτική σύμβαση, ο διοργανωτής ή/και 
ο λιανοπωλητής πρέπει να μπορεί να 
επικαλεσθεί τους περιορισμούς της 
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που θεσπίζονται σε διεθνείς συμβάσεις, 
όπως η σύμβαση του Μόντρεαλ του 1999 
για την ενοποίηση ορισμένων κανόνων 
στις διεθνείς αεροπορικές μεταφορές18, η 
σύμβαση του 1980 για τις διεθνείς 
σιδηροδρομικές μεταφορές (COTIF)19 και 
η σύμβαση των Αθηνών του 1974 σχετικά 
με τη μεταφορά επιβατών και των 
αποσκευών τους δια θαλάσσης20. Όταν 
είναι αδύνατον, λόγω αναπόφευκτων και 
έκτακτων περιστάσεων, να εξασφαλιστεί η 
επιστροφή του ταξιδιώτη στον τόπο 
αναχώρησης, η υποχρέωση του 
διοργανωτή να επωμισθεί το κόστος της 
συνεχούς παραμονής του ταξιδιώτη στον 
τόπο προορισμού πρέπει να 
ευθυγραμμιστεί με την πρόταση21 της 
Επιτροπής για τροποποίηση του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 261/2004 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 11ης Φεβρουαρίου 2004, 
για τη θέσπιση κοινών κανόνων 
αποζημίωσης και παροχής βοήθειας σε 
επιβάτες σε περίπτωση άρνησης 
επιβίβασης και ματαίωσης ή μεγάλης 
καθυστέρησης της πτήσης22.

ευθύνης των φορέων παροχής υπηρεσιών 
που θεσπίζονται σε διεθνείς συμβάσεις, 
όπως η σύμβαση του Μόντρεαλ του 1999 
για την ενοποίηση ορισμένων κανόνων 
στις διεθνείς αεροπορικές μεταφορές18, η 
σύμβαση του 1980 για τις διεθνείς 
σιδηροδρομικές μεταφορές (COTIF)19 και 
η σύμβαση των Αθηνών του 1974 σχετικά 
με τη μεταφορά επιβατών και των 
αποσκευών τους δια θαλάσσης20. Όταν 
είναι αδύνατον, λόγω αναπόφευκτων και 
έκτακτων περιστάσεων, να εξασφαλιστεί η 
επιστροφή του ταξιδιώτη στον τόπο 
αναχώρησης, η υποχρέωση του 
διοργανωτή ή/και του λιανοπωλητή να 
επωμισθεί το κόστος της συνεχούς 
παραμονής του ταξιδιώτη στον τόπο 
προορισμού πρέπει να ευθυγραμμιστεί με 
την πρόταση21 της Επιτροπής για 
τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
261/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου, της 11ης 
Φεβρουαρίου 2004, για τη θέσπιση κοινών 
κανόνων αποζημίωσης και παροχής 
βοήθειας σε επιβάτες σε περίπτωση 
άρνησης επιβίβασης και ματαίωσης ή 
μεγάλης καθυστέρησης της πτήσης22.

__________________ __________________
18 2001/539/EΚ: Απόφαση του 
Συμβουλίου, της 5ης Απριλίου 2001, για 
τη σύναψη από την Ευρωπαϊκή Κοινότητα 
της σύμβασης για την ενοποίηση 
ορισμένων κανόνων στις διεθνείς 
αεροπορικές μεταφορές (σύμβαση του 
Μόντρεαλ) (ΕΕ L 194, της 18.07.2011, σ. 
38).

18 2001/539/EΚ: Απόφαση του 
Συμβουλίου, της 5ης Απριλίου 2001, για 
τη σύναψη από την Ευρωπαϊκή Κοινότητα 
της σύμβασης για την ενοποίηση 
ορισμένων κανόνων στις διεθνείς 
αεροπορικές μεταφορές (σύμβαση του 
Μόντρεαλ) (ΕΕ L 194, της 18.07.2011, σ. 
38).

19 2013/103/EΕ: Απόφαση του 
Συμβουλίου, της 16ης Ιουνίου 2011, για 
την υπογραφή και τη σύναψη της 
συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης και της Διακυβερνητικής 
Οργάνωσης σχετικά με τις διεθνείς 
σιδηροδρομικές μεταφορές για την
προσχώρηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη 
Σύμβαση σχετικά με τις διεθνείς 
σιδηροδρομικές μεταφορές (COTIF) (ΕΕ L 

19 2013/103/EΕ: Απόφαση του 
Συμβουλίου, της 16ης Ιουνίου 2011, για 
την υπογραφή και τη σύναψη της 
συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης και της Διακυβερνητικής 
Οργάνωσης σχετικά με τις διεθνείς 
σιδηροδρομικές μεταφορές για την 
προσχώρηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη 
Σύμβαση σχετικά με τις διεθνείς 
σιδηροδρομικές μεταφορές (COTIF) (ΕΕ L 
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51 της 23.2.2013, σ. 1). 51 της 23.2.2013, σ. 1).
20 2012/22/EΕ: Απόφαση του Συμβουλίου, 
της 12ης Δεκεμβρίου 2011, για την 
προσχώρηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο 
Πρωτόκολλο του 2002 της Σύμβασης των 
Αθηνών του 1974 σχετικά με τη θαλάσσια 
μεταφορά επιβατών και των αποσκευών 
τους, εκτός των άρθρων 10 και 11 του εν 
λόγω πρωτοκόλλου (ΕΕ L 8 της 12.1.2012, 
σ. 1).

20 2012/22/EΕ: Απόφαση του Συμβουλίου, 
της 12ης Δεκεμβρίου 2011, για την 
προσχώρηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο 
Πρωτόκολλο του 2002 της Σύμβασης των 
Αθηνών του 1974 σχετικά με τη θαλάσσια 
μεταφορά επιβατών και των αποσκευών 
τους, εκτός των άρθρων 10 και 11 του εν 
λόγω πρωτοκόλλου (ΕΕ L 8 της 12.1.2012, 
σ. 1).

21 Πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την 
τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
261/2004 για τη θέσπιση κοινών κανόνων 
αποζημίωσης των επιβατών αεροπορικών 
μεταφορών και παροχής βοήθειας σε 
αυτούς σε περίπτωση άρνησης επιβίβασης 
και ματαίωσης ή μεγάλης καθυστέρησης 
της πτήσης και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
2027/97 για την ευθύνη του 
αερομεταφορέα όσον αφορά την 
αεροπορική μεταφορά επιβατών και των 
αποσκευών τους - COM/2013/130 τελικό.

21 Πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την 
τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
261/2004 για τη θέσπιση κοινών κανόνων 
αποζημίωσης των επιβατών αεροπορικών 
μεταφορών και παροχής βοήθειας σε 
αυτούς σε περίπτωση άρνησης επιβίβασης 
και ματαίωσης ή μεγάλης καθυστέρησης 
της πτήσης και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
2027/97 για την ευθύνη του 
αερομεταφορέα όσον αφορά την 
αεροπορική μεταφορά επιβατών και των 
αποσκευών τους - COM/2013/130 τελικό.

22 ΕΕ L 46 της 17.2.2004, σ. 1. 22 ΕΕ L 46 της 17.2.2004, σ. 1.

Or. en

Justification

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.

Τροπολογία 130
Philippe Juvin

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 30
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(30) Προκειμένου να διασφαλιστεί η 
συνοχή, είναι σκόπιμο να 
ευθυγραμμιστούν οι διατάξεις της 
παρούσας οδηγίας με τις διεθνείς 
συμβάσεις που καλύπτουν ταξιδιωτικές 
υπηρεσίες και με τη νομοθεσία της 
Ένωσης για τα δικαιώματα των επιβατών. 
Σε περίπτωση που ο διοργανωτής είναι 
υπεύθυνος για τη μη εκτέλεση ή την 
πλημμελή εκτέλεση των υπηρεσιών που 
περιλαμβάνονται στην ταξιδιωτική 
σύμβαση, ο διοργανωτής πρέπει να μπορεί 
να επικαλεσθεί τους περιορισμούς της 
ευθύνης των φορέων παροχής υπηρεσιών 
που θεσπίζονται σε διεθνείς συμβάσεις, 
όπως η σύμβαση του Μόντρεαλ του 1999 
για την ενοποίηση ορισμένων κανόνων 
στις διεθνείς αεροπορικές μεταφορές18, η 
σύμβαση του 1980 για τις διεθνείς 
σιδηροδρομικές μεταφορές (COTIF)19 και 
η σύμβαση των Αθηνών του 1974 σχετικά 
με τη μεταφορά επιβατών και των 
αποσκευών τους δια θαλάσσης20. Όταν 
είναι αδύνατον, λόγω αναπόφευκτων και 
έκτακτων περιστάσεων, να εξασφαλιστεί η 
επιστροφή του ταξιδιώτη στον τόπο 
αναχώρησης, η υποχρέωση του 
διοργανωτή να επωμισθεί το κόστος της 
συνεχούς παραμονής του ταξιδιώτη στον 
τόπο προορισμού πρέπει να 
ευθυγραμμιστεί με την πρόταση της 
Επιτροπής21 για τροποποίηση του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 261/2004 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 11ης Φεβρουαρίου 2004, 
για τη θέσπιση κοινών κανόνων 
αποζημίωσης και παροχής βοήθειας σε 
επιβάτες σε περίπτωση άρνησης 
επιβίβασης και ματαίωσης ή μεγάλης 
καθυστέρησης της πτήσης22.

(30) Προκειμένου να διασφαλιστεί η 
συνοχή, είναι σκόπιμο να 
ευθυγραμμιστούν οι διατάξεις της 
παρούσας οδηγίας με τις διεθνείς 
συμβάσεις που καλύπτουν ταξιδιωτικές 
υπηρεσίες και με τη νομοθεσία της 
Ένωσης για τα δικαιώματα των επιβατών. 
Σε περίπτωση που ο διοργανωτής είναι 
υπεύθυνος για τη μη εκτέλεση ή την 
πλημμελή εκτέλεση των υπηρεσιών που 
περιλαμβάνονται στην ταξιδιωτική 
σύμβαση, ο διοργανωτής πρέπει να μπορεί 
να επικαλεσθεί τους περιορισμούς της 
ευθύνης των φορέων παροχής υπηρεσιών 
που θεσπίζονται σε διεθνείς συμβάσεις, 
όπως η σύμβαση του Μόντρεαλ του 1999 
για την ενοποίηση ορισμένων κανόνων 
στις διεθνείς αεροπορικές μεταφορές18, η 
σύμβαση του 1980 για τις διεθνείς 
σιδηροδρομικές μεταφορές (COTIF)19 και 
η σύμβαση των Αθηνών του 1974 σχετικά 
με τη μεταφορά επιβατών και των 
αποσκευών τους δια θαλάσσης20. Όταν 
είναι αδύνατον, λόγω αναπόφευκτων και 
έκτακτων περιστάσεων, να εξασφαλιστεί η 
επιστροφή του ταξιδιώτη στον τόπο 
αναχώρησης, η υποχρέωση του 
διοργανωτή να επωμισθεί το κόστος της 
συνεχούς παραμονής του ταξιδιώτη στον 
τόπο προορισμού πρέπει να 
ευθυγραμμιστεί με την πρόταση της 
Επιτροπής21 για τροποποίηση του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 261/2004 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 11ης Φεβρουαρίου 2004, 
για τη θέσπιση κοινών κανόνων 
αποζημίωσης και παροχής βοήθειας σε 
επιβάτες σε περίπτωση άρνησης 
επιβίβασης και ματαίωσης ή μεγάλης 
καθυστέρησης της πτήσης22.

(Δεν αφορά το ελληνικό κείμενο.)
__________________ __________________
18 2001/539/EK: Απόφαση του 
Συμβουλίου, της 5ης Απριλίου 2001, για 

18 2001/539/EK: Απόφαση του 
Συμβουλίου, της 5ης Απριλίου 2001, για 
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τη σύναψη από την Ευρωπαϊκή Κοινότητα 
της σύμβασης για την ενοποίηση 
ορισμένων κανόνων στις διεθνείς 
αεροπορικές μεταφορές (σύμβαση του 
Μόντρεαλ) (ΕΕ L 194, της 18.07.2011, σ. 
38).

τη σύναψη από την Ευρωπαϊκή Κοινότητα 
της σύμβασης για την ενοποίηση 
ορισμένων κανόνων στις διεθνείς 
αεροπορικές μεταφορές (σύμβαση του 
Μόντρεαλ) (ΕΕ L 194, της 18.07.2011, σ. 
38).

19 2013/103/EE: Απόφαση του 
Συμβουλίου, της 16ης Ιουνίου 2011, για 
την υπογραφή και τη σύναψη της 
συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης και της Διακυβερνητικής 
Οργάνωσης σχετικά με τις διεθνείς 
σιδηροδρομικές μεταφορές για την 
προσχώρηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη 
Σύμβαση σχετικά με τις διεθνείς 
σιδηροδρομικές μεταφορές (COTIF) (ΕΕ L 
51 της 23.2.2013, σ. 1).

19 2013/103/EE: Απόφαση του 
Συμβουλίου, της 16ης Ιουνίου 2011, για 
την υπογραφή και τη σύναψη της 
συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης και της Διακυβερνητικής 
Οργάνωσης σχετικά με τις διεθνείς 
σιδηροδρομικές μεταφορές για την 
προσχώρηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη 
Σύμβαση σχετικά με τις διεθνείς 
σιδηροδρομικές μεταφορές (COTIF) (ΕΕ L 
51 της 23.2.2013, σ. 1).

20 2012/22/EE: Απόφαση του Συμβουλίου, 
της 12ης Δεκεμβρίου 2011, για την 
προσχώρηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο 
Πρωτόκολλο του 2002 της Σύμβασης των 
Αθηνών του 1974 σχετικά με τη θαλάσσια 
μεταφορά επιβατών και των αποσκευών 
τους, εκτός των άρθρων 10 και 11 του εν 
λόγω πρωτοκόλλου (ΕΕ L 8 της 12.1.2012, 
σ. 1).

20 2012/22/EE: Απόφαση του Συμβουλίου, 
της 12ης Δεκεμβρίου 2011, για την 
προσχώρηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο 
Πρωτόκολλο του 2002 της Σύμβασης των 
Αθηνών του 1974 σχετικά με τη θαλάσσια 
μεταφορά επιβατών και των αποσκευών 
τους, εκτός των άρθρων 10 και 11 του εν 
λόγω πρωτοκόλλου (ΕΕ L 8 της 12.1.2012, 
σ. 1).

21 Πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την 
τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
261/2004 για τη θέσπιση κοινών κανόνων 
αποζημίωσης των επιβατών αεροπορικών 
μεταφορών και παροχής βοήθειας σε 
αυτούς σε περίπτωση άρνησης επιβίβασης 
και ματαίωσης ή μεγάλης καθυστέρησης 
της πτήσης και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
2027/97 για την ευθύνη του 
αερομεταφορέα όσον αφορά την 
αεροπορική μεταφορά επιβατών και των 
αποσκευών τους - COM/2013/130 τελικό.

21 Πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την 
τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
261/2004 για τη θέσπιση κοινών κανόνων 
αποζημίωσης των επιβατών αεροπορικών 
μεταφορών και παροχής βοήθειας σε 
αυτούς σε περίπτωση άρνησης επιβίβασης 
και ματαίωσης ή μεγάλης καθυστέρησης 
της πτήσης και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
2027/97 για την ευθύνη του 
αερομεταφορέα όσον αφορά την 
αεροπορική μεταφορά επιβατών και των 
αποσκευών τους - COM/2013/130 τελικό.

22 ΕΕ L 46 της 17.02.04, σ. 1. 22 ΕΕ L 46 της 17.02.04, σ. 1.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Η παρούσα τροπολογία αφορά το γαλλικό κείμενο. Οι όροι πρέπει να ευθυγραμμιστούν με τους 
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όρους που χρησιμοποιούνται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 261/2004 (δικαιώματα των επιβατών 
σε περίπτωση άρνησης επιβίβασης και ματαίωσης ή μεγάλης καθυστέρησης της πτήσης) ο 
οποίος αναφέρεται σε «έκτακτες περιστάσεις» (στα αγγλικά «extraordinary circumstances»).

Τροπολογία 131
Heide Rühle

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 30

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(30) Προκειμένου να διασφαλιστεί η 
συνοχή, είναι σκόπιμο να 
ευθυγραμμιστούν οι διατάξεις της 
παρούσας οδηγίας με τις διεθνείς 
συμβάσεις που καλύπτουν ταξιδιωτικές 
υπηρεσίες και με τη νομοθεσία της 
Ένωσης για τα δικαιώματα των επιβατών. 
Σε περίπτωση που ο διοργανωτής είναι 
υπεύθυνος για τη μη εκτέλεση ή την 
πλημμελή εκτέλεση των υπηρεσιών που 
περιλαμβάνονται στην ταξιδιωτική 
σύμβαση, ο διοργανωτής πρέπει να μπορεί 
να επικαλεσθεί τους περιορισμούς της 
ευθύνης των φορέων παροχής υπηρεσιών 
που θεσπίζονται σε διεθνείς συμβάσεις, 
όπως η σύμβαση του Μόντρεαλ του 1999 
για την ενοποίηση ορισμένων κανόνων 
στις διεθνείς αεροπορικές μεταφορές18, η 
σύμβαση του 1980 για τις διεθνείς 
σιδηροδρομικές μεταφορές (COTIF)19 και 
η σύμβαση των Αθηνών του 1974 σχετικά 
με τη μεταφορά επιβατών και των 
αποσκευών τους δια θαλάσσης20. Όταν 
είναι αδύνατον, λόγω αναπόφευκτων και 
έκτακτων περιστάσεων, να εξασφαλιστεί η 
επιστροφή του ταξιδιώτη στον τόπο 
αναχώρησης, η υποχρέωση του 
διοργανωτή να επωμισθεί το κόστος της 
συνεχούς παραμονής του ταξιδιώτη στον 
τόπο προορισμού πρέπει να 
ευθυγραμμιστεί με την πρόταση21 της 
Επιτροπής για τροποποίηση του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 261/2004 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

(30) Προκειμένου να διασφαλιστεί η 
συνοχή, είναι σκόπιμο να 
ευθυγραμμιστούν οι διατάξεις της 
παρούσας οδηγίας με τις διεθνείς 
συμβάσεις που καλύπτουν ταξιδιωτικές 
υπηρεσίες και με τη νομοθεσία της 
Ένωσης για τα δικαιώματα των επιβατών, 
με την τελευταία να υπερισχύει εφόσον 
εφαρμόζεται. Σε περίπτωση που ο 
διοργανωτής είναι υπεύθυνος για τη μη 
εκτέλεση ή την πλημμελή εκτέλεση των 
υπηρεσιών που περιλαμβάνονται στην 
ταξιδιωτική σύμβαση, ο διοργανωτής 
πρέπει να μπορεί να επικαλεσθεί τους 
περιορισμούς της ευθύνης των φορέων 
παροχής υπηρεσιών που θεσπίζονται σε 
διεθνείς συμβάσεις, όπως η σύμβαση του 
Μόντρεαλ του 1999 για την ενοποίηση 
ορισμένων κανόνων στις διεθνείς 
αεροπορικές μεταφορές18, η σύμβαση του 
1980 για τις διεθνείς σιδηροδρομικές 
μεταφορές (COTIF)19 και η σύμβαση των 
Αθηνών του 1974 σχετικά με τη μεταφορά 
επιβατών και των αποσκευών τους δια 
θαλάσσης20. Όταν είναι αδύνατον, λόγω 
αναπόφευκτων και έκτακτων περιστάσεων, 
να εξασφαλιστεί η επιστροφή του 
ταξιδιώτη στον τόπο αναχώρησης, η 
υποχρέωση του διοργανωτή να επωμισθεί 
το κόστος της συνεχούς παραμονής του 
ταξιδιώτη στον τόπο προορισμού πρέπει να 
ευθυγραμμιστεί με την πρόταση21 της 
Επιτροπής για τροποποίηση του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 261/2004 του 
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Συμβουλίου, της 11ης Φεβρουαρίου 2004, 
για τη θέσπιση κοινών κανόνων 
αποζημίωσης και παροχής βοήθειας σε 
επιβάτες σε περίπτωση άρνησης 
επιβίβασης και ματαίωσης ή μεγάλης 
καθυστέρησης της πτήσης22.

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 11ης Φεβρουαρίου 2004, 
για τη θέσπιση κοινών κανόνων 
αποζημίωσης και παροχής βοήθειας σε 
επιβάτες σε περίπτωση άρνησης 
επιβίβασης και ματαίωσης ή μεγάλης 
καθυστέρησης της πτήσης22.

__________________ __________________
18 2001/539/EΚ: Απόφαση του 
Συμβουλίου, της 5ης Απριλίου 2001, για 
τη σύναψη από την Ευρωπαϊκή Κοινότητα 
της σύμβασης για την ενοποίηση 
ορισμένων κανόνων στις διεθνείς 
αεροπορικές μεταφορές (σύμβαση του 
Μόντρεαλ) (ΕΕ L 194, της 18.07.2011, σ. 
38).

18 2001/539/EΚ: Απόφαση του 
Συμβουλίου, της 5ης Απριλίου 2001, για 
τη σύναψη από την Ευρωπαϊκή Κοινότητα 
της σύμβασης για την ενοποίηση 
ορισμένων κανόνων στις διεθνείς 
αεροπορικές μεταφορές (σύμβαση του 
Μόντρεαλ) (ΕΕ L 194, της 18.07.2011, σ. 
38).

19 2013/103/EΕ: Απόφαση του 
Συμβουλίου, της 16ης Ιουνίου 2011, για 
την υπογραφή και τη σύναψη της 
συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης και της Διακυβερνητικής 
Οργάνωσης σχετικά με τις διεθνείς 
σιδηροδρομικές μεταφορές για την 
προσχώρηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη 
Σύμβαση σχετικά με τις διεθνείς 
σιδηροδρομικές μεταφορές (COTIF) (ΕΕ L 
51 της 23.2.2013, σ. 1).

19 2013/103/EΕ: Απόφαση του 
Συμβουλίου, της 16ης Ιουνίου 2011, για 
την υπογραφή και τη σύναψη της 
συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης και της Διακυβερνητικής 
Οργάνωσης σχετικά με τις διεθνείς 
σιδηροδρομικές μεταφορές για την 
προσχώρηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη 
Σύμβαση σχετικά με τις διεθνείς 
σιδηροδρομικές μεταφορές (COTIF) (ΕΕ L 
51 της 23.2.2013, σ. 1).

20 2012/22/EΕ: Απόφαση του Συμβουλίου, 
της 12ης Δεκεμβρίου 2011, για την 
προσχώρηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο 
Πρωτόκολλο του 2002 της Σύμβασης των 
Αθηνών του 1974 σχετικά με τη θαλάσσια 
μεταφορά επιβατών και των αποσκευών 
τους, εκτός των άρθρων 10 και 11 του εν 
λόγω πρωτοκόλλου (ΕΕ L 8 της 12.1.2012, 
σ. 1).

20 2012/22/EΕ: Απόφαση του Συμβουλίου, 
της 12ης Δεκεμβρίου 2011, για την 
προσχώρηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο 
Πρωτόκολλο του 2002 της Σύμβασης των 
Αθηνών του 1974 σχετικά με τη θαλάσσια 
μεταφορά επιβατών και των αποσκευών 
τους, εκτός των άρθρων 10 και 11 του εν 
λόγω πρωτοκόλλου (ΕΕ L 8 της 12.1.2012, 
σ. 1).

21 Πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την 
τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
261/2004 για τη θέσπιση κοινών κανόνων 
αποζημίωσης των επιβατών αεροπορικών 
μεταφορών και παροχής βοήθειας σε 
αυτούς σε περίπτωση άρνησης επιβίβασης 
και ματαίωσης ή μεγάλης καθυστέρησης 
της πτήσης και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
2027/97 για την ευθύνη του 

21 Πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την 
τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
261/2004 για τη θέσπιση κοινών κανόνων 
αποζημίωσης των επιβατών αεροπορικών 
μεταφορών και παροχής βοήθειας σε 
αυτούς σε περίπτωση άρνησης επιβίβασης 
και ματαίωσης ή μεγάλης καθυστέρησης 
της πτήσης και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
2027/97 για την ευθύνη του 
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αερομεταφορέα όσον αφορά την 
αεροπορική μεταφορά επιβατών και των 
αποσκευών τους - COM/2013/130 τελικό.

αερομεταφορέα όσον αφορά την 
αεροπορική μεταφορά επιβατών και των 
αποσκευών τους - COM/2013/130 τελικό.

22 ΕΕ L 46 της 17.2.2004, σ. 1. 22 ΕΕ L 46 της 17.2.2004, σ. 1.

Or. en

Τροπολογία 132
Matteo Salvini

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 30

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(30) Προκειμένου να διασφαλιστεί η 
συνοχή, είναι σκόπιμο να 
ευθυγραμμιστούν οι διατάξεις της 
παρούσας οδηγίας με τις διεθνείς 
συμβάσεις που καλύπτουν ταξιδιωτικές 
υπηρεσίες και με τη νομοθεσία της 
Ένωσης για τα δικαιώματα των επιβατών. 
Σε περίπτωση που ο διοργανωτής είναι 
υπεύθυνος για τη μη εκτέλεση ή την 
πλημμελή εκτέλεση των υπηρεσιών που 
περιλαμβάνονται στην ταξιδιωτική 
σύμβαση, ο διοργανωτής πρέπει να μπορεί 
να επικαλεσθεί τους περιορισμούς της 
ευθύνης των φορέων παροχής υπηρεσιών 
που θεσπίζονται σε διεθνείς συμβάσεις, 
όπως η σύμβαση του Μόντρεαλ του 1999 
για την ενοποίηση ορισμένων κανόνων 
στις διεθνείς αεροπορικές μεταφορές18, η 
σύμβαση του 1980 για τις διεθνείς 
σιδηροδρομικές μεταφορές (COTIF)19 και 
η σύμβαση των Αθηνών του 1974 σχετικά 
με τη μεταφορά επιβατών και των 
αποσκευών τους δια θαλάσσης20. Όταν 
είναι αδύνατον, λόγω αναπόφευκτων και 
έκτακτων περιστάσεων, να εξασφαλιστεί η 
επιστροφή του ταξιδιώτη στον τόπο 
αναχώρησης, η υποχρέωση του 
διοργανωτή να επωμισθεί το κόστος της 
συνεχούς παραμονής του ταξιδιώτη στον 
τόπο προορισμού πρέπει να 

(30) Προκειμένου να διασφαλιστεί η 
συνοχή, είναι σκόπιμο να 
ευθυγραμμιστούν οι διατάξεις της 
παρούσας οδηγίας με τις διεθνείς 
συμβάσεις που καλύπτουν ταξιδιωτικές 
υπηρεσίες και με τη νομοθεσία της 
Ένωσης για τα δικαιώματα των επιβατών, 
με την τελευταία να υπερισχύει εφόσον 
εφαρμόζεται. Σε περίπτωση που ο 
διοργανωτής είναι υπεύθυνος για τη μη 
εκτέλεση ή την πλημμελή εκτέλεση των 
υπηρεσιών που περιλαμβάνονται στην 
ταξιδιωτική σύμβαση, ο διοργανωτής 
πρέπει να μπορεί να επικαλεσθεί τους 
περιορισμούς της ευθύνης των φορέων 
παροχής υπηρεσιών που θεσπίζονται σε 
διεθνείς συμβάσεις, όπως η σύμβαση του 
Μόντρεαλ του 1999 για την ενοποίηση 
ορισμένων κανόνων στις διεθνείς 
αεροπορικές μεταφορές18, η σύμβαση του 
1980 για τις διεθνείς σιδηροδρομικές 
μεταφορές (COTIF)19 και η σύμβαση των 
Αθηνών του 1974 σχετικά με τη μεταφορά 
επιβατών και των αποσκευών τους δια 
θαλάσσης20. Όταν είναι αδύνατον, λόγω 
αναπόφευκτων και έκτακτων περιστάσεων, 
να εξασφαλιστεί η επιστροφή του 
ταξιδιώτη στον τόπο αναχώρησης, η 
υποχρέωση του διοργανωτή να επωμισθεί 
το κόστος της συνεχούς παραμονής του 
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ευθυγραμμιστεί με την πρόταση21 της 
Επιτροπής για τροποποίηση του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 261/2004 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 11ης Φεβρουαρίου 2004, 
για τη θέσπιση κοινών κανόνων 
αποζημίωσης και παροχής βοήθειας σε 
επιβάτες σε περίπτωση άρνησης 
επιβίβασης και ματαίωσης ή μεγάλης 
καθυστέρησης της πτήσης22.

ταξιδιώτη στον τόπο προορισμού πρέπει να 
ευθυγραμμιστεί με την πρόταση21 της 
Επιτροπής για τροποποίηση του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 261/2004 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 11ης Φεβρουαρίου 2004, 
για τη θέσπιση κοινών κανόνων 
αποζημίωσης και παροχής βοήθειας σε 
επιβάτες σε περίπτωση άρνησης 
επιβίβασης και ματαίωσης ή μεγάλης 
καθυστέρησης της πτήσης22.

__________________ __________________
18 2001/539/EΚ: Απόφαση του 
Συμβουλίου, της 5ης Απριλίου 2001, για 
τη σύναψη από την Ευρωπαϊκή Κοινότητα 
της σύμβασης για την ενοποίηση 
ορισμένων κανόνων στις διεθνείς 
αεροπορικές μεταφορές (σύμβαση του 
Μόντρεαλ) (ΕΕ L 194, της 18.07.2011, σ. 
38).

18 2001/539/EΚ: Απόφαση του 
Συμβουλίου, της 5ης Απριλίου 2001, για 
τη σύναψη από την Ευρωπαϊκή Κοινότητα 
της σύμβασης για την ενοποίηση 
ορισμένων κανόνων στις διεθνείς 
αεροπορικές μεταφορές (σύμβαση του 
Μόντρεαλ) (ΕΕ L 194, της 18.07.2011, σ. 
38).

19 2013/103/EΕ: Απόφαση του 
Συμβουλίου, της 16ης Ιουνίου 2011, για 
την υπογραφή και τη σύναψη της 
συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης και της Διακυβερνητικής 
Οργάνωσης σχετικά με τις διεθνείς 
σιδηροδρομικές μεταφορές για την 
προσχώρηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη 
Σύμβαση σχετικά με τις διεθνείς 
σιδηροδρομικές μεταφορές (COTIF) (ΕΕ L 
51 της 23.2.2013, σ. 1).

19 2013/103/EΕ: Απόφαση του 
Συμβουλίου, της 16ης Ιουνίου 2011, για 
την υπογραφή και τη σύναψη της 
συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης και της Διακυβερνητικής 
Οργάνωσης σχετικά με τις διεθνείς 
σιδηροδρομικές μεταφορές για την 
προσχώρηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη 
Σύμβαση σχετικά με τις διεθνείς 
σιδηροδρομικές μεταφορές (COTIF) (ΕΕ L 
51 της 23.2.2013, σ. 1).

20 2012/22/EΕ: Απόφαση του Συμβουλίου, 
της 12ης Δεκεμβρίου 2011, για την 
προσχώρηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο 
Πρωτόκολλο του 2002 της Σύμβασης των 
Αθηνών του 1974 σχετικά με τη θαλάσσια 
μεταφορά επιβατών και των αποσκευών 
τους, εκτός των άρθρων 10 και 11 του εν 
λόγω πρωτοκόλλου (ΕΕ L 8 της 12.1.2012, 
σ. 1).

20 2012/22/EΕ: Απόφαση του Συμβουλίου, 
της 12ης Δεκεμβρίου 2011, για την 
προσχώρηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο 
Πρωτόκολλο του 2002 της Σύμβασης των 
Αθηνών του 1974 σχετικά με τη θαλάσσια 
μεταφορά επιβατών και των αποσκευών 
τους, εκτός των άρθρων 10 και 11 του εν 
λόγω πρωτοκόλλου (ΕΕ L 8 της 12.1.2012, 
σ. 1).

21 Πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την 
τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
261/2004 για τη θέσπιση κοινών κανόνων 
αποζημίωσης των επιβατών αεροπορικών 
μεταφορών και παροχής βοήθειας σε 

21 Πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την 
τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
261/2004 για τη θέσπιση κοινών κανόνων 
αποζημίωσης των επιβατών αεροπορικών 
μεταφορών και παροχής βοήθειας σε 
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αυτούς σε περίπτωση άρνησης επιβίβασης 
και ματαίωσης ή μεγάλης καθυστέρησης 
της πτήσης και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
2027/97 για την ευθύνη του 
αερομεταφορέα όσον αφορά την 
αεροπορική μεταφορά επιβατών και των 
αποσκευών τους - COM/2013/130 τελικό.

αυτούς σε περίπτωση άρνησης επιβίβασης 
και ματαίωσης ή μεγάλης καθυστέρησης 
της πτήσης και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
2027/97 για την ευθύνη του
αερομεταφορέα όσον αφορά την 
αεροπορική μεταφορά επιβατών και των 
αποσκευών τους - COM/2013/130 τελικό.

22 ΕΕ L 46 της 17.2.2004, σ. 1. 22 ΕΕ L 46 της 17.2.2004, σ. 1.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η ισχύουσα νομοθεσία της ΕΕ σχετικά με τα δικαιώματα των επιβατών θα πρέπει να υπερισχύει 
της οδηγίας για τα οργανωμένα ταξίδια, όταν υπάρχει αλληλοεπικάλυψη συγκεκριμένων 
διατάξεων για τα δικαιώματα των επιβατών που ταξιδεύουν με διάφορα μέσα μεταφοράς.

Τροπολογία 133
Philippe Juvin

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 31

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(31) Η παρούσα οδηγία δεν θα πρέπει να 
επηρεάζει τα δικαιώματα των ταξιδιωτών 
να υποβάλλουν αξιώσεις τόσο δυνάμει της 
παρούσας οδηγίας όσο και σύμφωνα με 
οποιαδήποτε άλλη σχετική νομοθεσία της 
Ένωσης, ούτως ώστε οι ταξιδιώτες να 
εξακολουθήσουν να έχουν τη δυνατότητα 
να υποβάλλουν αξιώσεις στον διοργανωτή, 
τον μεταφορέα ή άλλο υπεύθυνο μέρος, ή, 
ανάλογα με την περίπτωση, σε διάφορα 
μέρη. Θα πρέπει να αποσαφηνιστεί ότι δεν 
μπορεί να γίνει σωρευτικός υπολογισμός 
των δικαιωμάτων στο πλαίσιο διαφόρων 
νομικών βάσεων εάν τα δικαιώματα 
διασφαλίζουν τα ίδια συμφέροντα ή έχουν 
τον ίδιο στόχο. Η ευθύνη του διοργανωτή 
δεν θίγει το δικαίωμα να ζητηθεί 
αποζημίωση από τρίτα μέρη, 
περιλαμβανομένων των παρόχων 
υπηρεσιών.

(31) Η παρούσα οδηγία δεν θα πρέπει να 
επηρεάζει τα δικαιώματα των ταξιδιωτών 
να υποβάλλουν αξιώσεις τόσο δυνάμει της 
παρούσας οδηγίας όσο και σύμφωνα με 
οποιαδήποτε άλλη σχετική νομοθεσία της 
Ένωσης, ούτως ώστε οι ταξιδιώτες να 
εξακολουθήσουν να έχουν τη δυνατότητα 
να υποβάλλουν αξιώσεις στον διοργανωτή 
ή/και τον λιανοπωλητή, τον μεταφορέα ή 
άλλο υπεύθυνο μέρος, ή, ανάλογα με την 
περίπτωση, σε διάφορα μέρη. Θα πρέπει να 
αποσαφηνιστεί ότι δεν μπορεί να γίνει 
σωρευτικός υπολογισμός των δικαιωμάτων 
στο πλαίσιο διαφόρων νομικών βάσεων 
εάν τα δικαιώματα διασφαλίζουν τα ίδια 
συμφέροντα ή έχουν τον ίδιο στόχο. Η 
ευθύνη του διοργανωτή ή/και του 
λιανοπωλητή δεν θίγει το δικαίωμα να 
ζητηθεί αποζημίωση από τρίτα μέρη, 
περιλαμβανομένων των παρόχων 
υπηρεσιών. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να 
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διασφαλίζουν ότι για τον σκοπό αυτόν ο 
διοργανωτής και ο λιανοπωλητής 
διαθέτουν κατάλληλα και προσιτά ένδικα 
μέσα έναντι τρίτων.

Or. en

Justification

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).

Τροπολογία 134
Hans-Peter Mayer

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 31

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(31) Η παρούσα οδηγία δεν θα πρέπει να 
επηρεάζει τα δικαιώματα των ταξιδιωτών 
να υποβάλλουν αξιώσεις τόσο δυνάμει της 
παρούσας οδηγίας όσο και σύμφωνα με 
οποιαδήποτε άλλη σχετική νομοθεσία της 
Ένωσης, ούτως ώστε οι ταξιδιώτες να 
εξακολουθήσουν να έχουν τη δυνατότητα 
να υποβάλλουν αξιώσεις στον διοργανωτή, 
τον μεταφορέα ή άλλο υπεύθυνο μέρος, ή, 
ανάλογα με την περίπτωση, σε διάφορα 
μέρη. Θα πρέπει να αποσαφηνιστεί ότι δεν 
μπορεί να γίνει σωρευτικός υπολογισμός 
των δικαιωμάτων στο πλαίσιο διαφόρων 
νομικών βάσεων εάν τα δικαιώματα 
διασφαλίζουν τα ίδια συμφέροντα ή έχουν 
τον ίδιο στόχο. Η ευθύνη του διοργανωτή 
δεν θίγει το δικαίωμα να ζητηθεί 
αποζημίωση από τρίτα μέρη, 
περιλαμβανομένων των παρόχων 
υπηρεσιών.

(31) Η παρούσα οδηγία δεν θα πρέπει να 
επηρεάζει τα δικαιώματα των ταξιδιωτών 
να υποβάλλουν αξιώσεις τόσο δυνάμει της 
παρούσας οδηγίας όσο και σύμφωνα με 
οποιαδήποτε άλλη σχετική νομοθεσία της 
Ένωσης, ούτως ώστε οι ταξιδιώτες να 
εξακολουθήσουν να έχουν τη δυνατότητα 
να υποβάλλουν αξιώσεις στον διοργανωτή, 
τον μεταφορέα ή άλλο υπεύθυνο μέρος, ή, 
ανάλογα με την περίπτωση, σε διάφορα 
μέρη. Θα πρέπει να αποσαφηνιστεί ότι δεν 
μπορεί να γίνει σωρευτικός υπολογισμός 
των δικαιωμάτων στο πλαίσιο διαφόρων 
νομικών βάσεων εάν τα δικαιώματα 
διασφαλίζουν τα ίδια συμφέροντα ή έχουν 
τον ίδιο στόχο. Ωστόσο, το γεγονός ότι οι 
ταξιδιώτες πρέπει να λαμβάνουν 
κατάλληλη και έγκαιρη αποζημίωση σε 
περιπτώσεις μη ορθής εκτέλεσης της 
σύμβασης από κάποιο από τα μέρη δεν 
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θα πρέπει να οδηγεί στην επιβολή 
παράλογων και δυσανάλογων 
επιβαρύνσεων στους διοργανωτές και 
τους λιανοπωλητές. Εκτός από την 
υποχρέωσή τους να αποκαθιστούν την 
όποια έλλειψη συμμόρφωσης ή να 
αποζημιώνουν τους ταξιδιώτες, οι 
διοργανωτές και οι λιανοπωλητές θα 
πρέπει να έχουν το δικαίωμα να 
προσφεύγουν σε ένδικα μέσα σε βάρος 
όποιου τρίτου συνέβαλε στο συμβάν από 
το οποίο προέκυψε η απαίτηση 
αποζημίωσης ή άλλες υποχρεώσεις. Ως εκ 
τούτου, η ευθύνη του διοργανωτή και του 
λιανοπωλητή δεν θίγει το εν λόγω
δικαίωμα να ζητηθεί αποζημίωση από 
τρίτα μέρη, περιλαμβανομένων των 
παρόχων υπηρεσιών.

Or. en

Αιτιολόγηση

Βλέπε επίσης τις αλλαγές και την αιτιολόγηση του άρθρου 20.

Τροπολογία 135
Emma McClarkin

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 34

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(34) Τα κράτη μέλη θα πρέπει να 
διασφαλίσουν ότι οι ταξιδιώτες που 
αγοράζουν ένα οργανωμένο ταξίδι ή 
εξατομικευμένους ταξιδιωτικούς 
διακανονισμούς προστατεύονται πλήρως 
κατά της αφερεγγυότητας του διοργανωτή, 
του λιανοπωλητή που έχει διευκολύνει τον 
εξατομικευμένο ταξιδιωτικό διακανονισμό 
ή οποιουδήποτε από τους παρόχους 
υπηρεσιών. Τα κράτη μέλη στα οποία είναι 
εγκατεστημένοι οι διοργανωτές 
οργανωμένων ταξιδιών και οι 
λιανοπωλητές που διευκολύνουν τους 

(34) Τα κράτη μέλη θα πρέπει να 
διασφαλίσουν ότι οι ταξιδιώτες που 
αγοράζουν ένα οργανωμένο ταξίδι ή 
συνδεδεμένους ταξιδιωτικούς 
διακανονισμούς προστατεύονται πλήρως 
κατά της αφερεγγυότητας του διοργανωτή, 
του λιανοπωλητή που έχει διευκολύνει τον 
συνδεδεμένο ταξιδιωτικό διακανονισμό ή 
οποιουδήποτε από τους παρόχους 
υπηρεσιών. Τα κράτη μέλη στα οποία είναι 
εγκατεστημένοι οι διοργανωτές 
οργανωμένων ταξιδιών και οι 
λιανοπωλητές που διευκολύνουν τους 
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εξατομικευμένους ταξιδιωτικούς 
διακανονισμούς θα πρέπει να 
εξασφαλίζουν ότι οι πάροχοι που 
προσφέρουν τους εν λόγω συνδυασμούς 
ταξιδιωτικών υπηρεσιών παρέχουν 
εγγύηση για την επιστροφή του συνόλου 
των πληρωμών που καταβάλλουν οι 
ταξιδιώτες και για τον επαναπατρισμό τους 
σε περίπτωση αφερεγγυότητας. Ενώ 
διατηρούν διακριτική ευχέρεια ως προς τον 
τρόπο με τον οποίο χορηγείται προστασία 
κατά της αφερεγγυότητας, τα κράτη μέλη 
πρέπει να διασφαλίσουν ότι τα εθνικά τους 
συστήματα προστασίας κατά της 
αφερεγγυότητας είναι αποτελεσματικά και 
δύνανται να εξασφαλίζουν τον έγκαιρο 
επαναπατρισμό και την αποζημίωση όλων 
των ταξιδιωτών που ζημιώθηκαν από την 
αφερεγγυότητα. Η απαιτούμενη προστασία 
κατά της αφερεγγυότητας θα πρέπει να 
λαμβάνει υπόψη τον πραγματικό 
χρηματοοικονομικό κίνδυνο των 
δραστηριοτήτων του διοργανωτή, του 
οικείου λιανοπωλητή ή του παρόχου 
υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένων του 
είδους του συνδυασμού ταξιδιωτικών 
υπηρεσιών που πωλούν, των προβλέψιμων 
εποχιακών διακυμάνσεων, καθώς και του 
ύψους των προκαταβολών και του τρόπου 
με τον οποίο οι προκαταβολές αυτές 
εξασφαλίζονται. Σύμφωνα με την οδηγία 
2006/123/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
12ης Δεκεμβρίου 2006, σχετικά με τις 
υπηρεσίες στην εσωτερική αγορά25, στις 
περιπτώσεις που η προστασία κατά της 
αφερεγγυότητας μπορεί να παρέχεται με τη 
μορφή εγγύησης ή ασφάλισης, η εν λόγω 
εγγύηση μπορεί να μην περιορίζεται σε 
βεβαιώσεις που εκδίδουν 
χρηματοπιστωτικοί φορείς που είναι 
εγκατεστημένοι σε ένα συγκεκριμένο 
κράτος μέλος.

εξατομικευμένους ταξιδιωτικούς 
διακανονισμούς θα πρέπει να 
εξασφαλίζουν ότι οι πάροχοι που 
προσφέρουν τους εν λόγω συνδυασμούς 
ταξιδιωτικών υπηρεσιών παρέχουν 
εγγύηση για την επιστροφή του συνόλου 
των πληρωμών που καταβάλλουν οι 
ταξιδιώτες και για τον επαναπατρισμό τους 
σε περίπτωση αφερεγγυότητας. Ενώ 
διατηρούν διακριτική ευχέρεια ως προς τον 
τρόπο με τον οποίο χορηγείται προστασία 
κατά της αφερεγγυότητας, τα κράτη μέλη 
πρέπει να διασφαλίσουν ότι τα εθνικά τους 
συστήματα προστασίας κατά της 
αφερεγγυότητας είναι αποτελεσματικά και 
δύνανται να εξασφαλίζουν τον έγκαιρο 
επαναπατρισμό και την αποζημίωση όλων 
των ταξιδιωτών που ζημιώθηκαν από την 
αφερεγγυότητα. Σε περίπτωση που ο 
καταναλωτής προτιμά να ολοκληρώσει το 
οργανωμένο του ταξίδι ή τον συνδεδεμένο 
ταξιδιωτικό διακανονισμό αντί να λάβει 
πίσω το σύνολο των χρημάτων του, η 
προστασία κατά της αφερεγγυότητας 
μπορεί, ανάλογα με την περίπτωση, να 
προβλέπει την εκτέλεση των υφιστάμενων 
συμβάσεων προκειμένου να καταστεί 
δυνατή η ολοκλήρωση του οργανωμένου 
ταξιδιού ή του συνδεδεμένου 
ταξιδιωτικού διακανονισμού χωρίς 
πρόσθετη επιβάρυνση για τον 
καταναλωτή. Η απαιτούμενη προστασία 
κατά της αφερεγγυότητας θα πρέπει να 
λαμβάνει υπόψη τον πραγματικό 
χρηματοοικονομικό κίνδυνο των 
δραστηριοτήτων του διοργανωτή, του 
οικείου λιανοπωλητή ή του παρόχου 
υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένων του 
είδους του συνδυασμού ταξιδιωτικών 
υπηρεσιών που πωλούν, των προβλέψιμων 
εποχιακών διακυμάνσεων, καθώς και του 
ύψους των προκαταβολών και του τρόπου 
με τον οποίο οι προκαταβολές αυτές 
εξασφαλίζονται. Σύμφωνα με την οδηγία 
2006/123/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
12ης Δεκεμβρίου 2006, σχετικά με τις 
υπηρεσίες στην εσωτερική αγορά25, στις 
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περιπτώσεις που η προστασία κατά της 
αφερεγγυότητας μπορεί να παρέχεται με τη 
μορφή εγγύησης ή ασφάλισης, η εν λόγω 
εγγύηση μπορεί να μην περιορίζεται σε 
βεβαιώσεις που εκδίδουν 
χρηματοπιστωτικοί φορείς που είναι 
εγκατεστημένοι σε ένα συγκεκριμένο 
κράτος μέλος.

__________________ __________________
25 ΕΕ L 376 της 27.12.2006, σ. 36. 25 ΕΕ L 376 της 27.12.2006, σ. 36.

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα συστήματα προστασίας κατά της αφερεγγυότητας θα πρέπει να διαθέτουν την ευελιξία να 
ικανοποιούν τις προτιμήσεις των καταναλωτών, εφόσον αυτό είναι δυνατόν. Θα πρέπει μεταξύ 
άλλων να προβλέπεται η δυνατότητα εκτέλεσης των υφιστάμενων συμβάσεων, όταν οι 
καταναλωτές επιθυμούν να ολοκληρώσουν τις διακοπές τους ή, αν πλησιάζει η ημερομηνία 
αναχώρησης, να μην αλλάξουν τα σχέδιά τους.

Τροπολογία 136
Catherine Stihler

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 34

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(34) Τα κράτη μέλη θα πρέπει να 
διασφαλίσουν ότι οι ταξιδιώτες που 
αγοράζουν ένα οργανωμένο ταξίδι ή 
εξατομικευμένους ταξιδιωτικούς 
διακανονισμούς προστατεύονται πλήρως 
κατά της αφερεγγυότητας του διοργανωτή, 
του λιανοπωλητή που έχει διευκολύνει τον 
εξατομικευμένο ταξιδιωτικό διακανονισμό 
ή οποιουδήποτε από τους παρόχους 
υπηρεσιών. Τα κράτη μέλη στα οποία είναι 
εγκατεστημένοι οι διοργανωτές 
οργανωμένων ταξιδιών και οι 
λιανοπωλητές που διευκολύνουν τους 
εξατομικευμένους ταξιδιωτικούς 
διακανονισμούς θα πρέπει να 
εξασφαλίζουν ότι οι πάροχοι που 

(34) Τα κράτη μέλη θα πρέπει να 
διασφαλίσουν ότι οι ταξιδιώτες που 
αγοράζουν ένα οργανωμένο ταξίδι ή 
εξατομικευμένους ταξιδιωτικούς 
διακανονισμούς προστατεύονται πλήρως 
κατά της αφερεγγυότητας του διοργανωτή, 
του λιανοπωλητή που έχει διευκολύνει τον 
εξατομικευμένο ταξιδιωτικό διακανονισμό 
ή οποιουδήποτε από τους παρόχους 
υπηρεσιών. Τα κράτη μέλη στα οποία είναι 
εγκατεστημένοι οι διοργανωτές 
οργανωμένων ταξιδιών και οι 
λιανοπωλητές που διευκολύνουν τους 
εξατομικευμένους ταξιδιωτικούς 
διακανονισμούς θα πρέπει να 
εξασφαλίζουν ότι οι πάροχοι που 
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προσφέρουν τους εν λόγω συνδυασμούς 
ταξιδιωτικών υπηρεσιών παρέχουν 
εγγύηση για την επιστροφή του συνόλου 
των πληρωμών που καταβάλλουν οι 
ταξιδιώτες και για τον επαναπατρισμό τους 
σε περίπτωση αφερεγγυότητας. Ενώ 
διατηρούν διακριτική ευχέρεια ως προς τον 
τρόπο με τον οποίο χορηγείται προστασία 
κατά της αφερεγγυότητας, τα κράτη μέλη 
πρέπει να διασφαλίσουν ότι τα εθνικά τους 
συστήματα προστασίας κατά της 
αφερεγγυότητας είναι αποτελεσματικά και 
δύνανται να εξασφαλίζουν τον έγκαιρο 
επαναπατρισμό και την αποζημίωση όλων 
των ταξιδιωτών που ζημιώθηκαν από την 
αφερεγγυότητα. Η απαιτούμενη προστασία 
κατά της αφερεγγυότητας θα πρέπει να 
λαμβάνει υπόψη τον πραγματικό 
χρηματοοικονομικό κίνδυνο των 
δραστηριοτήτων του διοργανωτή, του 
οικείου λιανοπωλητή ή του παρόχου 
υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένων του 
είδους του συνδυασμού ταξιδιωτικών 
υπηρεσιών που πωλούν, των προβλέψιμων 
εποχιακών διακυμάνσεων, καθώς και του 
ύψους των προκαταβολών και του τρόπου 
με τον οποίο οι προκαταβολές αυτές 
εξασφαλίζονται. Σύμφωνα με την οδηγία 
2006/123/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
12ης Δεκεμβρίου 2006, σχετικά με τις 
υπηρεσίες στην εσωτερική αγορά25, στις 
περιπτώσεις που η προστασία κατά της 
αφερεγγυότητας μπορεί να παρέχεται με τη 
μορφή εγγύησης ή ασφάλισης, η εν λόγω 
εγγύηση μπορεί να μην περιορίζεται σε 
βεβαιώσεις που εκδίδουν 
χρηματοπιστωτικοί φορείς που είναι 
εγκατεστημένοι σε ένα συγκεκριμένο 
κράτος μέλος.

προσφέρουν τους εν λόγω συνδυασμούς 
ταξιδιωτικών υπηρεσιών παρέχουν 
εγγύηση για την επιστροφή του συνόλου 
των πληρωμών που καταβάλλουν οι 
ταξιδιώτες και για τον επαναπατρισμό τους 
σε περίπτωση αφερεγγυότητας. Ενώ 
διατηρούν διακριτική ευχέρεια ως προς τον 
τρόπο με τον οποίο χορηγείται προστασία 
κατά της αφερεγγυότητας, τα κράτη μέλη 
πρέπει να διασφαλίσουν ότι τα εθνικά τους 
συστήματα προστασίας κατά της 
αφερεγγυότητας είναι αποτελεσματικά και 
δύνανται να εξασφαλίζουν τον έγκαιρο 
επαναπατρισμό και την αποζημίωση όλων 
των ταξιδιωτών που ζημιώθηκαν από την 
αφερεγγυότητα. Σε περίπτωση που ο 
καταναλωτής προτιμά να ολοκληρώσει το 
οργανωμένο του ταξίδι ή τον συνδεδεμένο 
ταξιδιωτικό διακανονισμό αντί να λάβει 
πίσω το σύνολο των χρημάτων του, η 
προστασία κατά της αφερεγγυότητας 
μπορεί, ανάλογα με την περίπτωση, να 
προβλέπει την εκτέλεση των υφιστάμενων 
συμβάσεων προκειμένου να καταστεί 
δυνατή η ολοκλήρωση του οργανωμένου 
ταξιδιού ή του συνδεδεμένου 
ταξιδιωτικού διακανονισμού χωρίς καμία 
απολύτως πρόσθετη επιβάρυνση για τον 
ταξιδιώτη. Η απαιτούμενη προστασία 
κατά της αφερεγγυότητας θα πρέπει να 
λαμβάνει υπόψη τον πραγματικό 
χρηματοοικονομικό κίνδυνο των 
δραστηριοτήτων του διοργανωτή, του 
οικείου λιανοπωλητή ή του παρόχου 
υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένων του 
είδους του συνδυασμού ταξιδιωτικών 
υπηρεσιών που πωλούν, των προβλέψιμων 
εποχιακών διακυμάνσεων, καθώς και του 
ύψους των προκαταβολών και του τρόπου 
με τον οποίο οι προκαταβολές αυτές 
εξασφαλίζονται. Σύμφωνα με την οδηγία 
2006/123/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
12ης Δεκεμβρίου 2006, σχετικά με τις 
υπηρεσίες στην εσωτερική αγορά25, στις 
περιπτώσεις που η προστασία κατά της 
αφερεγγυότητας μπορεί να παρέχεται με τη 
μορφή εγγύησης ή ασφάλισης, η εν λόγω 
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εγγύηση μπορεί να μην περιορίζεται σε 
βεβαιώσεις που εκδίδουν 
χρηματοπιστωτικοί φορείς που είναι 
εγκατεστημένοι σε ένα συγκεκριμένο 
κράτος μέλος.

__________________ __________________
25 ΕΕ L 376 της 27.12.2006, σ. 36. 25 ΕΕ L 376 της 27.12.2006, σ. 36.

Or. en

Τροπολογία 137
Philippe Juvin

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 34

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(34) Τα κράτη μέλη θα πρέπει να 
διασφαλίσουν ότι οι ταξιδιώτες που 
αγοράζουν ένα οργανωμένο ταξίδι ή 
εξατομικευμένους ταξιδιωτικούς 
διακανονισμούς προστατεύονται πλήρως 
κατά της αφερεγγυότητας του διοργανωτή, 
του λιανοπωλητή που έχει διευκολύνει τον 
εξατομικευμένο ταξιδιωτικό διακανονισμό 
ή οποιουδήποτε από τους παρόχους 
υπηρεσιών. Τα κράτη μέλη στα οποία είναι 
εγκατεστημένοι οι διοργανωτές 
οργανωμένων ταξιδιών και οι 
λιανοπωλητές που διευκολύνουν τους 
εξατομικευμένους ταξιδιωτικούς 
διακανονισμούς θα πρέπει να 
εξασφαλίζουν ότι οι πάροχοι που 
προσφέρουν τους εν λόγω συνδυασμούς 
ταξιδιωτικών υπηρεσιών παρέχουν 
εγγύηση για την επιστροφή του συνόλου 
των πληρωμών που καταβάλλουν οι 
ταξιδιώτες και για τον επαναπατρισμό τους 
σε περίπτωση αφερεγγυότητας. Ενώ 
διατηρούν διακριτική ευχέρεια ως προς τον 
τρόπο με τον οποίο χορηγείται προστασία 
κατά της αφερεγγυότητας, τα κράτη μέλη 
πρέπει να διασφαλίσουν ότι τα εθνικά τους 
συστήματα προστασίας κατά της 

(34) Τα κράτη μέλη θα πρέπει να 
διασφαλίσουν ότι οι ταξιδιώτες που 
αγοράζουν ένα οργανωμένο ταξίδι ή 
εξατομικευμένους ταξιδιωτικούς 
διακανονισμούς προστατεύονται πλήρως 
κατά της αφερεγγυότητας του διοργανωτή 
ή/και του λιανοπωλητή στην περίπτωση 
οργανωμένου ταξιδιού, του λιανοπωλητή 
που έχει διευκολύνει τον εξατομικευμένο 
ταξιδιωτικό διακανονισμό ή οποιουδήποτε 
από τους παρόχους υπηρεσιών. Τα κράτη 
μέλη στα οποία είναι εγκατεστημένοι οι 
διοργανωτές ή/και οι λιανοπωλητές
οργανωμένων ταξιδιών και οι 
λιανοπωλητές που διευκολύνουν τους 
εξατομικευμένους ταξιδιωτικούς 
διακανονισμούς θα πρέπει να 
εξασφαλίζουν ότι οι πάροχοι που 
προσφέρουν τους εν λόγω συνδυασμούς 
ταξιδιωτικών υπηρεσιών παρέχουν 
εγγύηση για την επιστροφή του συνόλου 
των πληρωμών που καταβάλλουν οι 
ταξιδιώτες και για τον επαναπατρισμό τους 
σε περίπτωση αφερεγγυότητας. Ενώ 
διατηρούν διακριτική ευχέρεια ως προς τον 
τρόπο με τον οποίο χορηγείται προστασία 
κατά της αφερεγγυότητας, τα κράτη μέλη 
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αφερεγγυότητας είναι αποτελεσματικά και 
δύνανται να εξασφαλίζουν τον έγκαιρο 
επαναπατρισμό και την αποζημίωση όλων 
των ταξιδιωτών που ζημιώθηκαν από την 
αφερεγγυότητα. Η απαιτούμενη προστασία 
κατά της αφερεγγυότητας θα πρέπει να 
λαμβάνει υπόψη τον πραγματικό 
χρηματοοικονομικό κίνδυνο των 
δραστηριοτήτων του διοργανωτή, του 
οικείου λιανοπωλητή ή του παρόχου 
υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένων του 
είδους του συνδυασμού ταξιδιωτικών 
υπηρεσιών που πωλούν, των προβλέψιμων 
εποχιακών διακυμάνσεων, καθώς και του 
ύψους των προκαταβολών και του τρόπου 
με τον οποίο οι προκαταβολές αυτές 
εξασφαλίζονται. Σύμφωνα με την οδηγία 
2006/123/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
12ης Δεκεμβρίου 2006, σχετικά με τις 
υπηρεσίες στην εσωτερική αγορά25, στις 
περιπτώσεις που η προστασία κατά της 
αφερεγγυότητας μπορεί να παρέχεται με τη 
μορφή εγγύησης ή ασφάλισης, η εν λόγω 
εγγύηση μπορεί να μην περιορίζεται σε 
βεβαιώσεις που εκδίδουν 
χρηματοπιστωτικοί φορείς που είναι 
εγκατεστημένοι σε ένα συγκεκριμένο 
κράτος μέλος.

πρέπει να διασφαλίσουν ότι τα εθνικά τους 
συστήματα προστασίας κατά της 
αφερεγγυότητας είναι αποτελεσματικά και 
δύνανται να εξασφαλίζουν τον έγκαιρο 
επαναπατρισμό και την αποζημίωση όλων 
των ταξιδιωτών που ζημιώθηκαν από την 
αφερεγγυότητα. Η απαιτούμενη προστασία 
κατά της αφερεγγυότητας θα πρέπει να 
λαμβάνει υπόψη τον πραγματικό 
χρηματοοικονομικό κίνδυνο των 
δραστηριοτήτων του διοργανωτή ή/και του
λιανοπωλητή, ή του παρόχου υπηρεσιών, 
συμπεριλαμβανομένων του είδους του 
συνδυασμού ταξιδιωτικών υπηρεσιών που 
πωλούν, των προβλέψιμων εποχιακών 
διακυμάνσεων, καθώς και του ύψους των 
προκαταβολών και του τρόπου με τον 
οποίο οι προκαταβολές αυτές 
εξασφαλίζονται. Σύμφωνα με την οδηγία 
2006/123/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
12ης Δεκεμβρίου 2006, σχετικά με τις 
υπηρεσίες στην εσωτερική αγορά25, στις 
περιπτώσεις που η προστασία κατά της 
αφερεγγυότητας μπορεί να παρέχεται με τη 
μορφή εγγύησης ή ασφάλισης, η εν λόγω 
εγγύηση μπορεί να μην περιορίζεται σε 
βεβαιώσεις που εκδίδουν 
χρηματοπιστωτικοί φορείς που είναι 
εγκατεστημένοι σε ένα συγκεκριμένο 
κράτος μέλος.

__________________ __________________
25 ΕΕ L 376 της 27.12.2006, σ. 36. 25 ΕΕ L 376 της 27.12.2006, σ. 36.

Or. en

Justification

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.
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Τροπολογία 138
Ivo Belet

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 34

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(34) Τα κράτη μέλη θα πρέπει να 
διασφαλίσουν ότι οι ταξιδιώτες που 
αγοράζουν ένα οργανωμένο ταξίδι ή 
εξατομικευμένους ταξιδιωτικούς 
διακανονισμούς προστατεύονται πλήρως 
κατά της αφερεγγυότητας του διοργανωτή, 
του λιανοπωλητή που έχει διευκολύνει τον 
εξατομικευμένο ταξιδιωτικό διακανονισμό 
ή οποιουδήποτε από τους παρόχους 
υπηρεσιών. Τα κράτη μέλη στα οποία είναι 
εγκατεστημένοι οι διοργανωτές 
οργανωμένων ταξιδιών και οι 
λιανοπωλητές που διευκολύνουν τους 
εξατομικευμένους ταξιδιωτικούς 
διακανονισμούς θα πρέπει να 
εξασφαλίζουν ότι οι πάροχοι που 
προσφέρουν τους εν λόγω συνδυασμούς 
ταξιδιωτικών υπηρεσιών παρέχουν 
εγγύηση για την επιστροφή του συνόλου 
των πληρωμών που καταβάλλουν οι 
ταξιδιώτες και για τον επαναπατρισμό τους 
σε περίπτωση αφερεγγυότητας. Ενώ 
διατηρούν διακριτική ευχέρεια ως προς τον 
τρόπο με τον οποίο χορηγείται προστασία 
κατά της αφερεγγυότητας, τα κράτη μέλη 
πρέπει να διασφαλίσουν ότι τα εθνικά τους
συστήματα προστασίας κατά της 
αφερεγγυότητας είναι αποτελεσματικά και 
δύνανται να εξασφαλίζουν τον έγκαιρο 
επαναπατρισμό και την αποζημίωση όλων 
των ταξιδιωτών που ζημιώθηκαν από την 
αφερεγγυότητα. Η απαιτούμενη προστασία 
κατά της αφερεγγυότητας θα πρέπει να 
λαμβάνει υπόψη τον πραγματικό 
χρηματοοικονομικό κίνδυνο των 
δραστηριοτήτων του διοργανωτή, του 
οικείου λιανοπωλητή ή του παρόχου 
υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένων του 

(34) Τα κράτη μέλη θα πρέπει να 
διασφαλίσουν ότι οι ταξιδιώτες που 
αγοράζουν ένα οργανωμένο ταξίδι ή 
εξατομικευμένους ταξιδιωτικούς 
διακανονισμούς προστατεύονται πλήρως 
κατά της αφερεγγυότητας του διοργανωτή, 
του λιανοπωλητή που έχει διευκολύνει τον 
εξατομικευμένο ταξιδιωτικό διακανονισμό 
ή οποιουδήποτε από τους παρόχους 
υπηρεσιών. Τα κράτη μέλη στα οποία είναι 
εγκατεστημένοι οι διοργανωτές 
οργανωμένων ταξιδιών και οι 
λιανοπωλητές που διευκολύνουν τους 
εξατομικευμένους ταξιδιωτικούς 
διακανονισμούς θα πρέπει να 
εξασφαλίζουν ότι οι πάροχοι που 
προσφέρουν τους εν λόγω συνδυασμούς 
ταξιδιωτικών υπηρεσιών παρέχουν 
εγγύηση για την επιστροφή του συνόλου 
των πληρωμών που καταβάλλουν οι 
ταξιδιώτες και για τον επαναπατρισμό τους 
σε περίπτωση αφερεγγυότητας. Ενώ 
διατηρούν διακριτική ευχέρεια ως προς τον 
τρόπο με τον οποίο χορηγείται προστασία 
κατά της αφερεγγυότητας, τα κράτη μέλη 
πρέπει να διασφαλίσουν ότι τα συστήματα 
προστασίας τους κατά της αφερεγγυότητας 
είναι αποτελεσματικά και δύνανται να 
εξασφαλίζουν τον έγκαιρο επαναπατρισμό 
και την αποζημίωση όλων των ταξιδιωτών 
που ζημιώθηκαν από την αφερεγγυότητα. 
Η απαιτούμενη προστασία κατά της 
αφερεγγυότητας θα πρέπει να λαμβάνει 
υπόψη τον πραγματικό χρηματοοικονομικό 
κίνδυνο των δραστηριοτήτων του 
διοργανωτή, του οικείου λιανοπωλητή ή 
του παρόχου υπηρεσιών, 
συμπεριλαμβανομένων του είδους του 
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είδους του συνδυασμού ταξιδιωτικών 
υπηρεσιών που πωλούν, των προβλέψιμων 
εποχιακών διακυμάνσεων, καθώς και του 
ύψους των προκαταβολών και του τρόπου 
με τον οποίο οι προκαταβολές αυτές 
εξασφαλίζονται. Σύμφωνα με την οδηγία 
2006/123/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
12ης Δεκεμβρίου 2006, σχετικά με τις 
υπηρεσίες στην εσωτερική αγορά25, στις 
περιπτώσεις που η προστασία κατά της 
αφερεγγυότητας μπορεί να παρέχεται με τη 
μορφή εγγύησης ή ασφάλισης, η εν λόγω 
εγγύηση μπορεί να μην περιορίζεται σε 
βεβαιώσεις που εκδίδουν 
χρηματοπιστωτικοί φορείς που είναι 
εγκατεστημένοι σε ένα συγκεκριμένο 
κράτος μέλος.

συνδυασμού ταξιδιωτικών υπηρεσιών που 
πωλούν, των προβλέψιμων εποχιακών 
διακυμάνσεων, καθώς και του ύψους των 
προκαταβολών και του τρόπου με τον 
οποίο οι προκαταβολές αυτές 
εξασφαλίζονται. Σύμφωνα με την οδηγία 
2006/123/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
12ης Δεκεμβρίου 2006, σχετικά με τις 
υπηρεσίες στην εσωτερική αγορά25, στις 
περιπτώσεις που η προστασία κατά της 
αφερεγγυότητας μπορεί να παρέχεται με τη 
μορφή εγγύησης ή ασφάλισης, η εν λόγω 
εγγύηση μπορεί να μην περιορίζεται σε 
βεβαιώσεις που εκδίδουν 
χρηματοπιστωτικοί φορείς που είναι 
εγκατεστημένοι σε ένα συγκεκριμένο 
κράτος μέλος.

__________________ __________________
25 ΕΕ L 376 της 27.12.2006, σ. 36. 25 ΕΕ L 376 της 27.12.2006, σ. 36.

Or. nl

Αιτιολόγηση

Η παρούσα οδηγία θα εφαρμοστεί από τα κράτη μέλη σε διαφορετικά διοικητικά επίπεδα, 
ανάλογα με την εκάστοτε κρατική διάρθρωση.

Τροπολογία 139
Sergio Gaetano Cofferati

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 36

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(36) Όσον αφορά τους εξατομικευμένους 
ταξιδιωτικούς διακανονισμούς, πέρα από 
την υποχρέωση παροχής προστασίας κατά 
της αφερεγγυότητας και ενημέρωσης των 
ταξιδιωτών για το γεγονός ότι οι 
μεμονωμένοι πάροχοι υπηρεσιών είναι 
αποκλειστικά υπεύθυνοι για την εκτέλεση 
των συμβατικών τους υποχρεώσεων, οι 
σχετικές συμβάσεις υπόκεινται στη γενική 

(36) Όσον αφορά τους εξατομικευμένους 
ταξιδιωτικούς διακανονισμούς, πέρα από 
την υποχρέωση παροχής προστασίας κατά 
της αφερεγγυότητας και συνδρομής στους 
ταξιδιώτες που αντιμετωπίζουν 
προβλήματα, καθώς και ενημέρωσης των 
ταξιδιωτών για το γεγονός ότι οι 
μεμονωμένοι πάροχοι υπηρεσιών είναι 
αποκλειστικά υπεύθυνοι για την εκτέλεση 
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νομοθεσία της Ένωσης που διέπει την 
προστασία των καταναλωτών και σε 
τομεακές νομοθετικές ρυθμίσεις της 
Ένωσης.

των συμβατικών τους υποχρεώσεων, οι 
σχετικές συμβάσεις υπόκεινται στη γενική 
νομοθεσία της Ένωσης που διέπει την 
προστασία των καταναλωτών και σε 
τομεακές νομοθετικές ρυθμίσεις της 
Ένωσης.

Or. en

Τροπολογία 140
Philippe Juvin

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 37

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(37) Είναι σκόπιμο να προστατεύονται οι 
ταξιδιώτες σε καταστάσεις όπου ένας 
λιανοπωλητής οργανώνει την κράτηση 
οργανωμένου ταξιδιού ή εξατομικευμένου 
ταξιδιωτικού διακανονισμού και όταν ο 
λιανοπωλητής κάνει λάθη στη διαδικασία 
κράτησης θέσεων.

(37) Είναι σκόπιμο να προστατεύονται οι 
ταξιδιώτες σε καταστάσεις κατά τις οποίες
ένας διοργανωτής ή λιανοπωλητής 
οργανώνει την κράτηση οργανωμένου 
ταξιδιού, ή ένας λιανοπωλητής οργανώνει 
την κράτηση εξατομικευμένου 
ταξιδιωτικού διακανονισμού και όταν ο 
διοργανωτής ή ο λιανοπωλητής κάνει 
λάθη στη διαδικασία κράτησης θέσεων.

Or. en

Αιτιολόγηση

Το άρθρο 19 προβλέπει την ευθύνη του λιανοπωλητή σε περίπτωση που διαπράττει σφάλματα 
κατά την κράτηση (ανεξάρτητα από το εάν ο λιανοπωλητής οργανώνει την κράτηση ενός 
οργανωμένου ταξιδιού ή ενός εξατομικευμένου ταξιδιωτικού διακανονισμού). Ωστόσο, το 
άρθρο αυτό δεν αναφέρεται στην ευθύνη που υπέχει ο διοργανωτής ενός οργανωμένου ταξιδιού 
όταν πραγματοποιεί απευθείας την κράτηση και διαπράττει σφάλματα κατά την κράτηση. Στην 
περίπτωση αυτή, θα πρέπει και οι διοργανωτές να ευθύνονται για τα σφάλματα κρατήσεων.

Τροπολογία 141
Sergio Gaetano Cofferati

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 37 α (νέα)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(37a) Η Επιτροπή θα πρέπει να 
αναπτύξει, μέσω τεχνικών προτύπων, δύο 
οπτικές ευρωπαϊκές ενδείξεις που θα 
χρησιμοποιούνται αντίστοιχα στα 
οργανωμένα ταξίδια και στους 
εξατομικευμένους ταξιδιωτικούς 
διακανονισμούς. Οι ενδείξεις αυτές δεν 
θα αφορούν την ποιότητα της σύμβασης 
ή των παρεχόμενων υπηρεσιών αλλά θα 
ενημερώνουν απλώς τον ταξιδιώτη
σχετικά με το εάν η σχετική υπηρεσία 
αφορά οργανωμένο ταξίδι ή συνδεδεμένο 
ταξιδιωτικό διακανονισμό.  Με το χρώμα 
των ενδείξεων αυτών –πράσινο για τα 
οργανωμένα ταξίδια και κίτρινο για τους 
συνδεδεμένους ταξιδιωτικούς 
διακανονισμούς– επισημαίνεται με σαφή
και άμεσο τρόπο το διαφορετικό επίπεδο 
προστασίας και εγγυήσεων που 
προσφέρονται στον ταξιδιώτη.

Or. en

Τροπολογία 142
Ivo Belet

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 39

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(39) Είναι ανάγκη τα κράτη μέλη να 
θεσπίσουν κυρώσεις για τις παραβάσεις 
των εθνικών διατάξεων για τη μεταφορά 
της παρούσας οδηγίας και να 
εξασφαλίσουν την εφαρμογή της. Οι 
κυρώσεις θα πρέπει να είναι 
αποτελεσματικές, αναλογικές και 
αποτρεπτικές.

(39) Είναι ανάγκη τα κράτη μέλη να 
θεσπίσουν κυρώσεις για τις παραβάσεις 
των διατάξεων για τη μεταφορά της 
παρούσας οδηγίας και να εξασφαλίσουν 
την εφαρμογή της. Οι κυρώσεις θα πρέπει 
να είναι αποτελεσματικές, αναλογικές και 
αποτρεπτικές.

Or. nl
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Αιτιολόγηση

Η παρούσα οδηγία θα εφαρμοστεί από τα κράτη μέλη σε διαφορετικά διοικητικά επίπεδα, 
ανάλογα με την εκάστοτε κρατική διάρθρωση.

Τροπολογία 143
Ivo Belet

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 43

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(43) Σύμφωνα με την κοινή πολιτική 
δήλωση των κρατών μελών και της 
Επιτροπής σχετικά με τα επεξηγηματικά 
έγγραφα, της 28ης Σεπτεμβρίου 2011, τα 
κράτη μέλη έχουν αναλάβει να 
συνοδεύουν, σε δικαιολογημένες 
περιπτώσεις, την κοινοποίηση των μέτρων 
μεταφοράς της οδηγίας με ένα ή 
περισσότερα έγγραφα που εξηγούν τη 
σχέση μεταξύ των διατάξεων της οδηγίας 
και των αντίστοιχων διατάξεων των 
εθνικών πράξεων μεταφοράς. Όσον αφορά 
την παρούσα οδηγία, ο νομοθέτης θεωρεί 
ότι η διαβίβαση τέτοιων εγγράφων είναι 
δικαιολογημένη,

(43) Σύμφωνα με την κοινή πολιτική 
δήλωση των κρατών μελών και της 
Επιτροπής σχετικά με τα επεξηγηματικά 
έγγραφα, της 28ης Σεπτεμβρίου 2011, τα 
κράτη μέλη έχουν αναλάβει να 
συνοδεύουν, σε δικαιολογημένες 
περιπτώσεις, την κοινοποίηση των μέτρων 
μεταφοράς της οδηγίας με ένα ή 
περισσότερα έγγραφα που εξηγούν τη 
σχέση μεταξύ των διατάξεων της οδηγίας 
και των αντίστοιχων διατάξεων των 
πράξεων μεταφοράς. Όσον αφορά την 
παρούσα οδηγία, ο νομοθέτης θεωρεί ότι η 
διαβίβαση τέτοιων εγγράφων είναι 
δικαιολογημένη,

Or. nl

Αιτιολόγηση

Η παρούσα οδηγία θα εφαρμοστεί από τα κράτη μέλη σε διαφορετικά διοικητικά επίπεδα, 
ανάλογα με την εκάστοτε κρατική διάρθρωση.

Τροπολογία 144
Emma McClarkin

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Στόχος της παρούσας οδηγίας είναι να Στόχος της παρούσας οδηγίας είναι να 
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συμβάλει στην ορθή λειτουργία της 
εσωτερικής αγοράς και στην επίτευξη 
υψηλού επιπέδου προστασίας των 
καταναλωτών με την προσέγγιση 
ορισμένων πτυχών των νομοθετικών, 
κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων 
των κρατών μελών όσον αφορά στις 
συμβάσεις για τα οργανωμένα ταξίδια και 
στους εξατομικευμένους ταξιδιωτικούς 
διακανονισμούς που έχουν συναφθεί 
μεταξύ των ταξιδιωτών και των παρόχων 
ταξιδιωτικών υπηρεσιών.

συμβάλει στην ορθή λειτουργία της 
εσωτερικής αγοράς και στην επίτευξη 
υψηλού επιπέδου προστασίας των 
καταναλωτών με την προσέγγιση 
κατάλληλων πτυχών των νομοθετικών, 
κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων 
των κρατών μελών όσον αφορά στις 
συμβάσεις για τα οργανωμένα ταξίδια και 
στους εξατομικευμένους ταξιδιωτικούς 
διακανονισμούς που έχουν συναφθεί 
μεταξύ των ταξιδιωτών και των παρόχων 
ταξιδιωτικών υπηρεσιών.

Or. en

Τροπολογία 145
Matteo Salvini

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Στόχος της παρούσας οδηγίας είναι να 
συμβάλει στην ορθή λειτουργία της 
εσωτερικής αγοράς και στην επίτευξη 
υψηλού επιπέδου προστασίας των 
καταναλωτών με την προσέγγιση 
ορισμένων πτυχών των νομοθετικών, 
κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων 
των κρατών μελών όσον αφορά στις 
συμβάσεις για τα οργανωμένα ταξίδια και 
στους εξατομικευμένους ταξιδιωτικούς 
διακανονισμούς που έχουν συναφθεί 
μεταξύ των ταξιδιωτών και των παρόχων 
ταξιδιωτικών υπηρεσιών.

Στόχος της παρούσας οδηγίας είναι να 
συμβάλει στην ορθή λειτουργία της 
εσωτερικής αγοράς και στην επίτευξη 
υψηλού επιπέδου προστασίας των 
καταναλωτών με την προσέγγιση 
ορισμένων πτυχών των νομοθετικών, 
κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων 
των κρατών μελών όσον αφορά στις 
συμβάσεις για τα οργανωμένα ταξίδια που 
έχουν συναφθεί μεταξύ των ταξιδιωτών 
και των παρόχων ταξιδιωτικών υπηρεσιών.

Or. en

Αιτιολόγηση

Το πεδίο εφαρμογής της οδηγίας για τα οργανωμένα ταξίδια πρέπει να περιοριστεί σε 
συνδυασμούς ταξιδιωτικών υπηρεσιών που συνιστούν ένα οργανωμένο ταξίδι. Η εισαγωγή της 
νέας έννοιας του «εξατομικευμένου ταξιδιωτικού διακανονισμού» στην παρούσα οδηγία θα 
μπορούσε να έχει επιζήμιες συνέπειες για τους καταναλωτές και τις επιχειρήσεις.
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Τροπολογία 146
Matteo Salvini

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Η παρούσα οδηγία εφαρμόζεται στα 
οργανωμένα ταξίδια που προσφέρονται 
προς πώληση ή πωλούνται από τους 
παρόχους ταξιδιωτικών υπηρεσιών στους 
ταξιδιώτες, με εξαίρεση το άρθρο 17, και 
στους εξατομικευμένους ταξιδιωτικούς 
διακανονισμούς, με εξαίρεση τα άρθρα 4 
έως 14, το άρθρο 18 και το άρθρο 21 
παράγραφος 1.

1. Η παρούσα οδηγία εφαρμόζεται στα 
οργανωμένα ταξίδια που προσφέρονται 
προς πώληση ή πωλούνται από τους 
παρόχους ταξιδιωτικών υπηρεσιών στους 
ταξιδιώτες, με εξαίρεση το άρθρο 17.

Or. en

Αιτιολόγηση

Το πεδίο εφαρμογής της οδηγίας για τα οργανωμένα ταξίδια πρέπει να περιοριστεί σε 
συνδυασμούς ταξιδιωτικών υπηρεσιών που συνιστούν ένα πακέτο. Η εισαγωγή της νέας έννοιας 
του «εξατομικευμένου ταξιδιωτικού διακανονισμού» στην παρούσα οδηγία θα μπορούσε να έχει 
επιζήμιες συνέπειες για τους καταναλωτές και τις επιχειρήσεις.

Τροπολογία 147
Jorgo Chatzimarkakis

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Η παρούσα οδηγία εφαρμόζεται στα 
οργανωμένα ταξίδια που προσφέρονται 
προς πώληση ή πωλούνται από τους 
παρόχους ταξιδιωτικών υπηρεσιών στους 
ταξιδιώτες, με εξαίρεση το άρθρο 17, και 
στους εξατομικευμένους ταξιδιωτικούς 
διακανονισμούς, με εξαίρεση τα άρθρα 4 
έως 14, το άρθρο 18 και το άρθρο 21 
παράγραφος 1.

1. Η παρούσα οδηγία εφαρμόζεται στα 
οργανωμένα ταξίδια που προσφέρονται 
προς πώληση ή πωλούνται από τους 
παρόχους ταξιδιωτικών υπηρεσιών στους 
ταξιδιώτες, με εξαίρεση το άρθρο 17.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Το πεδίο εφαρμογής της εν λόγω οδηγίας θα πρέπει να περιοριστεί στα οργανωμένα ταξίδια 
καθώς σε κάθε άλλη περίπτωση η διαχωριστική γραμμή μεταξύ του τι περιλαμβάνεται και του τι 
δεν περιλαμβάνεται καθίσταται αρκετά ασαφής.

Τροπολογία 148
Sergio Gaetano Cofferati

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Η παρούσα οδηγία εφαρμόζεται στα 
οργανωμένα ταξίδια που προσφέρονται 
προς πώληση ή πωλούνται από τους 
παρόχους ταξιδιωτικών υπηρεσιών στους 
ταξιδιώτες, με εξαίρεση το άρθρο 17, και 
στους εξατομικευμένους ταξιδιωτικούς 
διακανονισμούς, με εξαίρεση τα άρθρα 4 
έως 14, το άρθρο 18 και το άρθρο 21 
παράγραφος 1.

1. Η παρούσα οδηγία εφαρμόζεται στα 
οργανωμένα ταξίδια που προσφέρονται 
προς πώληση ή πωλούνται από τους 
παρόχους ταξιδιωτικών υπηρεσιών στους 
ταξιδιώτες, με εξαίρεση το άρθρο 17, και 
στους εξατομικευμένους ταξιδιωτικούς 
διακανονισμούς, με εξαίρεση τα άρθρα 4 
έως 13, το άρθρο 18 και το άρθρο 21 
παράγραφος 1.

Or. en

Τροπολογία 149
Bernadette Vergnaud

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Εκτός των παρόχων, όπως αυτοί 
ορίζονται στο άρθρο 3 σημείο 7, τα κράτη 
μέλη μπορούν επίσης να επιβάλλουν σε 
κάθε μη κερδοσκοπικό οργανισμό που 
συνδυάζει ή/και πωλεί πακέτα, ακόμη και 
περιστασιακά, να τηρεί τις υποχρεώσεις 
που προβλέπονται στην παρούσα οδηγία, 
με εξαίρεση το άρθρο 17.

Or. fr
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Αιτιολόγηση

Πρέπει να διευκρινιστεί ότι οι μη κερδοσκοπικές ενώσεις και οργανώσεις δεν αποκλείονται από 
το πεδίο εφαρμογής της οδηγίας, ούτως ώστε να εξασφαλιστεί ότι αυτές παρέχουν οικονομική 
εγγύηση και μπορούν να εγγυηθούν την επιστροφή των χρημάτων ή τον επαναπατρισμό των 
μελών τους.

Τροπολογία 150
Emma McClarkin

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1α. Εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στην 
παρούσα οδηγία, τα κράτη μέλη μπορούν 
να θεσπίζουν ή να διατηρούν σε ισχύ 
αυστηρότερες διατάξεις στον τομέα που 
καλύπτει η παρούσα οδηγία, προκειμένου 
να διασφαλίζεται υψηλότερο επίπεδο 
προστασίας του καταναλωτή.

Or. en

Τροπολογία 151
Anna Hedh

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 2 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) στα οργανωμένα ταξίδια (ταξιδιωτικά 
πακέτα) και στους εξατομικευμένους 
ταξιδιωτικούς διακανονισμούς που 
καλύπτουν περίοδο μικρότερη των 24 
ωρών, εκτός εάν περιλαμβάνεται 
διανυκτέρευση·

Διαγράφεται

Or. sv
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Τροπολογία 152
Sergio Gaetano Cofferati

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 2 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) στα οργανωμένα ταξίδια (ταξιδιωτικά 
πακέτα) και στους εξατομικευμένους 
ταξιδιωτικούς διακανονισμούς που 
καλύπτουν περίοδο μικρότερη των 24 
ωρών, εκτός εάν περιλαμβάνεται 
διανυκτέρευση·

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 153
Catherine Stihler

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 2 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) στα οργανωμένα ταξίδια (ταξιδιωτικά 
πακέτα) και στους εξατομικευμένους
ταξιδιωτικούς διακανονισμούς που 
καλύπτουν περίοδο μικρότερη των 24 
ωρών, εκτός εάν περιλαμβάνεται 
διανυκτέρευση·

α) στα οργανωμένα ταξίδια (ταξιδιωτικά 
πακέτα) και στους συνδεδεμένους
ταξιδιωτικούς διακανονισμούς που 
καλύπτουν περίοδο μικρότερη των 24 
ωρών, εκτός εάν περιλαμβάνεται 
διανυκτέρευση·

Or. en

Τροπολογία 154
Matteo Salvini

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 2 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) στα οργανωμένα ταξίδια (ταξιδιωτικά 
πακέτα) και στους εξατομικευμένους 

α) στα οργανωμένα ταξίδια (ταξιδιωτικά 
πακέτα) που καλύπτουν περίοδο μικρότερη 
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ταξιδιωτικούς διακανονισμούς που 
καλύπτουν περίοδο μικρότερη των 24 
ωρών, εκτός εάν περιλαμβάνεται 
διανυκτέρευση·

των 24 ωρών, εκτός εάν περιλαμβάνεται 
διανυκτέρευση·

Or. en

Τροπολογία 155
Heide Rühle

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 2 – στοιχείο α α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α α) στα οργανωμένα ταξίδια 
(ταξιδιωτικά πακέτα) και στους 
συνδεδεμένους ταξιδιωτικούς 
διακανονισμούς που δεν περιλαμβάνουν 
κατά βάση κανενός είδους μεταφορά·

Or. en

Τροπολογία 156
Emma McClarkin

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 2 – στοιχείο α α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α α) στα οργανωμένα ταξίδια 
(ταξιδιωτικά πακέτα) και στους 
συνδυασμένους διακανονισμούς που 
προσφέρονται ή συνδυάζονται από π.χ.
φιλανθρωπικές οργανώσεις, μη 
κερδοσκοπικές οργανώσεις, 
ποδοσφαιρικά σωματεία και σχολεία.

Or. en
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Τροπολογία 157
Hans-Peter Mayer

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 2 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) σε δευτερεύουσες συμβάσεις που 
καλύπτουν τις χρηματοοικονομικές 
υπηρεσίες·

β) σε δευτερεύουσες συμβάσεις για 
ταξιδιωτικές υπηρεσίες οι οποίες 
παρέχονται ως βοηθητικές υπηρεσίες του 
οργανωμένου ταξιδιού και αγοράζονται 
επιπρόσθετα χωρίς τη συμμετοχή του 
διοργανωτή ή σε δευτερεύουσες 
συμβάσεις που καλύπτουν τις 
χρηματοοικονομικές υπηρεσίες·

Or. de

Αιτιολόγηση

Θα ήταν δυσανάλογο να αναλαμβάνουν οι λιανοπωλητές τον κίνδυνο που συνεπάγεται ο ρόλος 
του διοργανωτή ή του παρόχου συνδεδεμένων ταξιδιωτικών διακανονισμών, ακόμη και στην 
περίπτωση που μεσολαβούν για την παροχή βοηθητικής υπηρεσίας σε ένα ήδη οργανωμένο 
ταξίδι, π.χ. εισιτήριο τρένου για το αεροδρόμιο. Σε μια τέτοια περίπτωση, ο λιανοπωλητής θα 
έπρεπε να φέρει ευθύνη όχι μόνο για την πρόσθετη υπηρεσία, αλλά και για το οργανωμένο 
ταξίδι, παρότι για αυτό φέρει ήδη ευθύνη ο διοργανωτής.

Τροπολογία 158
Emma McClarkin

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) στα οργανωμένα ταξίδια και στους 
εξατομικευμένους ταξιδιωτικούς 
διακανονισμούς που αγοράζονται βάσει 
σύμβασης πλαισίου μεταξύ του εργοδότη 
του ταξιδιώτη και του παρόχου 
ταξιδιωτικών υπηρεσιών που ειδικεύεται 
στην οργάνωση επαγγελματικών 
ταξιδιών· ή

γ) στα οργανωμένα ταξίδια και στους 
εξατομικευμένους ταξιδιωτικούς 
διακανονισμούς που αγοράζονται για 
επαγγελματικά ταξίδια·

Or. en
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Τροπολογία 159
Heide Rühle

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) στα οργανωμένα ταξίδια και στους 
εξατομικευμένους ταξιδιωτικούς 
διακανονισμούς που αγοράζονται βάσει 
σύμβασης πλαισίου μεταξύ του εργοδότη 
του ταξιδιώτη και του παρόχου 
ταξιδιωτικών υπηρεσιών που ειδικεύεται 
στην οργάνωση επαγγελματικών 
ταξιδιών·

γ) στα οργανωμένα ταξίδια και στους 
εξατομικευμένους ταξιδιωτικούς 
διακανονισμούς που αγοράζονται βάσει 
σύμβασης πλαισίου για επαγγελματικό 
ταξίδι ή από επιχείρηση για λογαριασμό 
της οποίας ταξιδεύει ο ταξιδιώτης·

Or. en

Τροπολογία 160
Ildikó Gáll-Pelcz

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) στα οργανωμένα ταξίδια και στους 
εξατομικευμένους ταξιδιωτικούς 
διακανονισμούς που αγοράζονται βάσει 
σύμβασης πλαισίου μεταξύ του εργοδότη 
του ταξιδιώτη και του παρόχου 
ταξιδιωτικών υπηρεσιών που ειδικεύεται 
στην οργάνωση επαγγελματικών 
ταξιδιών·

γ) στα οργανωμένα ταξίδια και στους 
εξατομικευμένους ταξιδιωτικούς 
διακανονισμούς που αγοράζονται από 
επιχείρηση για λογαριασμό της οποίας 
ταξιδεύει ο ταξιδιώτης και από πάροχο·

Or. en

Αιτιολόγηση

Η προτεινόμενη εξαίρεση θα αφορούσε μόνο τους παρόχους ταξιδιωτικών υπηρεσιών που 
ειδικεύονται στην πώληση επαγγελματικών ταξιδιών, δημιουργώντας έτσι μη ισότιμους όρους 
ανταγωνισμού μεταξύ των ταξιδιωτικών πρακτορείων που πωλούν ταξιδιωτικές υπηρεσίες και 
για αναψυχή και για επαγγελματικούς λόγους. Η εξαίρεση των επαγγελματικών ταξιδιών πρέπει 
να γίνει πιο σαφής και στο επίκεντρο θα πρέπει να τεθούν οι υπηρεσίες που παρέχονται σε 
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νομικά πρόσωπα όταν το κόστος επωμίζεται το εκάστοτε νομικό πρόσωπο και όχι ο 
επαγγελματίας ταξιδιώτης.

Τροπολογία 161
Matteo Salvini

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) στα οργανωμένα ταξίδια και στους 
εξατομικευμένους ταξιδιωτικούς
διακανονισμούς που αγοράζονται βάσει 
σύμβασης πλαισίου μεταξύ του εργοδότη 
του ταξιδιώτη και του παρόχου 
ταξιδιωτικών υπηρεσιών που ειδικεύεται 
στην οργάνωση επαγγελματικών ταξιδιών· 
ή

γ) στα οργανωμένα ταξίδια 
διακανονισμούς που αγοράζονται βάσει 
σύμβασης πλαισίου μεταξύ του εργοδότη 
του ταξιδιώτη και του παρόχου 
ταξιδιωτικών υπηρεσιών που ειδικεύεται 
στην οργάνωση επαγγελματικών ταξιδιών·

Or. en

Τροπολογία 162
Sergio Gaetano Cofferati

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 2 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) στα οργανωμένα ταξίδια που 
συνδυάζουν μια ταξιδιωτική υπηρεσία 
από τις αναφερόμενες στο άρθρο 3 
παράγραφος 1 σημεία α), β), και γ) με μια 
ταξιδιωτική υπηρεσία, από τις 
αναφερόμενες στο άρθρο 3 παράγραφος 1 
σημείο δ), εφόσον αυτή δεν 
αντιπροσωπεύει σημαντικό τμήμα του 
οργανωμένου ταξιδιού· ή

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 163
Othmar Karas
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Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 2 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) στα οργανωμένα ταξίδια που 
συνδυάζουν μια ταξιδιωτική υπηρεσία
από τις αναφερόμενες στο άρθρο 3 
παράγραφος 1 σημεία α), β), και γ) με μια 
ταξιδιωτική υπηρεσία, από τις 
αναφερόμενες στο άρθρο 3 παράγραφος 1 
σημείο δ), εφόσον αυτή δεν 
αντιπροσωπεύει σημαντικό τμήμα του 
οργανωμένου ταξιδιού· ή

δ) στα οργανωμένα ταξίδια που 
συνδυάζουν μια ταξιδιωτική υπηρεσία από 
τις αναφερόμενες στο άρθρο 3 παράγραφος
1 σημεία α), β), και γ) με ταξιδιωτικές 
υπηρεσίες, από τις αναφερόμενες στο 
άρθρο 3 παράγραφος 1 σημείο δ), εφόσον 
αυτές δεν αντιπροσωπεύουν σημαντικό 
τμήμα του οργανωμένου ταξιδιού· ή

Or. de

Αιτιολόγηση

Η εξαίρεση ισχύει και σε περίπτωση συνδυασμού της ταξιδιωτικής υπηρεσίας με περισσότερες 
από μία πρόσθετες βοηθητικές υπηρεσίες, π.χ. είσοδος σε ιαματικά λουτρά, ενοικίαση 
ποδηλάτου και περίπατος με ξεναγό, εφόσον αυτή δεν αντιπροσωπεύει σημαντικό τμήμα του 
οργανωμένου ταξιδιού.

Τροπολογία 164
Jorgo Chatzimarkakis

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 2 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) στα οργανωμένα ταξίδια που 
συνδυάζουν μια ταξιδιωτική υπηρεσία από 
τις αναφερόμενες στο άρθρο 3 παράγραφος 
1 σημεία α), β), και γ) με μια ταξιδιωτική 
υπηρεσία, από τις αναφερόμενες στο 
άρθρο 3 παράγραφος 1 σημείο δ), εφόσον 
αυτή δεν αντιπροσωπεύει σημαντικό 
τμήμα του οργανωμένου ταξιδιού· ή

δ) στα οργανωμένα ταξίδια που 
συνδυάζουν μια ταξιδιωτική υπηρεσία από 
τις αναφερόμενες στο άρθρο 3 παράγραφος 
1 σημεία α), β), και γ) με μια ταξιδιωτική 
υπηρεσία, από τις αναφερόμενες στο 
άρθρο 3 παράγραφος 1 σημείο δ), εφόσον 
αυτή δεν αντιπροσωπεύει έως και το 40%
του οργανωμένου ταξιδιού· ή

Or. en

Τροπολογία 165
Hans-Peter Mayer
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Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 2 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) στα οργανωμένα ταξίδια που 
συνδυάζουν μια ταξιδιωτική υπηρεσία από 
τις αναφερόμενες στο άρθρο 3 παράγραφος 
1 σημεία α), β), και γ) με μια ταξιδιωτική 
υπηρεσία, από τις αναφερόμενες στο 
άρθρο 3 παράγραφος 1 σημείο δ), εφόσον
αυτή δεν αντιπροσωπεύει σημαντικό 
τμήμα του οργανωμένου ταξιδιού· ή

δ) στα οργανωμένα ταξίδια που 
συνδυάζουν μια ταξιδιωτική υπηρεσία από 
τις αναφερόμενες στο άρθρο 3 παράγραφος 
1 σημεία α), β), και γ) με μια ταξιδιωτική 
υπηρεσία, από τις αναφερόμενες στο 
άρθρο 3 παράγραφος 1 σημείο δ), εφόσον 
η τελευταία δεν αντιπροσωπεύει 
σημαντικό τμήμα του οργανωμένου 
ταξιδιού ή δεν αποτελεί εμφανώς το 
πραγματικό κίνητρο του ταξιδιού· ή

Or. de

Αιτιολόγηση

Εφόσον το κύριο στοιχείο του ταξιδιού αφορά σαφώς τις βοηθητικές υπηρεσίες, δηλαδή η 
κράτηση του ξενοδοχείου έγινε λόγω του μιούζικαλ, το ταξίδι εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της 
οδηγίας. Στην περίπτωση όμως που πρόκειται για δευτερεύον και όχι κύριο στοιχείο (ο 
επισκέπτης μένει 5 νύχτες στην πόλη και κλείνει για ένα βράδυ εισιτήρια για μιούζικαλ), η 
κράτηση αυτή δεν πρέπει να εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της οδηγίας.

Τροπολογία 166
Emma McClarkin

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 2 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) στα οργανωμένα ταξίδια που 
συνδυάζουν μια ταξιδιωτική υπηρεσία από 
τις αναφερόμενες στο άρθρο 3 παράγραφος 
1 σημεία α), β), και γ) με μια ταξιδιωτική 
υπηρεσία, από τις αναφερόμενες στο 
άρθρο 3 παράγραφος 1 σημείο δ), εφόσον 
αυτή δεν αντιπροσωπεύει σημαντικό
τμήμα του οργανωμένου ταξιδιού· ή

δ) στα οργανωμένα ταξίδια που 
συνδυάζουν μια ταξιδιωτική υπηρεσία από 
τις αναφερόμενες στο άρθρο 3 παράγραφος 
1 σημεία α), β), και γ) με μια ταξιδιωτική 
υπηρεσία, από τις αναφερόμενες στο 
άρθρο 3 παράγραφος 1 σημείο δ), εφόσον 
αυτή δεν αντιπροσωπεύει σημαντικό 
τμήμα του οργανωμένου ταξιδιού ή είναι 
σαφές ότι η βοηθητική υπηρεσία δεν 
αποτελεί το κύριο στοιχείο του ταξιδιού· ή

Or. en



PE526.125v01-00 70/216 AM\1013596EL.doc

EL

Τροπολογία 167
Hans-Peter Mayer

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 2 – στοιχείο ε α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ε α) στις μεταφορές επιβατών με 
λεωφορείο, σιδηρόδρομο, πλοίο ή 
αεροπλάνο, οι οποίες περιλαμβάνουν 
παροχή καταλύματος, όταν υπερισχύει 
σαφώς ο μεταφορικός χαρακτήρας και 
όταν η εν λόγω μεταφορά επιβατών δεν 
συνδυάζεται με άλλη ταξιδιωτική 
υπηρεσία από τις αναφερόμενες στο 
άρθρο 3 παράγραφος 1 σημεία β), γ) ή δ).

Or. de

Τροπολογία 168
Jorgo Chatzimarkakis

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 2 – στοιχείο ε α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ε α) στα επαγγελματικά ταξίδια.

Or. en

Τροπολογία 169
Emma McClarkin

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 2α
Τα κράτη μέλη έχουν τη διακριτική 
ευχέρεια να μην θεσπίζουν τις διατάξεις 
που είναι απαραίτητες για να 
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συμμορφωθούν με την παρούσα οδηγία 
όσον αφορά οργανωμένα ταξίδια ή 
συνδεδεμένους ταξιδιωτικούς 
διακανονισμούς, όταν όλες οι 
ταξιδιωτικές υπηρεσίες παρέχονται εντός 
του κράτους μέλους και δεν 
περιλαμβάνουν τη μεταφορά επιβατών.

Or. en

Τροπολογία 170
Pablo Arias Echeverría

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 2α
Επίπεδο εναρμόνισης

1. Η παρούσα οδηγία δεν εμποδίζει τα 
κράτη μέλη να διατηρούν ή να θεσπίζουν 
αυστηρότερες διατάξεις σχετικά με την 
προστασία των καταναλωτών, εφόσον οι 
εν λόγω διατάξεις είναι συμβατές με τις 
υποχρεώσεις που επιβάλλει το δίκαιο της 
ΕΕ στα κράτη μέλη.
2. Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 
1, οι οριζόμενες στην παρούσα οδηγία 
υποχρεώσεις ενημέρωσης είναι 
εξαντλητικές αλλά θα πρέπει να ισχύουν
με την επιφύλαξη των απαιτήσεων 
παροχής πληροφοριών που προβλέπονται 
σε άλλες εφαρμοστέες νομοθετικές 
πράξεις της Ένωσης (βλέπε οδηγίες 
2000/31/ΕΚ και 2006/123/ΕΚ, καθώς και 
κανονισμούς (ΕΚ) αριθ. 1107/2006, (ΕΚ) 
αριθ. 1008/2008, (ΕΚ) αριθ. 1371/2007, 
(ΕΚ) αριθ. 181/2011, (ΕΚ) αριθ. 
1177/2010 και (ΕΚ) αριθ. 211/2005).

Or. es
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Αιτιολόγηση

Η πρόταση έχει ως στόχο να διευκρινίσει επαρκώς το επίπεδο εναρμόνισης που απαιτείται με 
βάση τα οριζόμενα στην αιτιολογική σκέψη 24 της πρότασης οδηγίας.

Τροπολογία 171
Emma McClarkin

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – σημείο 2 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2) ως «οργανωμένο ταξίδι» (ταξιδιωτικό 
πακέτο) νοείται ο συνδυασμός τουλάχιστον 
δύο διαφορετικών ειδών ταξιδιωτικών 
υπηρεσιών στο πλαίσιο του ιδίου ταξιδιού 
ή διακοπών, εάν:

(2) ως «οργανωμένο ταξίδι» (ταξιδιωτικό 
πακέτο) νοείται ο συνδυασμός της 
μεταφοράς επιβατών με τουλάχιστον ένα 
διαφορετικό είδος ταξιδιωτικής 
υπηρεσίας στο πλαίσιο του ιδίου ταξιδιού 
ή διακοπών, εάν:

Or. en

Τροπολογία 172
Jorgo Chatzimarkakis

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – σημείο 2 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2) ως «οργανωμένο ταξίδι» (ταξιδιωτικό 
πακέτο) νοείται ο συνδυασμός τουλάχιστον 
δύο διαφορετικών ειδών ταξιδιωτικών 
υπηρεσιών στο πλαίσιο του ιδίου ταξιδιού 
ή διακοπών, εάν:

(2) ως «οργανωμένο ταξίδι» (ταξιδιωτικό
πακέτο) νοείται ο συνδυασμός τουλάχιστον 
δύο διαφορετικών ειδών ταξιδιωτικών 
υπηρεσιών (εκ των οποίων το ένα 
περιλαμβάνει τη μεταφορά επιβατών) στο 
πλαίσιο του ιδίου ταξιδιού ή διακοπών, 
εάν:

Or. en

Τροπολογία 173
Catherine Stihler
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Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – σημείο 2 – στοιχείο β – σημείο i

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(i) αγοράζονται από ένα μόνο σημείο 
πώλησης στο πλαίσιο της ίδιας διαδικασίας 
κράτησης θέσεων,

(i) αγοράζονται από ένα μόνο σημείο 
πώλησης στο πλαίσιο της ίδιας διαδικασίας 
κράτησης θέσεων εφόσον όλες οι 
υπηρεσίες έχουν επιλεγεί από τον 
ταξιδιώτη προτού αυτός επιβεβαιώσει 
την πληρωμή,

Or. en

Αιτιολόγηση

Με την προσθήκη αυτή αποσαφηνίζεται καλύτερα και διαχωρίζεται η διαδικασία αυτή από τους 
συνδεδεμένους/εξατομικευμένους ταξιδιωτικούς διακανονισμούς. Επίσης η εν λόγω προσθήκη 
συνδέεται με την αιτιολογική σκέψη 10.

Τροπολογία 174
Emma McClarkin

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – σημείο 2 – στοιχείο β – σημείο i

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(i) αγοράζονται από ένα μόνο σημείο 
πώλησης στο πλαίσιο της ίδιας διαδικασίας 
κράτησης θέσεων,

(i) αγοράζονται από ένα μόνο σημείο 
πώλησης στο πλαίσιο της ίδιας διαδικασίας 
κράτησης θέσεων και όλες οι υπηρεσίες 
έχουν επιλεγεί από τον ταξιδιώτη προτού 
αυτός επιβεβαιώσει την πληρωμή της 
συνολικής τιμής,

Or. en

Τροπολογία 175
Jorgo Chatzimarkakis

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – σημείο 2 – στοιχείο β – σημείο i

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(i) αγοράζονται από ένα μόνο σημείο διαγράφεται
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πώλησης στο πλαίσιο της ίδιας 
διαδικασίας κράτησης θέσεων,

Or. en

Αιτιολόγηση

Η κράτηση ταξιδιωτικών σχεδίων από ένα μόνο σημείο πώλησης με την ίδια διαδικασία 
κράτησης θέσεων δεν συνιστά κατ’ ανάγκην πακέτο προσφοράς. Σε αυτήν την περίπτωση, ο 
ορισμός θα πρέπει να περιορίζεται στην αγορά ταξιδιού που περιλαμβάνει μια συνολική τιμή.

Τροπολογία 176
Anna Hedh

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – σημείο 2 – στοιχείο β – σημείο i

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

θ) αγοράζονται από ένα μόνο σημείο 
πώλησης στο πλαίσιο της ίδιας 
διαδικασίας κράτησης θέσεων,

θ) αγοράζονται από ένα μόνο σημείο 
πώλησης, ή

Or. sv

Τροπολογία 177
Sergio Gaetano Cofferati

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – σημείο 2 – στοιχείο β – σημείο i

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(i) αγοράζονται από ένα μόνο σημείο 
πώλησης στο πλαίσιο της ίδιας 
διαδικασίας κράτησης θέσεων,

(i) αγοράζονται από ένα μόνο σημείο 
πώλησης,

Or. en

Τροπολογία 178
Anna Hedh
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Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – σημείο 2 – στοιχείο β – σημείο ii

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(ii) προσφέρονται ή χρεώνονται σε τιμή 
όπου συνυπολογίζονται όλες οι εν λόγω 
υπηρεσίες ή σε μια συνολική τιμή,

(ii) προσφέρονται ή χρεώνονται σε τιμή 
όπου συνυπολογίζονται όλες οι εν λόγω 
υπηρεσίες ή σε μια συνολική τιμή, ή

Or. sv

Τροπολογία 179
Anna Hedh

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – σημείο 2 – στοιχείο β – σημείο iii

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(iii) διαφημίζονται ή πωλούνται με τον όρο 
«οργανωμένο ταξίδι» (ταξιδιωτικό πακέτο) 
ή με παρεμφερή όρο,

(iii) διαφημίζονται ή πωλούνται με τον όρο 
«οργανωμένο ταξίδι» (ταξιδιωτικό πακέτο) 
ή με παρεμφερή όρο, ή

Or. sv

Τροπολογία 180
Jorgo Chatzimarkakis

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 - εδάφιο 2 – σημείο β – στοιχείο iv

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(iv) συνδυάζονται μετά τη σύναψη 
σύμβασης με την οποία ένας πάροχος 
προσφέρει το δικαίωμα στον ταξιδιώτη 
να επιλέξει μεταξύ των διαφόρων τύπων 
ταξιδιωτικών υπηρεσιών, ή

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 181
Heide Rühle
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Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – σημείο 2 – στοιχείο β – σημείο v

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(v) αγοράζονται από χωριστούς παρόχους 
μέσω επιγραμμικών διαδικασιών 
κράτησης όπου το όνομα ή τα προσωπικά 
στοιχεία που απαιτούνται για τη σύναψη 
συναλλαγής κράτησης μεταφέρονται 
μεταξύ των παρόχων το αργότερο κατά 
την επιβεβαίωση της κράτησης της 
πρώτης υπηρεσίας·

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 182
Matteo Salvini

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – σημείο 2 – στοιχείο β – σημείο v

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(v) αγοράζονται από χωριστούς παρόχους 
μέσω επιγραμμικών διαδικασιών 
κράτησης όπου το όνομα ή τα προσωπικά 
στοιχεία που απαιτούνται για τη σύναψη 
συναλλαγής κράτησης μεταφέρονται 
μεταξύ των παρόχων το αργότερο κατά 
την επιβεβαίωση της κράτησης της 
πρώτης υπηρεσίας·

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα πρώτα τέσσερα κριτήρια που καθορίζουν ένα οργανωμένο ταξίδι όπως αναφέρεται στο 
άρθρο 3 σημείο 2 στοιχείο β), καλύπτουν αυτό που κατά την εύλογη άποψη των καταναλωτών 
και των παρόχων ταξιδιωτικών υπηρεσιών συνιστά ένα οργανωμένο ταξίδι. Η περίπτωση όμως 
των συνδεδεμένων ηλεκτρονικών διαδικασιών κράτησης είναι διαφορετική καθώς δύο 
υπηρεσίες, οι οποίες αλληλοσυνδέονται μόνο μέσω διαδικτυακών συνδέσμων, αγοράζονται 
χωριστά σε διαφορετικούς δικτυακούς τόπους και από διαφορετικούς παρόχους.

Τροπολογία 183
Jorgo Chatzimarkakis



AM\1013596EL.doc 77/216 PE526.125v01-00

EL

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – σημείο 2 – στοιχείο β – σημείο v

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(v) αγοράζονται από χωριστούς παρόχους 
μέσω επιγραμμικών διαδικασιών 
κράτησης όπου το όνομα ή τα προσωπικά 
στοιχεία που απαιτούνται για τη σύναψη 
συναλλαγής κράτησης μεταφέρονται 
μεταξύ των παρόχων το αργότερο κατά 
την επιβεβαίωση της κράτησης της 
πρώτης υπηρεσίας·

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι αγορές που πραγματοποιούνται μέσω χωριστών παρόχων και συνδέονται μόνο μέσω 
ηλεκτρονικών διαδικασιών κράτησης αποκλίνουν από την έννοια των οργανωμένων ταξιδιών, 
καθώς μάλιστα είναι μάλλον αδύνατο να περιλαμβάνουν μια συνολική τιμή.

Τροπολογία 184
Sergio Gaetano Cofferati

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – σημείο 2 – στοιχείο β – σημείο v

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(v) αγοράζονται από χωριστούς παρόχους 
μέσω επιγραμμικών διαδικασιών κράτησης 
όπου το όνομα ή τα προσωπικά στοιχεία
που απαιτούνται για τη σύναψη 
συναλλαγής κράτησης μεταφέρονται 
μεταξύ των παρόχων το αργότερο κατά την 
επιβεβαίωση της κράτησης της πρώτης 
υπηρεσίας·

(v) αγοράζονται από χωριστούς παρόχους 
μέσω επιγραμμικών διαδικασιών κράτησης 
όπου το όνομα ή άλλα στοιχεία της 
κράτησης που απαιτούνται για τη σύναψη 
συναλλαγών κράτησης μεταφέρονται 
μεταξύ των παρόχων το αργότερο κατά την 
επιβεβαίωση της κράτησης της πρώτης 
υπηρεσίας·

Or. en

Τροπολογία 185
Philippe Juvin
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Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – σημείο 2 – στοιχείο β – σημείο v

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(v) αγοράζονται από χωριστούς παρόχους 
μέσω επιγραμμικών διαδικασιών κράτησης 
όπου το όνομα ή τα προσωπικά στοιχεία 
που απαιτούνται για τη σύναψη 
συναλλαγής κράτησης μεταφέρονται 
μεταξύ των παρόχων το αργότερο κατά την 
επιβεβαίωση της κράτησης της πρώτης 
υπηρεσίας·

(v) αγοράζονται από χωριστούς παρόχους 
μέσω επιγραμμικών διαδικασιών κράτησης 
όπου τόσο τα προσωπικά στοιχεία του 
ταξιδιώτη που απαιτούνται για τη σύναψη 
συναλλαγής κράτησης 
(συμπεριλαμβανομένων του ονόματος του 
ταξιδιώτη, των στοιχείων επικοινωνίας 
και του αριθμού πιστωτικής κάρτας του) 
όσο και τα στοιχεία που αφορούν 
συγκεκριμένα την πρώτη ταξιδιωτική 
υπηρεσία (συμπεριλαμβανομένων του 
ταξιδιωτικού προορισμού και των 
ημερομηνιών του ταξιδιού) μεταφέρονται 
μεταξύ των παρόχων το αργότερο κατά την 
επιβεβαίωση της κράτησης της πρώτης 
υπηρεσίας με μήνυμα ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου·

Or. en

Αιτιολόγηση

Διευκρίνιση του είδους των πληροφοριών που ανταλλάσσονται (δηλαδή των προσωπικών 
στοιχείων), προκειμένου κυρίως να υπάρξει σαφής διάκριση μεταξύ ενός οργανωμένου 
ταξιδιού, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 σημείο 2 στοιχείο v), και ενός εξατομικευμένου 
ταξιδιωτικού διακανονισμού, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 σημείο 5 στοιχείο β), καθώς και οι 
δύο περιπτώσεις μοιάζουν παρόμοιες. Επίσης πρέπει να διευκρινιστεί η κατάλληλη στιγμή της 
επιβεβαίωσης (λήψη e-mail επιβεβαίωσης), προκειμένου να υπάρχει ασφάλεια δικαίου (αν κάτι 
θεωρείται οργανωμένο ταξίδι ή όχι εξαρτάται και από τη χρονική στιγμή της επιβεβαίωσης).

Τροπολογία 186
Emma McClarkin

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – σημείο 2 – στοιχείο β – σημείο v

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(v) αγοράζονται από χωριστούς παρόχους 
μέσω επιγραμμικών διαδικασιών κράτησης 

(v) αγοράζονται από χωριστούς παρόχους 
μέσω επιγραμμικών διαδικασιών κράτησης 
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όπου το όνομα ή τα προσωπικά στοιχεία 
που απαιτούνται για τη σύναψη 
συναλλαγής κράτησης μεταφέρονται 
μεταξύ των παρόχων το αργότερο κατά την 
επιβεβαίωση της κράτησης της πρώτης 
υπηρεσίας·

όπου το όνομα ή τα στοιχεία που 
απαιτούνται για τη σύναψη συναλλαγής 
κράτησης μεταφέρονται μεταξύ των 
παρόχων το αργότερο κατά την 
επιβεβαίωση της κράτησης της πρώτης 
υπηρεσίας και όλες οι συμβάσεις 
συνάπτονται εντός μίας ημέρας από την 
εν λόγω επιβεβαίωση·

Or. en

Τροπολογία 187
Anna Hedh

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – σημείο 2 – στοιχείο β – σημείο v

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(v) αγοράζονται από χωριστούς παρόχους 
μέσω επιγραμμικών διαδικασιών κράτησης 
όπου το όνομα ή τα προσωπικά στοιχεία 
που απαιτούνται για τη σύναψη 
συναλλαγής κράτησης μεταφέρονται 
μεταξύ των παρόχων το αργότερο κατά την 
επιβεβαίωση της κράτησης της πρώτης 
υπηρεσίας·

(v) αγοράζονται από χωριστούς παρόχους 
μέσω επιγραμμικών ή απογραμμικών 
διαδικασιών κράτησης όπου το όνομα ή τα 
προσωπικά στοιχεία που απαιτούνται για 
τη σύναψη συναλλαγής κράτησης 
μεταφέρονται μεταξύ των παρόχων το 
αργότερο κατά την επιβεβαίωση της 
κράτησης της πρώτης υπηρεσίας·

Or. sv

Τροπολογία 188
Catherine Stihler

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – σημείο 2 – στοιχείο β – σημείο v

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(v) αγοράζονται από χωριστούς παρόχους 
μέσω επιγραμμικών διαδικασιών κράτησης 
όπου το όνομα ή τα προσωπικά στοιχεία 
που απαιτούνται για τη σύναψη 
συναλλαγής κράτησης μεταφέρονται 
μεταξύ των παρόχων το αργότερο κατά την 
επιβεβαίωση της κράτησης της πρώτης 

(v) αγοράζονται από χωριστούς παρόχους 
μέσω επιγραμμικών διαδικασιών κράτησης 
όπου το όνομα ή τα προσωπικά στοιχεία 
που απαιτούνται για τη σύναψη 
συναλλαγής κράτησης μεταφέρονται 
μεταξύ των παρόχων το αργότερο κατά την 
επιβεβαίωση της κράτησης της πρώτης 
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υπηρεσίας· υπηρεσίας·
(Δεν αφορά το ελληνικό κείμενο)

Or. en

Τροπολογία 189
Ivo Belet

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – σημείο 3 – στοιχείο β – σημείο v

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(v) αγοράζονται από χωριστούς παρόχους 
μέσω επιγραμμικών διαδικασιών κράτησης 
όπου το όνομα ή τα προσωπικά στοιχεία 
που απαιτούνται για τη σύναψη 
συναλλαγής κράτησης μεταφέρονται 
μεταξύ των παρόχων το αργότερο κατά την 
επιβεβαίωση της κράτησης της πρώτης 
υπηρεσίας·

(v) αγοράζονται ταυτόχρονα από 
χωριστούς παρόχους μέσω επιγραμμικών 
διαδικασιών κράτησης όπου το όνομα ή τα 
προσωπικά στοιχεία που απαιτούνται για 
τη σύναψη συναλλαγής κράτησης 
μεταφέρονται μεταξύ των παρόχων το 
αργότερο κατά την επιβεβαίωση της 
κράτησης της πρώτης υπηρεσίας·

Or. nl

Τροπολογία 190
Matteo Salvini

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – σημείο 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(5) ως «εξατομικευμένος ταξιδιωτικός 
διακανονισμός» νοείται ο συνδυασμός 
τουλάχιστον δύο διαφορετικών ειδών 
ταξιδιωτικών υπηρεσιών στο πλαίσιο του 
ίδιου ταξιδιού ή διακοπών, που δεν 
αποτελεί οργανωμένο ταξίδι, με 
αποτέλεσμα τη σύναψη χωριστών 
συμβάσεων με τους μεμονωμένους 
παρόχους, αν ένας λιανοπωλητής 
διευκολύνει τον συνδυασμό:

διαγράφεται

α) βάσει χωριστών κρατήσεων που 
γίνονται στο πλαίσιο μίας και μόνον 
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επίσκεψης ή επαφής με το σημείο 
πώλησης· ή
β) μέσω της παροχής συμπληρωματικών 
ταξιδιωτικών υπηρεσιών από άλλον 
πάροχο, με στοχοθετημένο τρόπο, μέσω 
συνδεδεμένων ηλεκτρονικών διαδικασιών 
κράτησης, το αργότερο κατά την 
επιβεβαίωση της κράτησης της πρώτης 
υπηρεσίας·

Or. en

Αιτιολόγηση

Το πεδίο εφαρμογής της οδηγίας για τα οργανωμένα ταξίδια πρέπει να περιοριστεί σε 
συνδυασμούς ταξιδιωτικών υπηρεσιών που συνιστούν ένα πακέτο. Ως εκ τούτου, η εισαγωγή 
της νέας έννοιας του «εξατομικευμένου ταξιδιωτικού διακανονισμού» στην παρούσα οδηγία δεν 
δικαιολογείται, και θα μπορούσε να έχει αρνητικές συνέπειες για τους καταναλωτές και τις 
επιχειρήσεις. Επιπλέον, η έλλειψη βεβαιότητας σχετικά με την πρακτική διαφορά μεταξύ των 
εννοιών του «οργανωμένου ταξιδιού» και του «εξατομικευμένου ταξιδιωτικού διακανονισμού» 
θα δημιουργήσει περαιτέρω σύγχυση στους καταναλωτές.

Τροπολογία 191
Emma McClarkin

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – σημείο 5 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(5) ως «εξατομικευμένος ταξιδιωτικός 
διακανονισμός» νοείται ο συνδυασμός 
τουλάχιστον δύο διαφορετικών ειδών 
ταξιδιωτικών υπηρεσιών στο πλαίσιο του 
ίδιου ταξιδιού ή διακοπών, που δεν 
αποτελεί οργανωμένο ταξίδι, με 
αποτέλεσμα τη σύναψη χωριστών 
συμβάσεων με τους μεμονωμένους 
παρόχους, αν ένας λιανοπωλητής 
διευκολύνει τον συνδυασμό:

(5) ως «συνδεδεμένος ταξιδιωτικός 
διακανονισμός» νοείται ο συνδυασμός της 
μεταφοράς επιβατών με τουλάχιστον ένα 
διαφορετικό είδος ταξιδιωτικής 
υπηρεσίας στο πλαίσιο του ίδιου ταξιδιού 
ή διακοπών, που δεν αποτελεί οργανωμένο 
ταξίδι, με αποτέλεσμα τη σύναψη 
χωριστών συμβάσεων με τους 
μεμονωμένους παρόχους, αν ένας 
λιανοπωλητής διευκολύνει τον συνδυασμό:

Or. en

Αιτιολόγηση

Πρόκειται για οριζόντια τροπολογία. Ο όρος «συνδεδεμένος ταξιδιωτικός διακανονισμός» 
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περιγράφει με μεγαλύτερη σαφήνεια τη φύση του επιχειρηματικού μοντέλου με αποτέλεσμα να 
αποφεύγονται τυχόν παρερμηνείες που θα μπορούσαν να προκύψουν από τον υφιστάμενο όρο.

Τροπολογία 192
Ivo Belet

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – σημείο 6 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(6) ως «εξατομικευμένος ταξιδιωτικός 
διακανονισμός» νοείται ο συνδυασμός 
τουλάχιστον δύο διαφορετικών ειδών 
ταξιδιωτικών υπηρεσιών στο πλαίσιο του 
ίδιου ταξιδιού ή διακοπών, που δεν 
αποτελεί οργανωμένο ταξίδι, με 
αποτέλεσμα τη σύναψη χωριστών 
συμβάσεων με τους μεμονωμένους 
παρόχους, αν ένας λιανοπωλητής 
διευκολύνει τον συνδυασμό:

(6) ως «εξατομικευμένος ταξιδιωτικός 
διακανονισμός» νοείται ο συνδυασμός 
τουλάχιστον δύο διαφορετικών ειδών 
ταξιδιωτικών υπηρεσιών στο πλαίσιο του 
ίδιου ταξιδιού ή διακοπών, που δεν 
αποτελεί οργανωμένο ταξίδι, μετά τη 
σύναψη της πρώτης σύμβασης με τον 
πάροχο σε σχέση με ταξιδιωτική 
υπηρεσία, με αποτέλεσμα τη σύναψη 
χωριστών συμβάσεων με τους 
μεμονωμένους παρόχους, αν ο πάροχος ή
ένας λιανοπωλητής διευκολύνει τον 
συνδυασμό:

Or. nl

Τροπολογία 193
Emma McClarkin

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – σημείο 5 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) βάσει χωριστών κρατήσεων που 
γίνονται στο πλαίσιο μίας και μόνον 
επίσκεψης ή επαφής με το σημείο 
πώλησης· ή

α) βάσει χωριστών κρατήσεων κατά τις 
οποίες ο ταξιδιώτης επιλέγει χωριστά και 
πληρώνει χωριστά τις υπηρεσίες· ή

Or. en
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Τροπολογία 194
Heide Rühle

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – σημείο 5 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) μέσω της παροχής συμπληρωματικών 
ταξιδιωτικών υπηρεσιών από άλλον 
πάροχο, με στοχοθετημένο τρόπο, μέσω 
συνδεδεμένων ηλεκτρονικών διαδικασιών 
κράτησης, το αργότερο κατά την 
επιβεβαίωση της κράτησης της πρώτης 
υπηρεσίας·

β) μέσω συνδεδεμένων ηλεκτρονικών 
διαδικασιών κράτησης όπου το όνομα 
του ταξιδιώτη ή κάποιο άλλο στοιχείο 
ταυτοποίησης διαβιβάζεται μεταξύ των 
παρόχων, το αργότερο κατά την 
επιβεβαίωση της κράτησης της πρώτης 
υπηρεσίας·

Or. en

Τροπολογία 195
Philippe Juvin

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – σημείο 5 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) μέσω της παροχής συμπληρωματικών 
ταξιδιωτικών υπηρεσιών από άλλον 
πάροχο, με στοχοθετημένο τρόπο, μέσω 
συνδεδεμένων ηλεκτρονικών διαδικασιών 
κράτησης, το αργότερο κατά την 
επιβεβαίωση της κράτησης της πρώτης 
υπηρεσίας·

β) μέσω της παροχής συμπληρωματικών 
ταξιδιωτικών υπηρεσιών από άλλον 
πάροχο μέσω συνδεδεμένων 
ηλεκτρονικών διαδικασιών κράτησης, με 
στοχοθετημένο τρόπο που συνεπάγεται τη 
μεταξύ των παρόχων διαβίβαση 
στοιχείων που αφορούν συγκεκριμένα 
μόνο την πρώτη ταξιδιωτική υπηρεσία
(συμπεριλαμβανομένων του ταξιδιωτικού 
προορισμού και των ημερομηνιών του 
ταξιδιού), χωρίς να διαβιβάζονται τα 
προσωπικά στοιχεία του ταξιδιώτη, το 
αργότερο κατά την επιβεβαίωση της 
κράτησης της πρώτης υπηρεσίας με 
μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου·

Or. en
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Αιτιολόγηση

Διευκρίνιση του είδους των πληροφοριών που ανταλλάσσονται (διάκριση μεταξύ ενός 
οργανωμένου ταξιδιού, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 σημείο 2 στοιχείο v), και των 
εξατομικευμένων ταξιδιωτικών διακανονισμών, όπως ορίζονται στο άρθρο 3 σημείο 5 στοιχείο 
β)). Ένας απλός σύνδεσμος σε έναν δικτυακό τόπο δεν μπορεί να συνιστά εξατομικευμένο 
ταξιδιωτικό διακανονισμό (απαιτείται ελάχιστη διαβίβαση πληροφοριών μεταξύ των παρόχων 
που σχετίζονται μόνο με την κράτηση - ημερομηνίες και τόπος). Πρέπει να διευκρινιστεί η 
κατάλληλη στιγμή της επιβεβαίωσης (λήψη e-mail επιβεβαίωσης), προκειμένου να υπάρχει 
ασφάλεια δικαίου (αν κάτι θεωρείται οργανωμένο ταξίδι ή όχι εξαρτάται και από τη χρονική 
στιγμή της επιβεβαίωσης).

Τροπολογία 196
Emma McClarkin

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – σημείο 5 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) μέσω της παροχής συμπληρωματικών 
ταξιδιωτικών υπηρεσιών από άλλον 
πάροχο, με στοχοθετημένο τρόπο, μέσω 
συνδεδεμένων ηλεκτρονικών διαδικασιών 
κράτησης, το αργότερο κατά την 
επιβεβαίωση της κράτησης της πρώτης 
υπηρεσίας·

β) μέσω της παροχής συμπληρωματικών 
ταξιδιωτικών υπηρεσιών που 
προσφέρονται από άλλον πάροχο, με 
στοχοθετημένο τρόπο, μέσω συνδεδεμένων 
ηλεκτρονικών διαδικασιών κράτησης, το 
αργότερο κατά την επιβεβαίωση της 
κράτησης της πρώτης υπηρεσίας και οι 
οποίες συνάπτονται το αργότερο μία 
ημέρα μετά την εν λόγω επιβεβαίωση·

Or. en

Τροπολογία 197
Sergio Gaetano Cofferati

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – σημείο 5 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) μέσω της παροχής συμπληρωματικών 
ταξιδιωτικών υπηρεσιών από άλλον 
πάροχο, με στοχοθετημένο τρόπο, μέσω 
συνδεδεμένων ηλεκτρονικών διαδικασιών 
κράτησης, το αργότερο κατά την 
επιβεβαίωση της κράτησης της πρώτης 

β) μέσω της παροχής συμπληρωματικών 
ταξιδιωτικών υπηρεσιών από άλλον 
πάροχο, με στοχοθετημένο τρόπο, μέσω 
συνδεδεμένων ηλεκτρονικών διαδικασιών 
κράτησης·
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υπηρεσίας·

Or. en

Τροπολογία 198
Bernadette Vergnaud

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – σημείο 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(6) ως «ταξιδιώτης» νοείται κάθε 
πρόσωπο που προσπαθεί να συνάψει 
σύμβαση που εμπίπτει στο πλαίσιο 
εφαρμογής της παρούσας οδηγίας ή έχει 
δικαίωμα να ταξιδέψει βάσει μιας τέτοιας 
σύμβασης, περιλαμβανομένων των 
επιβατών που ταξιδεύουν για 
επαγγελματικούς λόγους, εφόσον δεν 
ταξιδεύουν βάσει σύμβασης πλαισίου που 
συνάφθηκε με πάροχο ταξιδιωτικών 
υπηρεσιών ο οποίος ειδικεύεται στην 
οργάνωση επαγγελματικών ταξιδιών·

(6) ως «καταναλωτής» νοείται κάθε 
πρόσωπο που προσπαθεί να συνάψει 
σύμβαση που εμπίπτει στο πλαίσιο 
εφαρμογής της παρούσας οδηγίας ή έχει 
δικαίωμα να ταξιδέψει βάσει μιας τέτοιας 
σύμβασης, μεταξύ άλλων για 
επαγγελματικούς λόγους («επαγγελματικά 
ταξίδια») εφόσον το ταξίδι δεν προκύπτει 
από σύμβαση πλαισίου που συνάφθηκε με 
πάροχο ταξιδιωτικών υπηρεσιών ο οποίος 
ειδικεύεται στην οργάνωση 
επαγγελματικών ταξιδιών·

Or. fr

Αιτιολόγηση

Κρίνεται σκόπιμο να επανεισαχθεί ο ορισμός του «καταναλωτή» της οδηγίας 90/314/ΕΚ, διότι 
ο ορισμός του ταξιδιώτη μπορεί να δημιουργήσει προβλήματα, ειδικά στην περίπτωση όπου το 
άτομο που ταξιδεύει δεν είναι το άτομο που αγόρασε το ταξίδι. 

Τροπολογία 199
Bernadette Vergnaud

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – σημείο 6 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(6α) ως «ταξιδιώτης» νοείται κάθε 
πρόσωπο που έχει δικαίωμα να ταξιδέψει 
βάσει σύμβασης που εμπίπτει στο πεδίο 
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εφαρμογής της παρούσας οδηγίας, 
μεταξύ άλλων και για επαγγελματικούς 
λόγους, είτε πρόκειται για τον 
καταναλωτή που έχει συνάψει τη 
σύμβαση είτε όχι·

Or. fr

Αιτιολόγηση

Εφόσον εισάγεται εκ νέου ο ορισμός του «καταναλωτή» της οδηγίας 90/314/ΕΚ, πρέπει να 
προσαρμοστεί ο ορισμός του «ταξιδιώτη», ο οποίος μπορεί να δημιουργήσει προβλήματα, 
ειδικά στην περίπτωση όπου το πρόσωπο που ταξιδεύει δεν είναι το πρόσωπο που αγόρασε το 
ταξίδι. 

Τροπολογία 200
Catherine Stihler

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – σημείο 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(7) ως «πάροχος» νοείται κάθε πρόσωπο το 
οποίο ενεργεί για σκοπούς που αφορούν 
την εμπορική, επιχειρηματική, βιοτεχνική 
ή ελευθέρια επαγγελματική του 
δραστηριότητα·

(7) ως «πάροχος» νοείται κάθε πρόσωπο το 
οποίο πωλεί ή προσφέρει προς πώληση 
ταξιδιωτικές υπηρεσίες ή διευκολύνει την 
παροχή ταξιδιωτικών υπηρεσιών είτε στο 
όνομά του είτε ως μεσάζων·

Or. en

Τροπολογία 201
Catherine Stihler

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – σημείο 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(8) ως «διοργανωτής» νοείται ένας 
πάροχος που συνδυάζει και πωλεί ή 
προσφέρει προς πώληση οργανωμένα 
ταξίδια, είτε απευθείας είτε μέσω άλλου 
παρόχου είτε από κοινού με άλλον πάροχο· 

(8) ως «διοργανωτής» νοείται ένας 
πάροχος που συνδυάζει και πωλεί ή 
προσφέρει προς πώληση οργανωμένα 
ταξίδια, είτε απευθείας είτε μέσω άλλου 
παρόχου είτε από κοινού με άλλον πάροχο 
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στις περιπτώσεις που περισσότεροι από 
έναν πάροχο πληρούν κάποιο από τα 
κριτήρια που αναφέρονται στην 
παράγραφο 2 στοιχείο β), όλοι οι εν λόγω 
πάροχοι θεωρούνται ως διοργανωτές, 
εκτός εάν ένας από αυτούς έχει οριστεί ως 
διοργανωτής και ο ταξιδιώτης έχει 
ενημερωθεί αναλόγως·

ή ο οποίος διευκολύνει τον συνδυασμό και 
την παροχή τέτοιων οργανωμένων 
ταξιδιών· στις περιπτώσεις που 
περισσότεροι από έναν πάροχο πληρούν 
κάποιο από τα κριτήρια που αναφέρονται 
στην παράγραφο 2 στοιχείο β), όλοι οι εν 
λόγω πάροχοι θεωρούνται ως διοργανωτές, 
εκτός εάν ένας από αυτούς έχει οριστεί ως 
διοργανωτής και ο ταξιδιώτης έχει 
ενημερωθεί αναλόγως·

Or. en

Αιτιολόγηση

Με την τροπολογία αυτή διασφαλίζεται ότι λαμβάνονται υπόψη όλα τα μοντέλα συναλλαγών και 
αποφεύγονται κενά στη νομοθεσία.

Τροπολογία 202
Othmar Karas

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – σημείο 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(8) ως «διοργανωτής» νοείται ένας 
πάροχος που συνδυάζει και πωλεί ή 
προσφέρει προς πώληση οργανωμένα 
ταξίδια, είτε απευθείας είτε μέσω άλλου 
παρόχου είτε από κοινού με άλλον πάροχο· 
στις περιπτώσεις που περισσότεροι από 
έναν πάροχο πληρούν κάποιο από τα 
κριτήρια που αναφέρονται στην 
παράγραφο 2 στοιχείο β), όλοι οι εν λόγω 
πάροχοι θεωρούνται ως διοργανωτές, 
εκτός εάν ένας από αυτούς έχει οριστεί ως 
διοργανωτής και ο ταξιδιώτης έχει 
ενημερωθεί αναλόγως·

(8) ως «διοργανωτής» νοείται ένα 
πρόσωπο ή ένας πάροχος που συνδυάζει 
και πωλεί ή προσφέρει προς πώληση 
οργανωμένα ταξίδια, είτε απευθείας είτε 
μέσω άλλου παρόχου είτε από κοινού με 
άλλον πάροχο· στις περιπτώσεις που 
περισσότεροι από έναν πάροχο πληρούν 
κάποιο από τα κριτήρια που αναφέρονται 
στην παράγραφο 2 στοιχείο β), όλοι οι εν 
λόγω πάροχοι θεωρούνται ως διοργανωτές, 
εκτός εάν ένας από αυτούς έχει οριστεί ως 
διοργανωτής και ο ταξιδιώτης έχει 
ενημερωθεί αναλόγως·

Or. de

Αιτιολόγηση

Στο πεδίο εφαρμογής της οδηγίας υπάγονται όχι μόνο οι πάροχοι αλλά και τα πρόσωπα τα 
οποία, κατά τρόπο μη ευκαιριακό, πωλούν οργανωμένα ταξίδια, προκειμένου να 
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συμπεριλαμβάνονται και οι μη επαγγελματίες πάροχοι. Η προστασία των καταναλωτών δεν
πρέπει να τίθεται σε κίνδυνο λόγω αποκλεισμού των «λαθραίων παρόχων».

Τροπολογία 203
Matteo Salvini

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – σημείο 9 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(9) ως «λιανοπωλητής» νοείται ένας 
πάροχος εκτός από τον διοργανωτή ο 
οποίος:

(9) ως «λιανοπωλητής» νοείται ένας 
πάροχος εκτός από τον διοργανωτή ο 
οποίος πωλεί ή προσφέρει προς πώληση 
οργανωμένα ταξίδια·

Or. en

Αιτιολόγηση

Το πεδίο εφαρμογής της οδηγίας για τα οργανωμένα ταξίδια πρέπει να περιοριστεί σε 
συνδυασμούς ταξιδιωτικών υπηρεσιών που συνιστούν ένα πακέτο. Η εισαγωγή της νέας έννοιας 
του «εξατομικευμένου ταξιδιωτικού διακανονισμού» στην παρούσα οδηγία θα μπορούσε να έχει 
αρνητικές συνέπειες για τους καταναλωτές και τις επιχειρήσεις, δημιουργώντας ανασφάλεια 
δικαίου και σύγχυση τόσο στους καταναλωτές όσο και στους παρόχους ταξιδιωτικών 
υπηρεσιών.

Τροπολογία 204
Matteo Salvini

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – σημείο 9 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) πωλεί ή προσφέρει προς πώληση 
οργανωμένα ταξίδια ή

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 205
Matteo Salvini
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Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – σημείο 9 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) διευκολύνει την παροχή των 
ταξιδιωτικών υπηρεσιών που αποτελούν 
μέρος ενός εξατομικευμένου ταξιδιωτικού 
διακανονισμού, βοηθώντας τους 
ταξιδιώτες στη σύναψη χωριστών 
συμβάσεων ταξιδιωτικών υπηρεσιών με 
μεμονωμένους παρόχους υπηρεσιών·

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 206
Jorgo Chatzimarkakis

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – σημείο 9 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) διευκολύνει την παροχή των 
ταξιδιωτικών υπηρεσιών που αποτελούν 
μέρος ενός εξατομικευμένου ταξιδιωτικού 
διακανονισμού, βοηθώντας τους 
ταξιδιώτες στη σύναψη χωριστών 
συμβάσεων ταξιδιωτικών υπηρεσιών με 
μεμονωμένους παρόχους υπηρεσιών·

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Εάν οι χωριστές συμβάσεις από μεμονωμένους παρόχους συνάπτονται με ξεχωριστές τιμές δεν 
είναι σαφές πώς τέτοιες συμβάσεις αυτές μπορούν να συνιστούν οργανωμένο ταξίδι ή να 
απαιτούν το ίδιο επίπεδο κανονιστικής ρύθμισης.

Τροπολογία 207
Emma McClarkin

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – σημείο 11
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(11) ως «αναπόφευκτες και έκτακτες 
περιστάσεις» νοείται μια κατάσταση που
εκφεύγει από τον έλεγχο του παρόχου, της 
οποίας οι συνέπειες δεν θα μπορούσαν να 
αποφευχθούν ακόμη και αν είχαν ληφθεί 
όλα τα εύλογα μέτρα.

(11) ως «αναπόφευκτες και έκτακτες 
περιστάσεις» νοούνται απρόβλεπτες 
περιστάσεις που εκφεύγουν από τον 
έλεγχο του παρόχου, των οποίων οι 
συνέπειες δεν θα μπορούσαν να 
αποφευχθούν ακόμη και αν είχαν ληφθεί 
όλα τα εύλογα μέτρα.

Or. en

Τροπολογία 208
Matteo Salvini

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – σημείο 11

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(11) ως «αναπόφευκτες και έκτακτες 
περιστάσεις» νοείται μια κατάσταση που 
εκφεύγει από τον έλεγχο του παρόχου, της 
οποίας οι συνέπειες δεν θα μπορούσαν να 
αποφευχθούν ακόμη και αν είχαν ληφθεί 
όλα τα εύλογα μέτρα.

(11) ως «αναπόφευκτες και έκτακτες 
περιστάσεις» νοούνται ασυνήθεις και 
απρόβλεπτες περιστάσεις που εκφεύγουν
από τον έλεγχο του μέρους που τις 
επικαλείται, των οποίων οι συνέπειες δεν 
θα μπορούσαν να αποφευχθούν όση 
επιμέλεια και αν είχε επιδειχθεί·

Or. en

Τροπολογία 209
Philippe Juvin

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – σημείο 11

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(11) ως «αναπόφευκτες και έκτακτες 
περιστάσεις» νοείται μια κατάσταση που 
εκφεύγει από τον έλεγχο του παρόχου, της 
οποίας οι συνέπειες δεν θα μπορούσαν να 
αποφευχθούν ακόμη και αν είχαν ληφθεί 
όλα τα εύλογα μέτρα.

(11) ως «αναπόφευκτες και έκτακτες 
περιστάσεις» νοείται μια κατάσταση που 
εκφεύγει από τον έλεγχο του παρόχου, της 
οποίας οι συνέπειες δεν θα μπορούσαν να 
αποφευχθούν ακόμη και αν είχαν ληφθεί 
όλα τα εύλογα μέτρα.
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(Δεν αφορά το ελληνικό κείμενο.)

Or. fr

Αιτιολόγηση

Η παρούσα τροπολογία αφορά το γαλλικό κείμενο. Οι όροι πρέπει να ευθυγραμμιστούν με τους 
όρους που χρησιμοποιούνται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 261/2004 (δικαιώματα των επιβατών 
σε περίπτωση άρνησης επιβίβασης και ματαίωσης ή μεγάλης καθυστέρησης της πτήσης) ο 
οποίος αναφέρεται σε «έκτακτες περιστάσεις» (στα αγγλικά «extraordinary circumstances»).

Τροπολογία 210
Ildikó Gáll-Pelcz

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – σημείο 11

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(11) ως «αναπόφευκτες και έκτακτες 
περιστάσεις» νοείται μια κατάσταση που 
εκφεύγει από τον έλεγχο του παρόχου, της 
οποίας οι συνέπειες δεν θα μπορούσαν να 
αποφευχθούν ακόμη και αν είχαν ληφθεί 
όλα τα εύλογα μέτρα.

(11) ως «αναπόφευκτες και έκτακτες 
περιστάσεις» νοείται μια κατάσταση που 
εκφεύγει από τον έλεγχο του παρόχου ή 
του ταξιδιώτη, της οποίας οι συνέπειες δεν 
θα μπορούσαν να αποφευχθούν ακόμη και 
αν είχαν ληφθεί όλα τα εύλογα μέτρα.

Or. en

Τροπολογία 211
Matteo Salvini

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – σημείο 12

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(12) ως «έλλειψη συμμόρφωσης» νοείται
η μη εκτέλεση και η πλημμελής εκτέλεση 
των ταξιδιωτικών υπηρεσιών που 
περιλαμβάνονται σε ένα οργανωμένο 
ταξίδι.

(12) ως «πλημμελής εκτέλεση» νοείται η 
μη εκτέλεση των ταξιδιωτικών 
υπηρεσιών ή η εκτέλεσή τους κατά 
παράβαση της σύμβασης.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Ο όρος «έλλειψη συμμόρφωσης» στην πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αντικαθιστά την 
έννοια της «ορθής και πλημμελούς εκτέλεσης», η οποία είναι παγιωμένη τεχνική ορολογία στα 
κράτη μέλη από τη δεκαετία του 1990. Τα κράτη μέλη διαθέτουν επίσης νομολογία όσον αφορά 
την ερμηνεία και τις συνέπειες της έννοιας αυτής. Ως εκ τούτου, πρέπει να διατηρηθεί η χρήση 
του όρου «πλημμελής εκτέλεση», όπως ορίζεται και χρησιμοποιείται στην οδηγία 90/314/ΕΟΚ.

Τροπολογία 212
Ildikó Gáll-Pelcz

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – σημείο 12

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(12) ως «έλλειψη συμμόρφωσης» νοείται η 
μη εκτέλεση και η πλημμελής εκτέλεση 
των ταξιδιωτικών υπηρεσιών που 
περιλαμβάνονται σε ένα οργανωμένο 
ταξίδι.

(12) ως «έλλειψη συμμόρφωσης» νοείται η 
μη εκτέλεση ή η πλημμελής εκτέλεση των 
ταξιδιωτικών υπηρεσιών που 
περιλαμβάνονται σε ένα οργανωμένο 
ταξίδι.

Or. en

Τροπολογία 213
Emma McClarkin

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – σημείο 12 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(12a) ως «στοιχεία που απαιτούνται για 
τη σύναψη συναλλαγής κράτησης» 
νοούνται τα στοιχεία της πιστωτικής 
κάρτας ή άλλες πληροφορίες που 
απαιτούνται για την πληρωμή.

Or. en

Τροπολογία 214
Cornelis de Jong
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Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 3α
Επίπεδο εναρμόνισης

Τα κράτη μέλη μπορούν να διατηρήσουν 
ή να ενσωματώσουν στο εθνικό τους 
δίκαιο αυστηρότερες διατάξεις από τις 
διατάξεις της παρούσας οδηγίας, 
προκειμένου να εξασφαλίσουν υψηλότερα 
επίπεδα προστασίας για τους 
καταναλωτές.

Or. en

Τροπολογία 215
Hans-Peter Mayer

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι, πριν 
δεσμευθεί ο ταξιδιώτης με σύμβαση 
οργανωμένου ταξιδιού ή με οποιαδήποτε 
αντίστοιχη προσφορά, ο διοργανωτής και, 
όταν το οργανωμένο ταξίδι πωλείται 
μέσω λιανοπωλητή, επίσης ο 
λιανοπωλητής παρέχουν στον ταξιδιώτη 
τις ακόλουθες πληροφορίες, εφόσον 
αφορούν το οργανωμένο ταξίδι:

1. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι, πριν 
δεσμευθεί ο ταξιδιώτης με σύμβαση 
οργανωμένου ταξιδιού ή με οποιαδήποτε 
αντίστοιχη προσφορά, ο διοργανωτής 
παρέχει στον ταξιδιώτη τις ακόλουθες 
πληροφορίες, εφόσον αφορούν το 
οργανωμένο ταξίδι:

Or. de

Αιτιολόγηση

Ο διοργανωτής υποχρεούται να παρέχει πληροφόρηση, ενώ ο λιανοπωλητής μπορεί απλώς να 
κληθεί να διαβιβάσει τις εν λόγω πληροφορίες. Ο λιανοπωλητής φέρει, ωστόσο, ευθύνη για 
σφάλματα που οφείλονται στον ίδιο. Βλέπε προς τούτο τη συμπληρωματική τροπολογία στο 
άρθρο 4 παράγραφος 1 α νέα καθώς και στο άρθρο 19. Εάν και οι δύο ήταν υποχρεωμένοι να 
παρέχουν πληροφόρηση, δεν θα ήταν σαφές ποιος φέρει ευθύνη σε περίπτωση κοινοποίησης 
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διάφορων πληροφοριών από αμέλεια.

Τροπολογία 216
Ildikó Gáll-Pelcz

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – στοιχείο α – σημείο ii

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(ii) τα μέσα μεταφοράς, τα 
χαρακτηριστικά και τις κατηγορίες των 
μέσων μεταφοράς, τους τόπους, τις 
ημερομηνίες και τις ώρες αναχώρησης και 
επιστροφής ή, όταν η ακριβής ώρα δεν 
έχει ακόμη προσδιοριστεί, την κατά 
προσέγγιση ώρα αναχώρησης και 
επιστροφής, τη διάρκεια και τις 
ενδιάμεσες στάσεις και ανταποκρίσεις·

(ii) ενδεικτικά τα χαρακτηριστικά και τις 
κατηγορίες των μέσων μεταφοράς 
επιβατών που θα χρησιμοποιηθούν κατά 
τη διάρκεια της υλοποίησης του 
οργανωμένου ταξιδιού (π.χ. μεταφορά 
αποσκευών, κράτηση θέσεων), και ιδίως 
των μέσων μεταφοράς που θα 
χρησιμοποιηθούν για την αναχώρηση και 
την επιστροφή (προγραμματισμένες ή 
ναυλωμένες πτήσεις), τους 
προβλεπόμενους τόπους και τις 
προβλεπόμενες ημερομηνίες/ώρες 
αναχώρησης και επιστροφής (τουλάχιστον 
ποιο τμήμα της ημέρας), και τον τόπο και 
τη διάρκεια των επιμέρους τμημάτων της 
διαμονής·

Or. en

Αιτιολόγηση

Προτείνονται η επέκταση και η ενίσχυση του άρθρου 4 παράγραφος 1 στοιχείο α) σημείο ii), 
δεδομένου ότι τα μέσα μεταφοράς που χρησιμοποιούνται για την αναχώρηση και την επιστροφή, 
καθώς και ο τόπος και η ώρα αναχώρησης και άφιξης είναι ιδιαίτερα σημαντικά στοιχεία για 
τους ταξιδιώτες.

Τροπολογία 217
Hans-Peter Mayer

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – στοιχείο α – σημείο ii

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(ii) τα μέσα μεταφοράς, τα χαρακτηριστικά 
και τις κατηγορίες των μέσων μεταφοράς, 

(ii) τα μέσα μεταφοράς, τα χαρακτηριστικά 
και τις κατηγορίες των μέσων μεταφοράς, 
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τους τόπους, τις ημερομηνίες και τις ώρες 
αναχώρησης και επιστροφής ή, όταν η 
ακριβής ώρα δεν έχει ακόμη 
προσδιοριστεί, την κατά προσέγγιση ώρα 
αναχώρησης και επιστροφής, τη διάρκεια 
και τις ενδιάμεσες στάσεις και 
ανταποκρίσεις·

τους τόπους, τις ημερομηνίες και τις ώρες 
αναχώρησης και επιστροφής ή, όταν η 
ακριβής ώρα δεν έχει ακόμη 
προσδιοριστεί, την κατά προσέγγιση ώρα 
αναχώρησης και επιστροφής, υπό την 
προϋπόθεση ότι στο τέλος δεν αποκλίνει 
κατά περισσότερο από 3 ώρες από την 
πραγματική ώρα αναχώρησης ή 
επιστροφής, τη διάρκεια και τις 
ενδιάμεσες στάσεις και ανταποκρίσεις·

Or. de

Αιτιολόγηση

Το όριο των 3 ωρών βασίζεται στον κανονισμό 261/2004.

Τροπολογία 218
Pablo Arias Echeverría

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – στοιχείο α – σημείο iii

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(iii) τον τόπο, τα κύρια χαρακτηριστικά και 
την τουριστική κατηγορία του 
καταλύματος·

(iii) τον τόπο, τα κύρια χαρακτηριστικά και 
την τουριστική κατηγορία του 
καταλύματος η οποία παρέχεται από την 
αρμόδια υπηρεσία του τόπου στον οποίον 
βρίσκεται το κατάλυμα.

Or. es

Αιτιολόγηση

Το γεγονός ότι συχνά εκδηλώνονται παράπονα και υποβάλλονται καταγγελίες από τους 
καταναλωτές δείχνει ότι η παρεχόμενη ή διαφημιζόμενη τουριστική κατηγορία ενός 
συγκεκριμένου καταλύματος δεν αντιστοιχεί στην τουριστική κατηγορία που παραχωρείται από 
την αρμόδια υπηρεσία του τόπου στον οποίο βρίσκεται το κατάλυμα. Ως εκ τούτου, θα πρέπει να 
επιτρέπεται η κοινοποίηση μόνο της επίσημης τουριστικής κατηγορίας και όχι της κατηγορίας 
που επιλέγεται σύμφωνα με τα κριτήρια του διοργανωτή.

Τροπολογία 219
Sergio Gaetano Cofferati
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Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – στοιχείο α – σημείο v α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(v a) κατά πόσον οποιαδήποτε 
ταξιδιωτική υπηρεσία θα παρέχεται από 
τον πάροχο ως μέρος ομαδικού ταξιδιού 
και, στην περίπτωση αυτή, ποιος είναι ο 
προβλεπόμενος αριθμός των 
συμμετεχόντων·

Or. en

Τροπολογία 220
Monika Hohlmeier

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) τη συνολική τιμή του οργανωμένου 
ταξιδιού, συμπεριλαμβανομένων των 
φόρων και, ανάλογα με την περίπτωση, 
όλα τα πρόσθετα τέλη, επιβαρύνσεις και 
άλλες δαπάνες ή, σε περίπτωση που οι 
δαπάνες αυτές δεν είναι δυνατόν να 
υπολογιστούν εκ των προτέρων, το
γεγονός ότι ο ταξιδιώτης μπορεί να 
υποχρεωθεί να καταβάλει τέτοιου είδους 
πρόσθετες δαπάνες·

γ) τη συνολική τιμή του οργανωμένου 
ταξιδιού, συμπεριλαμβανομένων των 
φόρων και, ανάλογα με την περίπτωση, 
όλα τα πρόσθετα τέλη, επιβαρύνσεις και 
άλλες δαπάνες ή, σε περίπτωση που οι 
δαπάνες αυτές δεν είναι δυνατόν να 
υπολογιστούν εκ των προτέρων, το 
γεγονός ότι ο ταξιδιώτης μπορεί να 
υποχρεωθεί να καταβάλει τέτοιου είδους 
πρόσθετες δαπάνες· η συνολική τιμή 
πρέπει να παρέχεται υπό μορφή πλήρους 
τιμολογίου, το οποίο περιλαμβάνει όλες 
τις δαπάνες της ταξιδιωτικής υπηρεσίας 
με διαφανή τρόπο, και ιδίως τις δαπάνες 
εκ νέου κράτησης, ακύρωσης ή άλλης 
τροποποίησης των ταξιδιωτικών 
υπηρεσιών· το εν λόγω τιμολόγιο 
διατίθεται στον ταξιδιώτη το αργότερο 
κατά την αναχώρηση·

Or. de
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Τροπολογία 221
Monika Hohlmeier

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ α) την κατηγορία κράτησης, 
συμπεριλαμβανομένης ενδεχόμενης 
κατηγορίας παράγωγης κράτησης 
μειωμένου τιμήματος, με διαφανή και 
σαφή τρόπο, καθώς και της 
διαθεσιμότητας, των δαπανών και των 
όρων της σε περίπτωση εκ νέου 
κράτησης, ακύρωσης ή άλλης 
τροποποίησης·

Or. de

Τροπολογία 222
Monika Hohlmeier

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ β) τα διαθέσιμα δωμάτια μιας 
συγκεκριμένης κατηγορίας κράτησης 
συμπεριλαμβανομένων των ενδεχόμενων 
δαπανών σε περίπτωση αλλαγής σε μια 
άλλη κατηγορία κράτησης ή παράγωγης 
κράτησης μειωμένου τιμήματος·

Or. de

Τροπολογία 223
Jorgo Chatzimarkakis

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – στοιχείο ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ε) τον ελάχιστο αριθμό ατόμων που ε) τον ελάχιστο αριθμό ατόμων που 
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απαιτείται για την πραγματοποίηση του 
οργανωμένου ταξιδιού, καθώς και την
προθεσμία τουλάχιστον 20 ημερών πριν 
από την έναρξη του οργανωμένου ταξιδιού 
για πιθανή ακύρωση, εάν ο αριθμός αυτός 
δεν έχει επιτευχθεί·

απαιτείται για την πραγματοποίηση του 
οργανωμένου ταξιδιού, καθώς και εύλογη
προθεσμία πριν από την έναρξη του 
οργανωμένου ταξιδιού για πιθανή 
ακύρωση, εάν ο αριθμός αυτός δεν έχει 
επιτευχθεί·

Or. en

Αιτιολόγηση

Δεν είναι λογικό να αναμένεται ότι ο ελάχιστος αριθμός ταξιδιωτών για κάποιο οργανωμένο 
ταξίδι θα έχει συμπληρωθεί 20 ημέρες νωρίτερα. Το χρονικό διάστημα που απαιτείται θα πρέπει 
να επαφίεται στους διοργανωτές αλλά σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να κοινοποιείται με 
σαφήνεια στον καταναλωτή.

Τροπολογία 224
Sergio Gaetano Cofferati

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – στοιχείο ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ε) τον ελάχιστο αριθμό ατόμων που 
απαιτείται για την πραγματοποίηση του 
οργανωμένου ταξιδιού, καθώς και την 
προθεσμία τουλάχιστον 20 ημερών πριν 
από την έναρξη του οργανωμένου ταξιδιού 
για πιθανή ακύρωση, εάν ο αριθμός αυτός 
δεν έχει επιτευχθεί·

ε) τον ελάχιστο αριθμό ατόμων που 
απαιτείται για την πραγματοποίηση του 
οργανωμένου ταξιδιού, καθώς και την 
προθεσμία τουλάχιστον 30 ημερών πριν 
από την έναρξη του οργανωμένου ταξιδιού 
για πιθανή ακύρωση, εάν ο αριθμός αυτός 
δεν έχει επιτευχθεί·

Or. en

Τροπολογία 225
Ivo Belet

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – στοιχείο ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ε) τον ελάχιστο αριθμό ατόμων που 
απαιτείται για την πραγματοποίηση του 

ε) τον ελάχιστο αριθμό ατόμων που 
απαιτείται για την πραγματοποίηση του 
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οργανωμένου ταξιδιού, καθώς και την 
προθεσμία τουλάχιστον 20 ημερών πριν 
από την έναρξη του οργανωμένου ταξιδιού 
για πιθανή ακύρωση, εάν ο αριθμός αυτός 
δεν έχει επιτευχθεί·

οργανωμένου ταξιδιού, καθώς και την 
προθεσμία τουλάχιστον 14 ημερών πριν 
από την έναρξη του οργανωμένου ταξιδιού 
για πιθανή ακύρωση, εάν ο αριθμός αυτός 
δεν έχει επιτευχθεί·

Or. nl

Αιτιολόγηση

Ο εν λόγω αριθμός πρέπει να εναρμονισθεί με τον κανόνα περί ακυρώσεων που αφορά τις 
αεροπορικές εταιρείες στην πρόταση τροποποίησης του κανονισμού (EΚ) αριθ. 261/2004 για τη 
θέσπιση κοινών κανόνων αποζημίωσης των επιβατών αεροπορικών μεταφορών και παροχής 
βοήθειας σε αυτούς σε περίπτωση άρνησης επιβίβασης και ματαίωσης ή μεγάλης καθυστέρησης 
της πτήσης, καθώς και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2027/97 για την ευθύνη του αερομεταφορέα 
όσον αφορά την αεροπορική μεταφορά επιβατών και των αποσκευών τους.

Τροπολογία 226
Emma McClarkin

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – στοιχείο στ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

στ α) ενημέρωση για τη δυνατότητα 
σύναψης ασφαλιστικής σύμβασης που θα 
καλύπτει τα έξοδα σε περίπτωση που ο 
καταναλωτής ματαιώσει το ταξίδι ή τα 
έξοδα επαναπατρισμού του σε περίπτωση 
ατυχήματος ή ασθένειας.

Or. en

Τροπολογία 227
Catherine Stihler

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – στοιχείο ζ α (νέο) 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ζ α) τις προϋποθέσεις για την καταγγελία 
της σύμβασης από τον ταξιδιώτη ή τον 



PE526.125v01-00 100/216 AM\1013596EL.doc

EL

διοργανωτή πριν από την έναρξη του 
οργανωμένου ταξιδιού·

Or. en

Τροπολογία 228
Sergio Gaetano Cofferati

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – στοιχείο ζ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ζ α) ενημέρωση σχετικά με τη 
δυνατότητα του ταξιδιώτη να καταγγείλει 
τη σύμβαση ανά πάσα στιγμή πριν από 
την έναρξη του οργανωμένου ταξιδιού 
καθώς και σχετικά με το ισχύον εύλογο 
τυποποιημένο τέλος καταγγελίας της 
σύμβασης, εάν υπάρχει, σύμφωνα με το 
άρθρο 10 παράγραφος 1.

Or. en

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

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – στοιχείο ζ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ζ α) τη δυνατότητα καταγγελίας της 
σύμβασης, προθεσμίες για την εν λόγω 
δυνατότητα και, όπου ενδείκνυται, 
εφαρμογή της αντίστοιχης ποινής.

Or. es

Τροπολογία 230
Sergio Gaetano Cofferati
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Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – στοιχείο ζ β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ζ β) κατά περίπτωση, πληροφορίες 
σχετικά με τους κινδύνους που 
προκύπτουν από πόλεμο και θεομηνία·

Or. en

Τροπολογία 231
Pablo Arias Echeverría, Luis de Grandes Pascual, Rosa Estaràs Ferragut

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – στοιχείο ζ β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ζ β) τη δυνατότητα εκχώρησης του 
οργανωμένου ταξιδιού σε άλλον 
ταξιδιώτη, και τους πιθανούς 
περιορισμούς ή συνέπειες αυτής της 
εκχώρησης.

Or. es

Τροπολογία 232
Sergio Gaetano Cofferati

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – στοιχείο ζ γ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ζ γ) κατά περίπτωση, πληροφορίες 
σχετικά με την προστασία κατά της 
αφερεγγυότητας και την αστική ευθύνη 
του διοργανωτή.

Or. en
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Τροπολογία 233
Pablo Arias Echeverría, Luis de Grandes Pascual, Rosa Estaràs Ferragut

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – στοιχείο ζ γ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ζ γ) ανάλογα με την περίπτωση, τη 
δυνατότητα εφαρμογής μηχανισμού 
εξωδικαστικής υποβολής καταγγελιών 
και έννομης προστασίας στον οποίο 
υπόκειται ο πάροχος, και τις μεθόδους 
πρόσβασης στον εν λόγω μηχανισμό.

Or. es

Αιτιολόγηση

Προτείνεται να περιληφθούν τα εν λόγω τρία νέα στοιχεία στην παράγραφο 1 του παρόντος 
άρθρου 4 προκειμένου ο καταναλωτής να είναι σε θέση να αξιολογεί και να συγκρίνει επαρκώς 
τις διάφορες προσφορές που υπάρχουν στην αγορά, γεγονός που θα οδηγήσει άλλωστε και στη 
βελτίωση του ανταγωνισμού μεταξύ των επιχειρήσεων.

Τροπολογία 234
Sergio Gaetano Cofferati

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – στοιχείο ζ δ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ζ δ) πληροφορίες σχετικά με τις εντός της 
επιχείρησης διαδικασίες αντιμετώπισης 
παραπόνων και τους διαθέσιμους 
μηχανισμούς εναλλακτικής επίλυσης 
διαφορών σύμφωνα με την οδηγία 
2013/11/ΕΕ και σχετικά με την 
ηλεκτρονική επίλυση διαφορών σύμφωνα 
με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 524/2013, 
και σχετικά με το εάν ο έμπορος ανήκει 
σε κάποιο συγκεκριμένο σύστημα 
εναλλακτικής επίλυσης διαφορών.

Or. en
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Τροπολογία 235
Hans-Peter Mayer

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1α. Εάν ένα οργανωμένο ταξίδι πωλείται 
από λιανοπωλητή, ο λιανοπωλητής πρέπει 
να κοινοποιήσει αμελλητί στον ταξιδιώτη 
όλες τις πληροφορίες που αναφέρονται 
στην παράγραφο 1.

Or. de

Αιτιολόγηση

Οι συνέπειες της μη κοινοποίησης ή της πλημμελούς κοινοποίησης περιλαμβάνονται στο άρθρο 
19.

Τροπολογία 236
Hans-Peter Mayer

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1β. Εάν η σύμβαση του ταξιδιού 
συνάπτεται με ηλεκτρονικά μέσα, ο 
διοργανωτής επισημαίνει στον ταξιδιώτη 
με σαφή και ευδιάκριτο τρόπο αμέσως 
πριν από την αγορά του ταξιδιού του, τις 
πληροφορίες που αναφέρονται στο άρθρο 
4 παράγραφος 1 στοιχείο α) σημεία i), ii), 
iii), iv), v) και στοιχεία γ) και δ). Το 
άρθρο 8 παράγραφος 2 εδάφιο 2 της 
οδηγίας 2011/83/EΕ εφαρμόζεται 
τηρουμένων των αντιστοιχιών.

Or. de
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Αιτιολόγηση

Ειδικότερα στα ταξίδια που αγοράζονται στο διαδίκτυο οι πληροφορίες που παρέχονται πριν 
από τη σύναψη της σύμβασης έχουν ιδιαίτερη σημασία για τους ταξιδιώτες. Σε αυτές τις 
κρατήσεις, ο ταξιδιώτης δεν έχει συχνά προσωπικό σημείο επαφής και πρέπει να αναζητήσει 
μόνος του τις σχετικές πληροφορίες για το ταξίδι στην ιστοσελίδα. Τα συγκεκριμένα κριτήρια 
για τον τρόπο παροχής πληροφοριών διευκολύνουν την εκτελεστότητα των υποχρεώσεων 
πληροφόρησης. Η ρύθμιση βασίζεται στο άρθρο 8 παράγραφος 2 της οδηγίας 2011/83/EΕ.

Τροπολογία 237
Hans-Peter Mayer

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Οι πληροφορίες που αναφέρονται στην 
παράγραφο 1 παρέχονται με σαφή και 
ευδιάκριτο τρόπο.

2. Οι πληροφορίες που αναφέρονται στην 
παράγραφο 1 παρέχονται με σαφή,
κατανοητό και ιδιαίτερα ευδιάκριτο 
τρόπο.

Or. de

Αιτιολόγηση

Στην οδηγία για τα δικαιώματα των καταναλωτών υπάρχει η διατύπωση «με σαφή και 
κατανοητό τρόπο». Ο όρος «ιδιαίτερα» αναφέρεται εδώ στον όρο «ευδιάκριτα» - αυτό μπορεί 
να συνεπάγεται και μεταφραστικό πρόβλημα (Αγγλικά= prominent). Εννοείται ότι οι 
πληροφορίες πρέπει να είναι πολύ ευκρινείς.

Τροπολογία 238
Sergio Gaetano Cofferati

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Οι πληροφορίες που αναφέρονται στην 
παράγραφο 1 παρέχονται με σαφή και 
ευδιάκριτο τρόπο.

2. Οι πληροφορίες που αναφέρονται στην 
παράγραφο 1 παρέχονται σε σταθερό μέσο 
και με σαφή και ευδιάκριτο τρόπο.

Or. en
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Τροπολογία 239
Pablo Arias Echeverría, Rosa Estaràs Ferragut

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Οι πληροφορίες που αναφέρονται στην 
παράγραφο 1 παρέχονται με σαφή και 
ευδιάκριτο τρόπο.

2. Οι πληροφορίες που αναφέρονται στην 
παράγραφο 1 παρέχονται με σαφή και 
κατανοητό τρόπο.

Or. es

Αιτιολόγηση

Η πρόταση υποβάλλεται για να διασφαλιστεί η απαραίτητη συνέπεια με την οδηγία για τα 
δικαιώματα των καταναλωτών ως προς τον τρόπο παροχής πληροφοριών πριν από τη σύναψη 
της σύμβασης.

Τροπολογία 240
Catherine Stihler

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Οι πληροφορίες που αναφέρονται στην 
παράγραφο 1 παρέχονται με σαφή και 
ευδιάκριτο τρόπο.

2. Οι πληροφορίες που αναφέρονται στην 
παράγραφο 1 παρέχονται με σαφή, 
προσβάσιμο και ευδιάκριτο τρόπο.

Or. en

Τροπολογία 241
Hans-Peter Mayer

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. Το βάρος της απόδειξης όσον αφορά 
την εκπλήρωση των υποχρεώσεων 
πληροφόρησης που αναφέρονται στο 
παρόν κεφάλαιο το φέρει ο πάροχος.
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Or. de

Αιτιολόγηση

Δεδομένου ότι μετά τη σύναψη της σύμβασης μπορεί να προκύψουν ασυμφωνίες μεταξύ του 
διοργανωτή και του καταναλωτή σχετικά με την εκπλήρωση των υποχρεώσεων πληροφόρησης, 
πρέπει να διευκρινίζεται ρητά στην οδηγία, ότι σε αυτήν την περίπτωση ο πάροχος φέρει την 
ευθύνη προσκόμισης αποδεικτικών στοιχείων για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων 
πληροφόρησης που υπέχει από το κεφάλαιο ΙΙ. Αντίστοιχη ρύθμιση υπάρχει στο άρθρο 6 
παράγραφος 9 της οδηγίας 2011/83/EΕ σχετικά με τα δικαιώματα των καταναλωτών.

Τροπολογία 242
Hans-Peter Mayer

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι ο 
διοργανωτής δεν δύναται να τροποποιεί 
τις πληροφορίες που γνωστοποιήθηκαν
στον ταξιδιώτη σύμφωνα με τα στοιχεία 
(α), (γ), (δ), (ε) και (ζ) του άρθρου 4, εκτός 
αν ο διοργανωτής έχει το δικαίωμα να 
προβεί σε αλλαγές σχετικά με αυτές τις 
πληροφορίες και κοινοποιεί τυχόν 
αλλαγές στον ταξιδιώτη με σαφή και 
ευδιάκριτο τρόπο πριν από τη σύναψη 
της σύμβασης.

1. Οι πληροφορίες που γνωστοποιούνται
στον ταξιδιώτη σύμφωνα με το άρθρο 4 
παράγραφος 1 στοιχεία (α), (γ), (δ), (ε) και 
(ζ) αποτελούν μέρος του περιεχομένου
της σύμβασης οργανωμένου ταξιδιού και 
δεν τροποποιούνται, εκτός αν τα 
συμβαλλόμενα μέρη συμφωνήσουν ρητά 
διαφορετικά.

Or. de

Αιτιολόγηση

Η διατύπωση της πρότασης οδηγίας είναι παραπλανητική: αφότου παρασχεθούν οι 
πληροφορίες δεν δύνανται να τροποποιηθούν. Η υφιστάμενη διατύπωση της πρότασης οδηγίας 
μπορεί ωστόσο να αφήνει να εννοηθεί, ότι ο διοργανωτής, εξαιτίας των προσυμβατικών 
πληροφοριών που παρέχει, είναι ήδη συμβατικά δεσμευμένος. Η τροπολογία ακολουθεί την 
προσέγγιση της οδηγίας για τα δικαιώματα των καταναλωτών στο πλαίσιο της νομοθεσίας για 
τα οργανωμένα ταξίδια συμβάλλοντας, ως εκ τούτου, στη μεγαλύτερη συνοχή του δικαίου 
καταναλωτών της ΕΕ.

Τροπολογία 243
Sergio Gaetano Cofferati
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Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι ο 
διοργανωτής δεν δύναται να τροποποιεί τις 
πληροφορίες που γνωστοποιήθηκαν στον 
ταξιδιώτη σύμφωνα με τα στοιχεία (α), (γ), 
(δ), (ε) και (ζ) του άρθρου 4, εκτός αν ο 
διοργανωτής έχει το δικαίωμα να προβεί σε 
αλλαγές σχετικά με αυτές τις πληροφορίες 
και κοινοποιεί τυχόν αλλαγές στον 
ταξιδιώτη με σαφή και ευδιάκριτο τρόπο 
πριν από τη σύναψη της σύμβασης.

1. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι ο 
διοργανωτής δεν δύναται να τροποποιεί τις 
πληροφορίες που γνωστοποιήθηκαν στον 
ταξιδιώτη σύμφωνα με τα στοιχεία (α), (γ), 
(δ), (ε), (ζ) και (ζ α) του άρθρου 4, εκτός 
αν ο διοργανωτής έχει το δικαίωμα να 
προβεί σε αλλαγές σχετικά με αυτές τις 
πληροφορίες και κοινοποιεί τυχόν αλλαγές 
στον ταξιδιώτη με σαφή και ευδιάκριτο 
τρόπο πριν από τη σύναψη της σύμβασης.

Or. en

Τροπολογία 244
Pablo Arias Echeverría, Rosa Estaràs Ferragut

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι ο 
διοργανωτής δεν δύναται να τροποποιεί τις 
πληροφορίες που γνωστοποιήθηκαν στον 
ταξιδιώτη σύμφωνα με τα στοιχεία (α), (γ), 
(δ), (ε) και (ζ) του άρθρου 4, εκτός αν ο 
διοργανωτής έχει το δικαίωμα να προβεί σε 
αλλαγές σχετικά με αυτές τις πληροφορίες 
και κοινοποιεί τυχόν αλλαγές στον 
ταξιδιώτη με σαφή και ευδιάκριτο τρόπο 
πριν από τη σύναψη της σύμβασης.

1. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι ο 
διοργανωτής δεν δύναται να τροποποιεί τις 
πληροφορίες που γνωστοποιήθηκαν στον 
ταξιδιώτη σύμφωνα με τα στοιχεία (α), (γ), 
(δ), (ε) και (ζ) του άρθρου 4, εκτός αν ο 
διοργανωτής έχει το δικαίωμα να προβεί σε 
αλλαγές σχετικά με αυτές τις πληροφορίες 
και κοινοποιεί τυχόν αλλαγές στον 
ταξιδιώτη με σαφή και κατανοητό τρόπο 
πριν από τη σύναψη της σύμβασης.

Or. es

Τροπολογία 245
Ildikó Gáll-Pelcz

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 2
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Αν οι πληροφορίες σχετικά με 
πρόσθετες επιβαρύνσεις, τέλη ή άλλες 
δαπάνες που αναφέρονται στο στοιχείο (γ) 
του άρθρου 4 δεν παρέχονται πριν από τη 
σύναψη της σύμβασης, ο ταξιδιώτης δεν 
πρέπει να καταβάλει τα εν λόγω τέλη, 
επιβαρύνσεις ή άλλες δαπάνες.

2. Αν οι πληροφορίες σχετικά με 
πρόσθετες επιβαρύνσεις, τέλη ή άλλες 
δαπάνες που αναφέρονται στο στοιχείο (γ) 
του άρθρου 4 παράγραφος 1 δεν 
παρέχονται εγγράφως πριν από τη σύναψη 
της σύμβασης, ο ταξιδιώτης δεν πρέπει να 
καταβάλει τα εν λόγω τέλη, επιβαρύνσεις ή 
άλλες δαπάνες. Ωστόσο, αν ο 
διοργανωτής του ταξιδιού επισημαίνει τις 
υποχρεώσεις αυτές στον ταξιδιώτη και 
τον ενημερώνει σχετικώς, ο ταξιδιώτης 
θα είναι υποχρεωμένος να επωμιστεί το 
κόστος.

Or. en

Τροπολογία 246
Hans-Peter Mayer, Andreas Schwab

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Κατά τη σύναψη τη σύμβασης ή αμέσως 
μετά, ο διοργανωτής υποβάλλει στον 
ταξιδιώτη αντίγραφο της σύμβασης ή 
επιβεβαίωση της σύμβασης σε σταθερό 
υπόθεμα.

3. Κατά τη σύναψη τη σύμβασης ή 
αμελλητί μετά, ο διοργανωτής υποβάλλει 
στον ταξιδιώτη αντίγραφο της σύμβασης ή 
επιβεβαίωση της σύμβασης σε σταθερό 
υπόθεμα.

Or. de

Αιτιολόγηση

Η επιβεβαίωση δεν είναι πάντα εφικτό να χορηγείται κατά τη σύναψη ή αμέσως μετά.

Τροπολογία 247
Emma McClarkin

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 3
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Κατά τη σύναψη τη σύμβασης ή 
αμέσως μετά, ο διοργανωτής υποβάλλει 
στον ταξιδιώτη αντίγραφο της σύμβασης ή 
επιβεβαίωση της σύμβασης σε σταθερό 
υπόθεμα.

3. Κατά τη σύναψη τη σύμβασης ή μόλις 
αυτό καταστεί δυνατό μετά τη σύναψη, ο 
διοργανωτής υποβάλλει στον ταξιδιώτη 
αντίγραφο της σύμβασης ή επιβεβαίωση 
της σύμβασης σε σταθερό υπόθεμα.

Or. en

Αιτιολόγηση

Για κρατήσεις που γίνονται μέσω τηλεφώνου, ταχυδρομείου, ή άλλων εξ αποστάσεως ή 
ηλεκτρονικών διαδικασιών, δεν είναι πάντα δυνατό να παρέχεται αμέσως επιβεβαίωση.

Τροπολογία 248
Jorgo Chatzimarkakis

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Κατά τη σύναψη τη σύμβασης ή αμέσως 
μετά, ο διοργανωτής υποβάλλει στον 
ταξιδιώτη αντίγραφο της σύμβασης ή 
επιβεβαίωση της σύμβασης σε σταθερό 
υπόθεμα.

3. Κατά τη σύναψη τη σύμβασης ή αμέσως 
μετά, ο διοργανωτής υποβάλλει στον 
ταξιδιώτη αντίγραφο της σύμβασης ή 
επιβεβαίωση της σύμβασης.

Or. en

Αιτιολόγηση

Δεδομένου ότι πολλές υπηρεσίες και συναλλαγές πραγματοποιούνται πλέον μέσω διαδικτύου, 
δεν θα πρέπει να είναι αναγκαία η παροχή της σύμβασης σε σταθερό μέσο αλλά αρκεί η διάθεσή 
της στο διαδίκτυο και σε εκτυπώσιμη μορφή.

Τροπολογία 249
Catherine Stihler

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 3 α (νέα)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3α. Η προσυμβατική πληροφόρηση που 
παρέχεται στον ταξιδιώτη είναι 
δεσμευτική για τον διοργανωτή και 
αποτελεί τμήμα της σύμβασης. 

Or. en

Τροπολογία 250
Catherine Stihler

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι οι 
συμβάσεις για τα οργανωμένα ταξίδια 
συντάσσονται σε απλή και κατανοητή 
γλώσσα και, εάν περιέχονται σε έγγραφο, 
είναι ευανάγνωστες.

1. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι οι 
συμβάσεις για τα οργανωμένα ταξίδια 
συντάσσονται σε απλή, προσβάσιμη και 
κατανοητή γλώσσα και, εάν περιέχονται σε 
έγγραφο, είναι ευανάγνωστες.

Or. en

Τροπολογία 251
Pablo Arias Echeverría, Rosa Estaràs Ferragut

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι οι 
συμβάσεις για τα οργανωμένα ταξίδια 
συντάσσονται σε απλή και κατανοητή 
γλώσσα και, εάν περιέχονται σε έγγραφο, 
είναι ευανάγνωστες.

1. Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε οι 
συμβάσεις για τα οργανωμένα ταξίδια να
συντάσσονται σε απλή και κατανοητή 
γλώσσα και, εάν περιέχονται σε έγγραφο, 
να είναι ευανάγνωστες.

Or. es
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Τροπολογία 252
Hans-Peter Mayer

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 2 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η σύμβαση ή η επιβεβαίωση της 
σύμβασης περιλαμβάνει όλες τις 
πληροφορίες που προβλέπονται στο άρθρο 
4. Περιλαμβάνει επίσης τις ακόλουθες 
συμπληρωματικές πληροφορίες:

2. Το κείμενο της σύμβασης ή η 
επιβεβαίωση της σύμβασης πρέπει να
αντικατοπτρίζει ολόκληρο το περιεχόμενο 
της σύμβασης και να περιλαμβάνει ιδίως
τις πληροφορίες σύμφωνα με το άρθρο 4, 
οι οποίες αποτελούν μέρος του 
περιεχομένου της σύμβασης. Το κείμενο 
της σύμβασης ή η επιβεβαίωση
περιλαμβάνει επίσης τις ακόλουθες 
συμπληρωματικές πληροφορίες:

Or. de

Αιτιολόγηση

Η πρόταση αποσαφηνίζει την πρόταση της Επιτροπής, ότι η σύμβαση περιλαμβάνει μόνο 
πληροφορίες που «αναφέρονται στο άρθρο 4». Η σύμβαση μπορεί ωστόσο να περιλαμβάνει 
μόνο τις πληροφορίες που έχουν πράγματι παρασχεθεί. Η τροπολογία επιτυγχάνει αυτόν τον 
στόχο λαμβάνοντας υπόψη τις πληροφορίες που «αποτελούν μέρος του περιεχομένου της 
σύμβασης». Το τελευταίο προβλέπεται στο ανωτέρω προτεινόμενο άρθρο 5 παράγραφος 1.

Τροπολογία 253
Jorgo Chatzimarkakis

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 2 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) τις ειδικές απαιτήσεις του ταξιδιώτη που 
αποδέχτηκε ο διοργανωτής·

α) εφόσον είναι δυνατόν, τις ειδικές 
απαιτήσεις του ταξιδιώτη που αποδέχτηκε 
ο διοργανωτής·

Or. en

Αιτιολόγηση

Θα πρέπει να υπάρχει ευελιξία για τις ειδικές απαιτήσεις του ταξιδιώτη. Ωστόσο, ο διοργανωτής 
δεν έχει πάντα τη δυνατότητα να εκπληρώνει όλες τις πιθανές απαιτήσεις και ούτε πρέπει να 
δεσμεύεται από μια τέτοια υποχρέωση.
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Τροπολογία 254
Philippe Juvin

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 2 – στοιχείο β – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) πληροφορίες ότι ο διοργανωτής: β) πληροφορίες ότι ο διοργανωτής ή/και ο 
λιανοπωλητής:

Or. en

Justification

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.

Τροπολογία 255
Philippe Juvin

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 2 – στοιχείο β – σημείο ii

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(ii) υποχρεούται να παρέχει βοήθεια, αν ο 
ταξιδιώτης συναντά προβλήματα, 
σύμφωνα με το άρθρο 14·

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Η εν λόγω παράγραφος δεν διαγράφηκε, αλλά μεταφέρθηκε στο στοιχείο β α) λόγω της 
τροπολογίας που κατέθεσε ο Philippe Juvin στο στοιχείο β). Πράγματι, η παροχή συνδρομής 
(άρθρο 14) αφορά μόνο τους διοργανωτές και όχι τους λιανοπωλητές. Ωστόσο, η ευθύνη για 
την εκτέλεση του ταξιδιωτικού πακέτου (άρθρο 11) και η προστασία κατά της αφερεγγυότητας 
(άρθρα 15 και 16) ισχύουν τόσο για τον διοργανωτή ή/και τον λιανοπωλητή (για τα 
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οργανωμένα ταξίδια) όσο και για τον λιανοπωλητή για εξατομικευμένους ταξιδιωτικούς 
διακανονισμούς.

Τροπολογία 256
Philippe Juvin

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 2 – στοιχείο β α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β α) πληροφορίες σχετικά με την 
υποχρέωση του διοργανωτή να παρέχει 
συνδρομή, αν ο ταξιδιώτης συναντά 
προβλήματα, σύμφωνα με το άρθρο 14·

Or. en

Αιτιολόγηση

Η εν λόγω παράγραφος μεταφέρθηκε από το στοιχείο β) σημείο ii) λόγω της τροπολογίας που 
κατέθεσε ο Philippe Juvin στο στοιχείο β). Πράγματι, η παροχή συνδρομής (άρθρο 14) αφορά 
μόνο τους διοργανωτές και όχι τους λιανοπωλητές. Ωστόσο, η ευθύνη για την εκτέλεση του 
ταξιδιωτικού πακέτου (άρθρο 11) και η προστασία κατά της αφερεγγυότητας (άρθρα 15 και 16) 
ισχύουν τόσο για τον διοργανωτή ή/και τον λιανοπωλητή (για τα οργανωμένα ταξίδια) όσο και 
για τον λιανοπωλητή για εξατομικευμένους ταξιδιωτικούς διακανονισμούς.

Τροπολογία 257
Ivo Belet

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) τα στοιχεία ενός σημείου επαφής στο 
οποίο ο ταξιδιώτης μπορεί να 
διαμαρτυρηθεί για κάθε έλλειψη 
συμμόρφωσης που διαπιστώνεται επί 
τόπου·

διαγράφεται

Or. nl
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Τροπολογία 258
Ivo Belet

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 2 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) το όνομα, τη γεωγραφική διεύθυνση, 
τους αριθμούς τηλεφώνου και την 
ηλεκτρονική διεύθυνση του τοπικού 
αντιπροσώπου του διοργανωτή ή του 
σημείου επαφής των οποίων τη βοήθεια 
μπορεί να ζητήσει ένας ταξιδιώτης που 
αντιμετωπίζει πρόβλημα ή, εάν δεν 
υπάρχει αντιπρόσωπος ή σημείο επαφής, 
έναν αριθμό τηλεφώνου επείγουσας 
ανάγκης, ή άλλους τρόπους επικοινωνίας 
με τον διοργανωτή·

διαγράφεται

Or. nl

Τροπολογία 259
Sergio Gaetano Cofferati

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 2 – στοιχείο ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ε) μνεία του ότι ο ταξιδιώτης μπορεί να 
καταγγείλει τη σύμβαση ανά πάσα στιγμή 
πριν από την έναρξη του οργανωμένου 
ταξιδιού έναντι καταβολής εύλογης 
αποζημίωσης ή έναντι εύλογου 
τυποποιημένου ποσού καταγγελίας της 
σύμβασης, αν τα ποσά αυτά 
προσδιορίζονται στη σύμβαση σύμφωνα 
με το άρθρο 10 παράγραφος 1·

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 260
Jorgo Chatzimarkakis
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Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 2 – στοιχείο ζ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ζ α) την επωνυμία και τα στοιχεία 
επικοινωνίας του μεταφορέα στον οποίο ο 
ταξιδιώτης θα πρέπει να απευθύνει 
οποιαδήποτε απαίτηση αποζημίωσης 
βάσει του άρθρου 12 παράγραφος 4·

Or. en

Τροπολογία 261
Hans-Peter Mayer

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Οι πληροφορίες που αναφέρονται στην 
παράγραφο 2 παρέχονται με σαφή και 
ευδιάκριτο τρόπο.

3. Οι πληροφορίες που αναφέρονται στην 
παράγραφο 2 παρέχονται με σαφή,
κατανοητό και ιδιαίτερα ευδιάκριτο 
τρόπο.

Or. de

Αιτιολόγηση

Η διατύπωση «με σαφή και κατανοητό τρόπο» προέρχεται από την οδηγία για τα δικαιώματα 
των καταναλωτών. Ωστόσο, υπό τον όρο «ευδιάκριτο» νοείται, ουσιαστικά, «ιδιαίτερα 
ευδιάκριτο».

Τροπολογία 262
Ivo Belet

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Σε εύθετο χρόνο πριν από την έναρξη 
του οργανωμένου ταξιδιού, ο διοργανωτής 

4. Σε εύθετο χρόνο πριν από την έναρξη 
του οργανωμένου ταξιδιού, ο διοργανωτής 
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υποβάλλει στον ταξιδιώτη τις 
απαιτούμενες αποδείξεις, κουπόνια ή 
εισιτήρια, συμπεριλαμβανομένων των 
πληροφοριών σχετικά με τις ακριβείς ώρες 
αναχώρησης, ενδιάμεσων στάσεων, 
ανταποκρίσεων και άφιξης.

υποβάλλει στον ταξιδιώτη τις ακόλουθες 
πληροφορίες:

α) τις απαιτούμενες αποδείξεις, κουπόνια ή 
εισιτήρια, συμπεριλαμβανομένων των 
πληροφοριών σχετικά με τις ακριβείς ώρες 
αναχώρησης, ενδιάμεσων στάσεων, 
ανταποκρίσεων και άφιξης·
β) τα στοιχεία ενός σημείου επαφής στο 
οποίο ο ταξιδιώτης μπορεί να 
διαμαρτυρηθεί για κάθε έλλειψη 
συμμόρφωσης που διαπιστώνεται επί 
τόπου·
γ) το όνομα, τη γεωγραφική διεύθυνση, 
τους αριθμούς τηλεφώνου και την 
ηλεκτρονική διεύθυνση του τοπικού 
αντιπροσώπου του διοργανωτή ή του 
σημείου επαφής των οποίων τη βοήθεια 
μπορεί να ζητήσει ένας ταξιδιώτης που 
αντιμετωπίζει πρόβλημα ή, εάν δεν 
υπάρχει αντιπρόσωπος ή σημείο επαφής, 
έναν αριθμό τηλεφώνου επείγουσας 
ανάγκης, ή άλλους τρόπους επικοινωνίας 
με τον διοργανωτή.

Or. nl

Τροπολογία 263
Anna Hedh

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 7 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι ένας 
ταξιδιώτης μπορεί, αφού προειδοποιήσει 
έγκαιρα τον διοργανωτή σε σταθερό μέσο 
και πριν από την έναρξη του οργανωμένου 
ταξιδιού, να εκχωρήσει τη σύμβαση σε 
πρόσωπο το οποίο πληροί όλους τους 
όρους που εφαρμόζονται στην εν λόγω 

1. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι ένας 
ταξιδιώτης μπορεί, αφού προειδοποιήσει 
έγκαιρα τον διοργανωτή ή τον 
λιανοπωλητή σε σταθερό μέσο και πριν 
από την έναρξη του οργανωμένου 
ταξιδιού, να εκχωρήσει τη σύμβαση σε 
πρόσωπο το οποίο πληροί όλους τους 
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σύμβαση. όρους που εφαρμόζονται στην εν λόγω 
σύμβαση.

Or. sv

Τροπολογία 264
Sergio Gaetano Cofferati

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 7 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι ένας 
ταξιδιώτης μπορεί, αφού προειδοποιήσει 
έγκαιρα τον διοργανωτή σε σταθερό μέσο 
και πριν από την έναρξη του οργανωμένου 
ταξιδιού, να εκχωρήσει τη σύμβαση σε 
πρόσωπο το οποίο πληροί όλους τους 
όρους που εφαρμόζονται στην εν λόγω 
σύμβαση.

1. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι ένας 
ταξιδιώτης μπορεί, αφού προειδοποιήσει 
έγκαιρα τον διοργανωτή ή τον 
λιανοπωλητή σε σταθερό μέσο και πριν 
από την έναρξη του οργανωμένου 
ταξιδιού, να εκχωρήσει τη σύμβαση σε 
πρόσωπο το οποίο πληροί όλους τους 
όρους που εφαρμόζονται στην εν λόγω 
σύμβαση.

Or. en

Τροπολογία 265
Adam Bielan

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 7 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι ένας 
ταξιδιώτης μπορεί, αφού προειδοποιήσει 
έγκαιρα τον διοργανωτή σε σταθερό μέσο 
και πριν από την έναρξη του οργανωμένου 
ταξιδιού, να εκχωρήσει τη σύμβαση σε 
πρόσωπο το οποίο πληροί όλους τους 
όρους που εφαρμόζονται στην εν λόγω 
σύμβαση.

1. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι ένας 
ταξιδιώτης μπορεί, αφού προειδοποιήσει 
έγκαιρα τον διοργανωτή, το αργότερο 7 
ημέρες πριν από την αναχώρηση, σε 
σταθερό μέσο και πριν από την έναρξη του 
οργανωμένου ταξιδιού, να εκχωρήσει τη 
σύμβαση σε πρόσωπο το οποίο πληροί 
όλους τους όρους που εφαρμόζονται στην 
εν λόγω σύμβαση.  

Or. pl
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Τροπολογία 266
Matteo Salvini

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 7 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Ο εκχωρητής της σύμβασης και ο 
εκδοχέας εξακολουθούν να ευθύνονται 
αλληλεγγύως και εις ολόκληρον για την 
καταβολή του υπολοίπου της οφειλόμενης 
τιμής, καθώς και για τυχόν πρόσθετα τέλη, 
επιβαρύνσεις ή άλλες δαπάνες που 
προκύπτουν από την εκχώρηση. Οι εν 
λόγω δαπάνες πρέπει να είναι εύλογες και, 
σε κάθε περίπτωση, δεν υπερβαίνουν το 
πραγματικό κόστος που βαρύνει τον 
διοργανωτή.

2. Ο εκχωρητής της σύμβασης και ο 
εκδοχέας θα πρέπει να ευθύνονται 
αλληλεγγύως και εις ολόκληρον για την 
καταβολή του υπολοίπου της οφειλόμενης 
τιμής, καθώς και για τυχόν πρόσθετα τέλη, 
επιβαρύνσεις ή άλλες δαπάνες που 
προκύπτουν από την εκχώρηση, 
συμπεριλαμβανομένου του κόστους 
καταγγελίας τρίτων. Οι εν λόγω δαπάνες 
πρέπει να είναι εύλογες και, σε κάθε 
περίπτωση, δεν υπερβαίνουν το 
πραγματικό κόστος που βαρύνει τον 
διοργανωτή.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι ταξιδιωτικές υπηρεσίες με ονομαστική κράτηση ή εξατομικευμένες υπηρεσίες αποτελούν 
συχνά συνδυασμό αλληλοεξαρτώμενων υπηρεσιών παρεχόμενων από διάφορους προμηθευτές. 
Σε περίπτωση εκχώρησης της σύμβασης, ο εκχωρητής και ο εκδοχέας φέρουν ευθύνη έναντι 
όλων των παρόχων της υπηρεσίας.

Τροπολογία 267
Sergio Gaetano Cofferati

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 7 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Ο εκχωρητής της σύμβασης και ο 
εκδοχέας εξακολουθούν να ευθύνονται 
αλληλεγγύως και εις ολόκληρον για την 
καταβολή του υπολοίπου της οφειλόμενης 
τιμής, καθώς και για τυχόν πρόσθετα τέλη, 

2. Ο εκχωρητής της σύμβασης και ο 
εκδοχέας εξακολουθούν να ευθύνονται 
αλληλεγγύως και εις ολόκληρον για την 
καταβολή του υπολοίπου της οφειλόμενης 
τιμής, καθώς και για τυχόν πρόσθετα τέλη, 
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επιβαρύνσεις ή άλλες δαπάνες που 
προκύπτουν από την εκχώρηση. Οι εν 
λόγω δαπάνες πρέπει να είναι εύλογες και,
σε κάθε περίπτωση, δεν υπερβαίνουν το 
πραγματικό κόστος που βαρύνει τον 
διοργανωτή.

επιβαρύνσεις ή άλλες δαπάνες, εάν 
υπάρχουν, που προκύπτουν από την 
εκχώρηση. Ο διοργανωτής ενημερώνει 
τον εκχωρητή και τον εκδοχέα για το 
τελικό κόστος της εκχώρησης, το οποίο 
είναι σε κάθε περίπτωση εύλογο και δεν 
υπερβαίνει το πραγματικό κόστος που 
βαρύνει τον διοργανωτή.

Or. en

Τροπολογία 268
Hans-Peter Mayer

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 7 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Ο εκχωρητής της σύμβασης και ο 
εκδοχέας εξακολουθούν να ευθύνονται 
αλληλεγγύως και εις ολόκληρον για την 
καταβολή του υπολοίπου της οφειλόμενης 
τιμής, καθώς και για τυχόν πρόσθετα τέλη, 
επιβαρύνσεις ή άλλες δαπάνες που 
προκύπτουν από την εκχώρηση. Οι εν 
λόγω δαπάνες πρέπει να είναι εύλογες και, 
σε κάθε περίπτωση, δεν υπερβαίνουν το 
πραγματικό κόστος που βαρύνει τον 
διοργανωτή.

2. Ο εκχωρητής της σύμβασης και ο 
εκδοχέας εξακολουθούν να ευθύνονται 
αλληλεγγύως και εις ολόκληρον για την 
καταβολή του υπολοίπου της οφειλόμενης 
τιμής, καθώς και για τυχόν πρόσθετα τέλη, 
επιβαρύνσεις ή άλλες δαπάνες που 
προκύπτουν από την εκχώρηση. Οι εν 
λόγω πρόσθετες δαπάνες πρέπει να είναι 
εύλογες και, σε κάθε περίπτωση, δεν 
υπερβαίνουν το πραγματικό κόστος που 
βαρύνει τον διοργανωτή.

Or. de

Τροπολογία 269
Sergio Gaetano Cofferati

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 8 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι οι 
τιμές δεν υπόκεινται σε αλλαγές, εκτός εάν 
η σύμβαση προβλέπει ρητά την πιθανότητα 
αύξησης και υποχρεώνει τον διοργανωτή 
να μειώσει τις τιμές στον ίδιο βαθμό ως 

1. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι οι 
τιμές δεν υπόκεινται σε αλλαγές, εκτός εάν 
η σύμβαση συνάπτεται λιγότερο από τρεις 
μήνες πριν από την έναρξη ισχύος της και
προβλέπει ρητά την πιθανότητα αύξησης 
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άμεση συνέπεια των αλλαγών: και υποχρεώνει τον διοργανωτή να μειώσει 
τις τιμές στον ίδιο βαθμό ως άμεση 
συνέπεια των αλλαγών:

Or. en

Τροπολογία 270
Ildikó Gáll-Pelcz

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 8 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) στο κόστος των καυσίμων για τη 
μεταφορά επιβατών,

α) στην τιμή των υπηρεσιών μεταφοράς 
επιβατών που προκύπτει από το κόστος 
των καυσίμων για τη μεταφορά επιβατών,

Or. en

Αιτιολόγηση

Αν δεν αναλαμβάνει ο ίδιος τη μεταφορά των επιβατών, ο διοργανωτής δεν θα πρέπει να 
καλύπτει τα έξοδα των εταιρειών μεμονωμένα αλλά θα πρέπει να τους καταβάλει τα τέλη που 
ορίζονται στη σύμβαση ή στο πρόγραμμα των χρεώσεων, τα οποία ενδέχεται να μην είναι πάντα 
τα ίδια, εξαιτίας των διακυμάνσεων στις τιμές των καυσίμων.

Τροπολογία 271
Ildikó Gáll-Pelcz

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 8 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) στο επίπεδο των φόρων ή τελών στις 
συμπεριλαμβανόμενες ταξιδιωτικές 
υπηρεσίες, που επιβάλλονται από τρίτους 
οι οποίοι δεν εμπλέκονται άμεσα στην 
εκτέλεση του οργανωμένου ταξιδιού,
συμπεριλαμβανομένων των τουριστικών 
φόρων, των φόρων αεροδρομίου, 
επιβίβασης ή αποβίβασης σε λιμένες και 
αερολιμένες, ή

β) στις επιβαρύνσεις, στα τέλη και τους 
φόρους που οφείλονται για ορισμένες 
υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένων των 
τουριστικών φόρων, των φόρων 
αεροδρομίου, επιβίβασης ή αποβίβασης σε 
λιμένες και αερολιμένες, ή

Or. en
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Τροπολογία 272
Anna Hedh

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 8 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η αύξηση της τιμής που αναφέρεται 
στην παράγραφο 1 δεν υπερβαίνει το 10 % 
της τιμής του οργανωμένου ταξιδιού.

2. Η αύξηση της τιμής που αναφέρεται 
στην παράγραφο 1 δεν υπερβαίνει το 3 % 
της τιμής του οργανωμένου ταξιδιού.

Or. sv

Τροπολογία 273
Κωνσταντίνος Πουπάκης

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 8 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η αύξηση της τιμής που αναφέρεται 
στην παράγραφο 1 δεν υπερβαίνει το 10 %
της τιμής του οργανωμένου ταξιδιού.

2. Η αύξηση της τιμής που αναφέρεται 
στην παράγραφο 1 δεν υπερβαίνει το 5%
της τιμής του οργανωμένου ταξιδιού, ενώ 
ισχύουν για τον διοργανωτή οι 
υποχρεώσεις πληροφόρησης και για τον 
ταξιδιώτη τα δικαιώματα του άρθρου 9 
παράγραφος 2.

Or. el

Αιτιολόγηση

Ένα όριο της τάξης του 10% θα αντιπροσώπευε δυσανάλογο άχθος για τους ταξιδιώτες, ειδικά 
σε περιπτώσεις όπου οι τιμές του οργανωμένου ταξιδιού είναι υψηλές ή/και όταν πολλοί 
ταξιδιώτες συνδέονται με το ίδιο οργανωμένο ταξίδι, όπως οι οικογένειες (επειδή κάθε μέλος 
της πληρώνει ένα επιπλέον 10%).

Τροπολογία 274
Sergio Gaetano Cofferati
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Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 8 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η αύξηση της τιμής που αναφέρεται 
στην παράγραφο 1 δεν υπερβαίνει το 10 %
της τιμής του οργανωμένου ταξιδιού.

2. Η αύξηση της τιμής που αναφέρεται 
στην παράγραφο 1 δεν υπερβαίνει το 5 %
της τιμής του οργανωμένου ταξιδιού.

Or. en

Τροπολογία 275
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 8 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Η αύξηση της τιμής που αναφέρεται 
στην παράγραφο 1 είναι έγκυρη μόνον 
εφόσον ο διοργανωτής την κοινοποιήσει 
στον ταξιδιώτη μαζί με την αιτιολόγηση 
και τον υπολογισμό της επί σταθερού 
υποθέματος το αργότερο 20 ημέρες πριν 
από την έναρξη του εν λόγω οργανωμένου 
ταξιδιού.

3. Η αύξηση της τιμής που αναφέρεται 
στην παράγραφο 1 είναι έγκυρη μόνον 
εφόσον ο διοργανωτής κοινοποιήσει στον 
ταξιδιώτη, χωρίς αδικαιολόγητη 
καθυστέρηση και με σαφή και κατανοητό 
τρόπο επί σταθερού υποθέματος το 
αργότερο 20 ημέρες πριν από την έναρξη 
του εν λόγω οργανωμένου ταξιδιού:
α) την εν λόγω αύξηση, μαζί με την 
αιτιολόγηση και τον υπολογισμό της, 
καθώς και
β) το γεγονός ότι ο ταξιδιώτης δύναται να 
καταγγείλει τη σύμβαση χωρίς κυρώσεις 
εντός ορισμένου εύλογου χρονικού 
διαστήματος, διαφορετικά θα θεωρηθεί 
ότι αποδέχεται την αύξηση της τιμής.

Or. pl

Αιτιολόγηση

Σε περίπτωση αύξησης της τιμής έως και 10% ο ταξιδιώτης πρέπει να έχει το δικαίωμα 
υπαναχώρησης, χωρίς χρέωση, διότι σε περίπτωση, παραδείγματος χάριν, που ταξιδεύει 
οικογένεια 4 ατόμων, η αύξηση της τιμής κατά 10% μπορεί να επιβαρύνει υπερβολικά τον 
οικογενειακό προϋπολογισμό. Θα πρέπει να καταστεί σαφές ότι πρόκειται για μια σύμβαση 
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μεταξύ δύο μερών και απαιτείται η συγκατάθεση του ταξιδιώτη σε περίπτωση αλλαγών της 
σύμβασης, ιδίως όσον αφορά τον καθοριστικό παράγοντα της τιμής. Επιπλέον, η τιμή αποτελεί 
βασικό χαρακτηριστικό στις τουριστικές υπηρεσίες και καθορίζει την επιλογή της υπηρεσίας.

Τροπολογία 276
Anna Hedh

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 8 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Η αύξηση της τιμής που αναφέρεται 
στην παράγραφο 1 είναι έγκυρη μόνον 
εφόσον ο διοργανωτής την κοινοποιήσει 
στον ταξιδιώτη μαζί με την αιτιολόγηση 
και τον υπολογισμό της επί σταθερού 
υποθέματος το αργότερο 20 ημέρες πριν 
από την έναρξη του εν λόγω οργανωμένου 
ταξιδιού.

3. Η αύξηση της τιμής που αναφέρεται 
στην παράγραφο 1 είναι έγκυρη μόνον 
εφόσον ο διοργανωτής την κοινοποιήσει 
στον ταξιδιώτη μαζί με την αιτιολόγηση 
και τον υπολογισμό της επί σταθερού 
υποθέματος το αργότερο 40 ημέρες πριν 
από την έναρξη του εν λόγω οργανωμένου 
ταξιδιού.

Or. sv

Τροπολογία 277
Sergio Gaetano Cofferati

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 8 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Η αύξηση της τιμής που αναφέρεται 
στην παράγραφο 1 είναι έγκυρη μόνον 
εφόσον ο διοργανωτής την κοινοποιήσει 
στον ταξιδιώτη μαζί με την αιτιολόγηση 
και τον υπολογισμό της επί σταθερού 
υποθέματος το αργότερο 20 ημέρες πριν 
από την έναρξη του εν λόγω οργανωμένου 
ταξιδιού.

3. Η αύξηση της τιμής που αναφέρεται 
στην παράγραφο 1 είναι έγκυρη μόνον 
εφόσον ο διοργανωτής την κοινοποιήσει 
στον ταξιδιώτη μαζί με την αιτιολόγηση 
και τον υπολογισμό της επί σταθερού 
υποθέματος το αργότερο 30 ημέρες πριν 
από την έναρξη του εν λόγω οργανωμένου 
ταξιδιού.

Or. en
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Τροπολογία 278
Κωνσταντίνος Πουπάκης

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 8 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Η αύξηση της τιμής που αναφέρεται 
στην παράγραφο 1 είναι έγκυρη μόνον 
εφόσον ο διοργανωτής την κοινοποιήσει 
στον ταξιδιώτη μαζί με την αιτιολόγηση 
και τον υπολογισμό της επί σταθερού 
υποθέματος το αργότερο 20 ημέρες πριν 
από την έναρξη του εν λόγω οργανωμένου 
ταξιδιού.

3. Η αύξηση της τιμής που αναφέρεται 
στην παράγραφο 1 είναι έγκυρη μόνον 
εφόσον ο διοργανωτής την κοινοποιήσει 
στον ταξιδιώτη μαζί με την αιτιολόγηση 
και τον υπολογισμό της επί σταθερού 
υποθέματος το αργότερο 30 ημέρες πριν 
από την έναρξη του εν λόγω οργανωμένου 
ταξιδιού.

Or. el

Τροπολογία 279
Κωνσταντίνος Πουπάκης

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 8 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3α. Σε περίπτωση που ο ταξιδιώτης δεν 
αποδεχτεί την αύξηση της τιμής που 
αναφέρεται στην παράγραφο 2, 
δικαιούται να καταγγείλει τη σύμβαση 
αζημίως λόγω μεταβολής των 
συμβατικών όρων.

Or. el

Αιτιολόγηση

Η εν λόγω τροπολογία δίνει στον ταξιδιώτη το δικαίωμα να τερματίσει τη σύμβαση χωρίς να 
υποστεί κυρώσεις σε περίπτωση αύξησης της τιμής του ταξιδιωτικού πακέτου.

Τροπολογία 280
Sergio Gaetano Cofferati
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Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 9 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι, πριν 
από την έναρξη του οργανωμένου 
ταξιδιού, ο διοργανωτής δεν μπορεί να 
μεταβάλει μονομερώς συμβατικούς όρους 
εκτός από την τιμή, εκτός εάν:

1. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι, πριν 
από την έναρξη του οργανωμένου 
ταξιδιού, ο διοργανωτής δεν μπορεί να 
μεταβάλει μονομερώς συμβατικούς όρους 
εκτός από την τιμή.

Or. en

Τροπολογία 281
Sergio Gaetano Cofferati

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 9 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) ο διοργανωτής έχει διατηρήσει το 
δικαίωμα αυτό στη σύμβαση,

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 282
Catherine Stihler

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 9 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) η μεταβολή είναι ασήμαντη και διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 283
Sergio Gaetano Cofferati
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Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 9 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) η μεταβολή είναι ασήμαντη και διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 284
Catherine Stihler

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 9 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) ο διοργανωτής ενημερώσει τον 
ταξιδιώτη με σαφή και ευδιάκριτο τρόπο, 
σε σταθερό μέσο.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 285
Sergio Gaetano Cofferati

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 9 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) ο διοργανωτής ενημερώσει τον 
ταξιδιώτη με σαφή και ευδιάκριτο τρόπο, 
σε σταθερό μέσο.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 286
Catherine Stihler

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 9 – παράγραφος 2 – εισαγωγικό μέρος
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Εάν, πριν από την έναρξη του 
οργανωμένου ταξιδιού, ο διοργανωτής 
υποχρεωθεί να τροποποιήσει, σε 
σημαντικό βαθμό, οποιοδήποτε από τα 
κύρια χαρακτηριστικά των ταξιδιωτικών 
υπηρεσιών, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 
στοιχείο α) ή τις ειδικές απαιτήσεις, όπως 
αναφέρονται στο άρθρο 6 παράγραφος 2 
στοιχείο α), ο διοργανωτής ενημερώνει 
χωρίς χρονοτριβή τον ταξιδιώτη με σαφή 
και ευδιάκριτο τρόπο, σε σταθερό μέσο 
σχετικά με:

2. Εάν, πριν από την έναρξη του 
οργανωμένου ταξιδιού, ο διοργανωτής 
υποχρεωθεί να τροποποιήσει, σε 
σημαντικό βαθμό, οποιοδήποτε από τα 
κύρια χαρακτηριστικά των ταξιδιωτικών 
υπηρεσιών, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 
στοιχείο α) ή τις ειδικές απαιτήσεις, όπως 
αναφέρονται στο άρθρο 6 παράγραφος 2 
στοιχείο α), ο διοργανωτής ενημερώνει 
χωρίς χρονοτριβή τον ταξιδιώτη για τις 
προτεινόμενες αλλαγές με σαφή και 
ευδιάκριτο τρόπο, σε σταθερό μέσο.

Ο ταξιδιώτης έχει το δικαίωμα:
α) να υπαναχωρήσει από τη σύμβαση 
χωρίς να υποστεί κυρώσεις· ή
β) να αποδεχτεί τις αλλαγές· ή
γ) να του προσφερθεί ισοδύναμο 
οργανωμένο ταξίδι

Or. en

Τροπολογία 287
Sergio Gaetano Cofferati

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 9 – παράγραφος 2 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Εάν, πριν από την έναρξη του 
οργανωμένου ταξιδιού, ο διοργανωτής 
υποχρεωθεί να τροποποιήσει, σε 
σημαντικό βαθμό, οποιοδήποτε από τα 
κύρια χαρακτηριστικά των ταξιδιωτικών 
υπηρεσιών, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 
στοιχείο α) ή τις ειδικές απαιτήσεις, όπως 
αναφέρονται στο άρθρο 6 παράγραφος 2 
στοιχείο α), ο διοργανωτής ενημερώνει 
χωρίς χρονοτριβή τον ταξιδιώτη με σαφή 
και ευδιάκριτο τρόπο, σε σταθερό μέσο 
σχετικά με:

2. Εάν, πριν από την έναρξη του 
οργανωμένου ταξιδιού, ο διοργανωτής 
υποχρεωθεί να τροποποιήσει οποιοδήποτε 
από τα κύρια χαρακτηριστικά των 
ταξιδιωτικών υπηρεσιών, όπως ορίζονται 
στο άρθρο 4 στοιχείο α) ή τις ειδικές 
απαιτήσεις, όπως αναφέρονται στο άρθρο 
6 παράγραφος 2 στοιχείο α), ο 
διοργανωτής ενημερώνει χωρίς χρονοτριβή 
τον ταξιδιώτη με σαφή και ευδιάκριτο 
τρόπο, σε σταθερό μέσο σχετικά με τις 
προτεινόμενες αλλαγές.
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Or. en

Τροπολογία 288
Jorgo Chatzimarkakis

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 9 – παράγραφος 2 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Εάν, πριν από την έναρξη του 
οργανωμένου ταξιδιού, ο διοργανωτής 
υποχρεωθεί να τροποποιήσει, σε 
σημαντικό βαθμό, οποιοδήποτε από τα 
κύρια χαρακτηριστικά των ταξιδιωτικών 
υπηρεσιών, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 
στοιχείο α) ή τις ειδικές απαιτήσεις, όπως 
αναφέρονται στο άρθρο 6 παράγραφος 2 
στοιχείο α), ο διοργανωτής ενημερώνει 
χωρίς χρονοτριβή τον ταξιδιώτη με σαφή 
και ευδιάκριτο τρόπο, σε σταθερό μέσο
σχετικά με:

2. Εάν, πριν από την έναρξη του 
οργανωμένου ταξιδιού, ο διοργανωτής 
υποχρεωθεί να τροποποιήσει, σε 
σημαντικό βαθμό, οποιοδήποτε από τα 
κύρια χαρακτηριστικά των ταξιδιωτικών 
υπηρεσιών, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 
στοιχείο α) ή τις ειδικές απαιτήσεις, όπως 
αναφέρονται στο άρθρο 6 παράγραφος 2 
στοιχείο α), ο διοργανωτής ενημερώνει 
χωρίς χρονοτριβή τον ταξιδιώτη με σαφή 
και ευδιάκριτο τρόπο σχετικά με:

Or. en

Τροπολογία 289
Bernadette Vergnaud

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 9 – παράγραφος 2 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Εάν, πριν από την έναρξη του 
οργανωμένου ταξιδιού, ο διοργανωτής 
υποχρεωθεί να τροποποιήσει, σε 
σημαντικό βαθμό, οποιοδήποτε από τα 
κύρια χαρακτηριστικά των ταξιδιωτικών 
υπηρεσιών, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 
στοιχείο α) ή τις ειδικές απαιτήσεις, όπως 
αναφέρονται στο άρθρο 6 παράγραφος 2 
στοιχείο α), ο διοργανωτής ενημερώνει 
χωρίς χρονοτριβή τον ταξιδιώτη με σαφή 
και ευδιάκριτο τρόπο, σε σταθερό μέσο 
σχετικά με:

2. Εάν, πριν από την έναρξη του 
οργανωμένου ταξιδιού, ο διοργανωτής 
υποχρεωθεί να τροποποιήσει, σε 
σημαντικό βαθμό, οποιοδήποτε από τα 
κύρια χαρακτηριστικά των ταξιδιωτικών 
υπηρεσιών, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 
στοιχείο α) ή τις ειδικές απαιτήσεις, όπως 
αναφέρονται στο άρθρο 6 παράγραφος 2 
στοιχείο α), ο διοργανωτής ενημερώνει 
χωρίς χρονοτριβή τον ταξιδιώτη με σαφή 
και ευδιάκριτο τρόπο, σε σταθερό μέσο
και, υπό την προϋπόθεση ότι ο
καταναλωτής έχει παράσχει τα στοιχεία 
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επικοινωνίας του, με οποιοδήποτε άλλο 
μέσο επικοινωνίας, σχετικά με:

Or. fr

Τροπολογία 290
Catherine Stihler

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 9 – παράγραφος 2 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) τις προτεινόμενες αλλαγές και διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 291
Sergio Gaetano Cofferati

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 9 – παράγραφος 2 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) τις προτεινόμενες αλλαγές και διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 292
Catherine Stihler

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 9 – παράγραφος 2 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) το γεγονός ότι ο ταξιδιώτης μπορεί να 
καταγγείλει τη σύμβαση χωρίς να υποστεί 
κυρώσεις εντός καθορισμένης εύλογης 
προθεσμίας και ότι σε διαφορετική 
περίπτωση η προτεινόμενη τροποποίηση 

διαγράφεται
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θα θεωρείται ότι έγινε αποδεκτή.

Or. en

Τροπολογία 293
Sergio Gaetano Cofferati

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 9 – παράγραφος 2 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) το γεγονός ότι ο ταξιδιώτης μπορεί να 
καταγγείλει τη σύμβαση χωρίς να υποστεί 
κυρώσεις εντός καθορισμένης εύλογης 
προθεσμίας και ότι σε διαφορετική 
περίπτωση η προτεινόμενη τροποποίηση
θα θεωρείται ότι έγινε αποδεκτή.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 294
Bernadette Vergnaud

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 9 – παράγραφος 2 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) το γεγονός ότι ο ταξιδιώτης μπορεί να 
καταγγείλει τη σύμβαση χωρίς να υποστεί 
κυρώσεις εντός καθορισμένης εύλογης 
προθεσμίας και ότι σε διαφορετική 
περίπτωση η προτεινόμενη τροποποίηση 
θα θεωρείται ότι έγινε αποδεκτή.

β) το γεγονός ότι ο καταναλωτής πρέπει 
να αποδεχθεί ρητώς την προτεινόμενη 
τροποποίηση εντός καθορισμένης εύλογης 
προθεσμίας και ότι σε διαφορετική 
περίπτωση η σύμβαση θα καταγγελθεί.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Καθώς μπορούν να προκύψουν σημαντικές τροποποιήσεις λίγο πριν από την έναρξη του 
ταξιδιού, χωρίς απαραιτήτως να υπάρχει χρόνος για εύλογη προθεσμία καταγγελίας, η αρχή της 
σιωπηρής συμφωνίας φαίνεται δυσανάλογη και αντίθετη προς τα συμφέροντα του καταναλωτή. 
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Τροπολογία 295
Jorgo Chatzimarkakis

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 9 – παράγραφος 2 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) το γεγονός ότι ο ταξιδιώτης μπορεί να 
καταγγείλει τη σύμβαση χωρίς να υποστεί 
κυρώσεις εντός καθορισμένης εύλογης 
προθεσμίας και ότι σε διαφορετική 
περίπτωση η προτεινόμενη τροποποίηση 
θα θεωρείται ότι έγινε αποδεκτή.

β) όταν οι αλλαγές θα επιφέρουν 
σημαντικές μεταβολές στο περιεχόμενο 
του οργανωμένου ταξιδιού, το γεγονός ότι 
ο ταξιδιώτης μπορεί να καταγγείλει τη 
σύμβαση χωρίς να υποστεί κυρώσεις εντός 
καθορισμένης εύλογης προθεσμίας και ότι 
σε διαφορετική περίπτωση η προτεινόμενη 
τροποποίηση θα θεωρείται ότι έγινε 
αποδεκτή.

Or. en

Τροπολογία 296
Sergio Gaetano Cofferati

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 9 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. Εντός εύλογου χρονικού διαστήματος, 
παρέχεται στον ταξιδιώτη το δικαίωμα 
να αποδεχτεί την αλλαγή, να 
υπαναχωρήσει από τη σύμβαση χωρίς να 
υποστεί κυρώσεις ή να του προσφερθεί 
ένα ισοδύναμο οργανωμένο ταξίδι.

Or. en

Τροπολογία 297
Catherine Stihler

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 9 – παράγραφος 3
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Εάν οι αλλαγές στη σύμβαση που 
αναφέρονται στην παράγραφο 2 έχουν ως 
αποτέλεσμα ένα οργανωμένο ταξίδι 
χαμηλότερης ποιότητας ή κόστους, ο 
επιβάτης δικαιούται να έχει κατάλληλη 
μείωση της τιμής.

3. Εάν οι αλλαγές στη σύμβαση ή η 
ισοδύναμη προσφορά που αναφέρονται 
στην παράγραφο 2 έχουν ως αποτέλεσμα 
ένα οργανωμένο ταξίδι χαμηλότερης 
ποιότητας ή κόστους, ο επιβάτης 
δικαιούται να έχει κατάλληλη μείωση της 
τιμής.

Or. en

Τροπολογία 298
Sergio Gaetano Cofferati

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 9 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Εάν οι αλλαγές στη σύμβαση που 
αναφέρονται στην παράγραφο 2 έχουν ως 
αποτέλεσμα ένα οργανωμένο ταξίδι 
χαμηλότερης ποιότητας ή κόστους, ο 
επιβάτης δικαιούται να έχει κατάλληλη 
μείωση της τιμής.

3. Εάν οι αλλαγές στη σύμβαση ή το 
ισοδύναμο οργανωμένο ταξίδι που 
αναφέρονται στην παράγραφο 2 έχουν ως 
αποτέλεσμα ένα οργανωμένο ταξίδι 
χαμηλότερης ποιότητας ή κόστους, ο 
επιβάτης δικαιούται να έχει κατάλληλη 
μείωση της τιμής.

Or. en

Τροπολογία 299
Sergio Gaetano Cofferati

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 9 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Σε περίπτωση καταγγελίας της 
σύμβασης, σύμφωνα με την παράγραφο 2 
στοιχείο β), ο διοργανωτής υποχρεούται να 
καταβάλει όλα τα ποσά που έλαβε από τον 
ταξιδιώτη εντός των δεκατεσσάρων 

4. Σε περίπτωση καταγγελίας της 
σύμβασης κατόπιν πρωτοβουλίας του 
ταξιδιώτη σύμφωνα με την παράγραφο 2, 
ο διοργανωτής υποχρεούται να καταβάλει 
όλα τα ποσά που έλαβε από τον ταξιδιώτη 
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ημερών που ακολουθούν τη λύση της 
σύμβασης. Ο ταξιδιώτης, ανάλογα με την 
περίπτωση, δικαιούται αποζημίωσης 
σύμφωνα με το άρθρο 12.

εντός των δεκατεσσάρων ημερών που 
ακολουθούν τη λύση της σύμβασης. Ο 
ταξιδιώτης, ανάλογα με την περίπτωση, 
δικαιούται αποζημίωσης σύμφωνα με το 
άρθρο 12.

Or. en

Τροπολογία 300
Catherine Stihler

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 9 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Σε περίπτωση καταγγελίας της 
σύμβασης, σύμφωνα με την παράγραφο 2 
στοιχείο β), ο διοργανωτής υποχρεούται να 
καταβάλει όλα τα ποσά που έλαβε από τον 
ταξιδιώτη εντός των δεκατεσσάρων 
ημερών που ακολουθούν τη λύση της 
σύμβασης. Ο ταξιδιώτης, ανάλογα με την 
περίπτωση, δικαιούται αποζημίωσης 
σύμφωνα με το άρθρο 12.

4. Σε περίπτωση καταγγελίας της 
σύμβασης, σύμφωνα με την παράγραφο 2 
στοιχείο α), ο διοργανωτής υποχρεούται να 
καταβάλει όλα τα ποσά που έλαβε από τον 
ταξιδιώτη εντός των δεκατεσσάρων 
ημερών που ακολουθούν τη λύση της 
σύμβασης. Ο ταξιδιώτης, ανάλογα με την 
περίπτωση, δικαιούται αποζημίωσης 
σύμφωνα με το άρθρο 12.

Or. en

Τροπολογία 301
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 10 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι ο 
ταξιδιώτης μπορεί να καταγγείλει τη 
σύμβαση πριν από την έναρξη του πακέτου 
έναντι καταβολής εύλογης αποζημίωσης 
στον διοργανωτή. Η σύμβαση μπορεί να 
καθορίζει εύλογη τυποποιημένη χρέωση 
τερματισμού με βάση την ημερομηνία της 
καταγγελίας, τη συνήθη εξοικονόμηση 
κόστους και τα συνήθη έσοδα από την 
εναλλακτική αξιοποίηση των ταξιδιωτικών 

1. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι ο 
ταξιδιώτης μπορεί να καταγγείλει τη 
σύμβαση πριν από την έναρξη του πακέτου 
έναντι καταβολής εύλογης αποζημίωσης 
στον διοργανωτή. Η σύμβαση μπορεί να 
καθορίζει εύλογη τυποποιημένη χρέωση 
τερματισμού με βάση την ημερομηνία της 
καταγγελίας, τη συνήθη εξοικονόμηση 
κόστους και τα συνήθη έσοδα από την 
εναλλακτική αξιοποίηση των ταξιδιωτικών 
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υπηρεσιών. Εάν δεν υπάρχει τυποποιημένη 
χρέωση τερματισμού, το ποσό της 
αντιστάθμισης πρέπει να αντιστοιχεί στην 
τιμή του πακέτου μείον τις δαπάνες που 
εξοικονομούνται από τον διοργανωτή.

υπηρεσιών. Εάν δεν υπάρχει τυποποιημένη 
χρέωση τερματισμού, το ποσό της 
αντιστάθμισης πρέπει να αντιστοιχεί στην 
τιμή του πακέτου μείον τις δαπάνες που 
εξοικονομούνται από τον διοργανωτή. 
Κατόπιν αιτήματος του πελάτη, ο 
διοργανωτής παρέχει λεπτομερή 
υπολογισμό του ποσού της αποζημίωσης, 
συμπεριλαμβανομένης της 
τυποποιημένης χρέωσης.

Or. pl

Αιτιολόγηση

Συχνά στις τυποποιημένες χρεώσεις για την καταγγελία της σύμβασης δεν λαμβάνονται υπόψη 
οι πραγματικές δαπάνες που πραγματοποίησε ο επιχειρηματίας και ενδέχεται να είναι
μεγαλύτερες από αυτές. Σε ακραίες περιπτώσεις, ο επιχειρηματίας ενδέχεται να αποκομίσει 
περισσότερα κέρδη σε περίπτωση υπαναχώρησης από τη σύμβαση από όσα θα αποκόμιζε σε 
περίπτωση διατήρησής της.

Τροπολογία 302
Sergio Gaetano Cofferati

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 10 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι ο 
ταξιδιώτης μπορεί να καταγγείλει τη 
σύμβαση πριν από την έναρξη του πακέτου 
έναντι καταβολής εύλογης αποζημίωσης 
στον διοργανωτή. Η σύμβαση μπορεί να
καθορίζει εύλογη τυποποιημένη χρέωση 
τερματισμού με βάση την ημερομηνία της 
καταγγελίας, τη συνήθη εξοικονόμηση 
κόστους και τα συνήθη έσοδα από την 
εναλλακτική αξιοποίηση των ταξιδιωτικών 
υπηρεσιών. Εάν δεν υπάρχει
τυποποιημένη χρέωση τερματισμού, το 
ποσό της αντιστάθμισης πρέπει να 
αντιστοιχεί στην τιμή του πακέτου μείον 
τις δαπάνες που εξοικονομούνται από τον 
διοργανωτή.

1. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι ο 
ταξιδιώτης μπορεί να καταγγείλει τη 
σύμβαση πριν από την έναρξη του 
πακέτου. Μπορεί να ζητηθεί καταβολή
εύλογης αποζημίωσης στον διοργανωτή. 
Στην περίπτωση αυτή, η σύμβαση 
καθορίζει εύλογη τυποποιημένη χρέωση 
τερματισμού με βάση την ημερομηνία της 
καταγγελίας, τη συνήθη εξοικονόμηση 
κόστους και τα συνήθη έσοδα από την 
εναλλακτική αξιοποίηση των ταξιδιωτικών 
υπηρεσιών. Η εν λόγω τυποποιημένη 
χρέωση τερματισμού είναι εύλογη και δεν 
υπερβαίνει σε καμία περίπτωση τις 
δαπάνες που ανέλαβε ο διοργανωτής οι 
οποίες δεν μπορούν να ανακτηθούν μετά 
την καταγγελία.
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Or. en

Τροπολογία 303
Anna Hedh

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 10 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Ο ταξιδιώτης έχει το δικαίωμα να 
καταγγείλει τη σύμβαση πριν από την 
έναρξη του πακέτου χωρίς αποζημίωση σε 
περίπτωση αναπόφευκτων και έκτακτων 
περιστάσεων στον τόπο προορισμού ή 
πολύ κοντά σε αυτόν, οι οποίες 
επηρεάζουν σημαντικά το πακέτο.

2. Ο ταξιδιώτης έχει το δικαίωμα να 
καταγγείλει τη σύμβαση πριν από την 
έναρξη του πακέτου χωρίς αποζημίωση σε 
περίπτωση που θίγεται από αναπόφευκτες 
και έκτακτες περιστάσεις όπως ασθένεια, 
ατύχημα ή θάνατο στην οικογένεια ή 
παρόμοιες περιστάσεις στον τόπο 
προορισμού ή πολύ κοντά σε αυτόν, οι 
οποίες επηρεάζουν σημαντικά το πακέτο.

Or. sv

Τροπολογία 304
Othmar Karas

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 10 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Ο ταξιδιώτης έχει το δικαίωμα να 
καταγγείλει τη σύμβαση πριν από την 
έναρξη του πακέτου χωρίς αποζημίωση σε 
περίπτωση αναπόφευκτων και έκτακτων 
περιστάσεων στον τόπο προορισμού ή 
πολύ κοντά σε αυτόν, οι οποίες 
επηρεάζουν σημαντικά το πακέτο.

2. Ο ταξιδιώτης έχει το δικαίωμα να 
καταγγείλει τη σύμβαση πριν από την 
έναρξη του πακέτου χωρίς αποζημίωση σε 
περίπτωση αναπόφευκτων και έκτακτων 
περιστάσεων στον τόπο προορισμού, προς 
ή πολύ κοντά σε αυτόν, οι οποίες 
επηρεάζουν σημαντικά το πακέτο και 
εξαιτίας των οποίων ο διοργανωτής 
πρέπει να προβεί σε μείζονες αλλαγές σε 
σημαντικά τμήματα της σύμβασης 
οργανωμένου ταξιδιού.

Or. de
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Αιτιολόγηση

Από την πατρίδα προς τον ταξιδιωτικό προορισμό ενδέχεται να προκύψουν αναπόφευκτες και 
έκτακτες περιστάσεις, οι οποίες μπορεί να οδηγήσουν σε σημαντικές τροποποιήσεις της 
ταξιδιωτικής σύμβασης.

Τροπολογία 305
Ildikó Gáll-Pelcz

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 10 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Ο ταξιδιώτης έχει το δικαίωμα να 
καταγγείλει τη σύμβαση πριν από την 
έναρξη του πακέτου χωρίς αποζημίωση σε 
περίπτωση αναπόφευκτων και έκτακτων 
περιστάσεων στον τόπο προορισμού ή 
πολύ κοντά σε αυτόν, οι οποίες 
επηρεάζουν σημαντικά το πακέτο.

2. Ο ταξιδιώτης έχει το δικαίωμα να 
καταγγείλει τη σύμβαση πριν από την 
έναρξη του πακέτου χωρίς αποζημίωση σε 
περίπτωση αναπόφευκτων και έκτακτων 
περιστάσεων στον τόπο προορισμού ή 
πολύ κοντά σε αυτόν, οι οποίες 
επηρεάζουν σημαντικά το πακέτο. 
Αναπόφευκτες και έκτακτες περιστάσεις 
θεωρείται ότι υπάρχουν όταν σε 
αξιόπιστες και διαθέσιμες στο κοινό 
επίσημες ενημερώσεις, όπως είναι οι 
συστάσεις που εκδίδονται από τις αρχές 
των κρατών μελών, συνιστάται η 
αποφυγή ταξιδιών στον τόπο προορισμού.

Or. en

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

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 10 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Ο ταξιδιώτης έχει το δικαίωμα να 
καταγγείλει τη σύμβαση πριν από την 
έναρξη του πακέτου χωρίς αποζημίωση σε 
περίπτωση αναπόφευκτων και έκτακτων 
περιστάσεων στον τόπο προορισμού ή 
πολύ κοντά σε αυτόν, οι οποίες 
επηρεάζουν σημαντικά το πακέτο.

2. Ο ταξιδιώτης έχει το δικαίωμα να 
καταγγείλει τη σύμβαση πριν από την 
έναρξη του πακέτου χωρίς αποζημίωση σε 
περίπτωση αναπόφευκτων και έκτακτων 
περιστάσεων στον τόπο προορισμού ή 
πολύ κοντά σε αυτόν, ή λόγω προσωπικού 
ή οικογενειακού κωλύματος του 
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ταξιδιώτη, που επηρεάζουν σημαντικά το 
πακέτο.

Or. es

Αιτιολόγηση

Κρίνεται σκόπιμο να αναφερθεί ρητά το προσωπικό ή οικογενειακό κώλυμα ως λόγος που 
μπορεί να δικαιολογήσει την καταγγελία του ταξιδιού.

Τροπολογία 307
Philippe Juvin

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 10 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Ο ταξιδιώτης έχει το δικαίωμα να 
καταγγείλει τη σύμβαση πριν από την 
έναρξη του πακέτου χωρίς αποζημίωση σε 
περίπτωση αναπόφευκτων και έκτακτων 
περιστάσεων στον τόπο προορισμού ή 
πολύ κοντά σε αυτόν, οι οποίες
επηρεάζουν σημαντικά το πακέτο.

2. Ο ταξιδιώτης έχει το δικαίωμα να 
καταγγείλει τη σύμβαση πριν από την 
έναρξη του πακέτου χωρίς αποζημίωση σε 
περίπτωση αναπόφευκτων και έκτακτων 
περιστάσεων στον τόπο προορισμού ή 
πολύ κοντά σε αυτόν, οι οποίες 
επηρεάζουν σημαντικά το πακέτο.

(Δεν αφορά το ελληνικό κείμενο.)

Or. fr

Αιτιολόγηση

Η παρούσα τροπολογία αφορά το γαλλικό κείμενο. Οι όροι πρέπει να ευθυγραμμιστούν με τους 
όρους που χρησιμοποιούνται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 261/2004 (δικαιώματα των επιβατών 
σε περίπτωση άρνησης επιβίβασης και ματαίωσης ή μεγάλης καθυστέρησης της πτήσης) ο 
οποίος αναφέρεται σε «έκτακτες περιστάσεις» (στα αγγλικά «extraordinary circumstances»).

Τροπολογία 308
Κωνσταντίνος Πουπάκης

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 10 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. Ο ταξιδιώτης δικαιούται να 
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τερματίσει τη σύμβαση πριν την έναρξη 
του οργανωμένου ταξιδιού χωρίς να 
καταβάλει αποζημίωση σε περίπτωση 
αναπόφευκτων και έκτακτων 
περιστάσεων που αφορούν τον ταξιδιώτη, 
ιδίως σοβαρό ατύχημα, σοβαρή ασθένεια 
ή θάνατος στην οικογένεια, υπό την 
προϋπόθεση ότι τα εν λόγω περιστατικά 
τεκμηριώνονται καταλλήλως.

Or. el

Αιτιολόγηση

Θα πρέπει να προβλέπεται η δυνατότητα όπως ακυρώνει ο διοργανωτής το οργανωμένο ταξίδι 
λόγω αναπόφευκτων και έκτακτων περιστάσεων (άρθρο 10 παράγραφος 3 στοιχείο β)), να 
προβλέπεται η δυνατότητα αυτή και για τον ταξιδιώτη.

Τροπολογία 309
Anna Hedh

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 10 – παράγραφος 3 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) ο αριθμός των εγγεγραμμένων 
προσώπων για το πακέτο είναι μικρότερος 
από τον ελάχιστο αριθμό που καθορίζεται 
στη σύμβαση και ο διοργανωτής 
κοινοποιήσει στον ταξιδιώτη την 
καταγγελία, εντός της προθεσμίας που 
καθορίζεται στη σύμβαση, και το αργότερο 
20 ημέρες πριν από την έναρξη του 
πακέτου· ή

α) ο αριθμός των εγγεγραμμένων 
προσώπων για το πακέτο είναι μικρότερος 
από τον ελάχιστο αριθμό που καθορίζεται 
στη σύμβαση και ο διοργανωτής 
κοινοποιήσει στον ταξιδιώτη την 
καταγγελία, εντός της προθεσμίας που 
καθορίζεται στη σύμβαση, και το αργότερο 
40 ημέρες πριν από την έναρξη του 
πακέτου· ή

Or. sv

Τροπολογία 310
Sergio Gaetano Cofferati

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 10 – παράγραφος 3 – στοιχείο α
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) ο αριθμός των εγγεγραμμένων 
προσώπων για το πακέτο είναι μικρότερος 
από τον ελάχιστο αριθμό που καθορίζεται 
στη σύμβαση και ο διοργανωτής 
κοινοποιήσει στον ταξιδιώτη την 
καταγγελία, εντός της προθεσμίας που 
καθορίζεται στη σύμβαση, και το αργότερο 
20 ημέρες πριν από την έναρξη του 
πακέτου· ή

α) ο αριθμός των εγγεγραμμένων 
προσώπων για το πακέτο είναι μικρότερος 
από τον ελάχιστο αριθμό που καθορίζεται 
στη σύμβαση και ο διοργανωτής 
κοινοποιήσει στον ταξιδιώτη την 
καταγγελία, εντός της προθεσμίας που 
καθορίζεται στη σύμβαση, και το αργότερο 
30 ημέρες πριν από την έναρξη του 
πακέτου· ή

Or. en

Τροπολογία 311
Ivo Belet

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 10 – παράγραφος 3 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) ο αριθμός των εγγεγραμμένων 
προσώπων για το πακέτο είναι μικρότερος 
από τον ελάχιστο αριθμό που καθορίζεται 
στη σύμβαση και ο διοργανωτής 
κοινοποιήσει στον ταξιδιώτη την 
καταγγελία, εντός της προθεσμίας που 
καθορίζεται στη σύμβαση, και το αργότερο 
20 ημέρες πριν από την έναρξη του 
πακέτου· ή

α) ο αριθμός των εγγεγραμμένων 
προσώπων για το πακέτο είναι μικρότερος 
από τον ελάχιστο αριθμό που καθορίζεται 
στη σύμβαση και ο διοργανωτής 
κοινοποιήσει στον ταξιδιώτη την 
καταγγελία, εντός της προθεσμίας που 
καθορίζεται στη σύμβαση, και το αργότερο 
14 ημέρες πριν από την έναρξη του 
πακέτου· ή

Or. nl

Αιτιολόγηση

Ο εν λόγω αριθμός πρέπει να εναρμονισθεί με τον κανόνα περί ακυρώσεων που αφορά τις 
αεροπορικές εταιρείες στην πρόταση τροποποίησης του κανονισμού (EΚ) αριθ. 261/2004 για τη 
θέσπιση κοινών κανόνων αποζημίωσης των επιβατών αεροπορικών μεταφορών και παροχής 
βοήθειας σε αυτούς σε περίπτωση άρνησης επιβίβασης και ματαίωσης ή μεγάλης καθυστέρησης 
της πτήσης, καθώς και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2027/97 για την ευθύνη του αερομεταφορέα 
όσον αφορά την αεροπορική μεταφορά επιβατών και των αποσκευών τους.
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Τροπολογία 312
Philippe Juvin

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 10 – παράγραφος 3 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) ο διοργανωτής δεν είναι σε θέση να 
μπορεί να εκτελέσει τη σύμβαση λόγω 
αναπόφευκτων και έκτακτων περιστάσεων 
και κοινοποιεί στον ταξιδιώτη την 
καταγγελία χωρίς αδικαιολόγητη 
καθυστέρηση πριν από την έναρξη του εν 
λόγω πακέτου.

β) ο διοργανωτής δεν είναι σε θέση να 
μπορεί να εκτελέσει τη σύμβαση λόγω 
αναπόφευκτων και έκτακτων περιστάσεων 
και κοινοποιεί στον ταξιδιώτη την 
καταγγελία χωρίς αδικαιολόγητη 
καθυστέρηση πριν από την έναρξη του εν 
λόγω πακέτου.

(Δεν αφορά το ελληνικό κείμενο.)

Or. fr

Αιτιολόγηση

Η παρούσα τροπολογία αφορά το γαλλικό κείμενο. Οι όροι πρέπει να ευθυγραμμιστούν με τους 
όρους που χρησιμοποιούνται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 261/2004 (δικαιώματα των επιβατών 
σε περίπτωση άρνησης επιβίβασης και ματαίωσης ή μεγάλης καθυστέρησης της πτήσης) ο 
οποίος αναφέρεται σε «έκτακτες περιστάσεις» (στα αγγλικά «extraordinary circumstances»).

Τροπολογία 313
Adam Bielan

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 10 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Σε περίπτωση καταγγελίας δυνάμει των 
παραγράφων 1, 2 και 3, ο διοργανωτής 
επιστρέφει κάθε ποσό που έχει καταβληθεί 
αχρεωστήτως από τον ταξιδιώτη εντός 
δεκατεσσάρων ημερών.

4. Σε περίπτωση καταγγελίας δυνάμει των 
παραγράφων 1, 2 και 3, ο διοργανωτής 
επιστρέφει κάθε ποσό που έχει καταβληθεί 
αχρεωστήτως από τον ταξιδιώτη εντός 
δέκα εργάσιμων ημερών.

Or. pl

Τροπολογία 314
Pablo Arias Echeverría, Luis de Grandes Pascual, Rosa Estaràs Ferragut
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Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 11 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι ο 
διοργανωτής είναι υπεύθυνος για την 
εκτέλεση των ταξιδιωτικών υπηρεσιών 
που περιλαμβάνονται στη σύμβαση, 
ανεξάρτητα από το εάν οι υπηρεσίες αυτές 
πρόκειται να εκτελεστούν από τον 
διοργανωτή ή από άλλους παρόχους 
υπηρεσιών.

1. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι 
διοργανωτές και οι λιανοπωλητές 
ευθύνονται, στον αντίστοιχο τομέα 
αρμοδιοτήτων τους, για τη διαχείριση του 
οργανωμένου ταξιδιού, και για την ορθή 
εκτέλεση των υποχρεώσεων που 
απορρέουν από τη σύμβαση, ανεξάρτητα 
από το εάν οι υπηρεσίες αυτές πρόκειται 
να εκτελεστούν από τον διοργανωτή ή από 
άλλους παρόχους υπηρεσιών, και με την 
επιφύλαξη του δικαιώματος των 
διοργανωτών και των λιανοπωλητών να 
στραφούν εναντίον των συγκεκριμένων 
παρόχων υπηρεσιών

Or. es

Αιτιολόγηση

Η ευθύνη έναντι των καταναλωτών πρέπει να είναι αλληλέγγυα από όλους τους επιχειρηματίες, 
είτε πρόκειται για διοργανωτές είτε για λιανοπωλητές που συνάπτουν από κοινού τη σύμβαση 
ανεξάρτητα από την κατηγορία τους και τις σχέσεις που υπάρχουν μεταξύ τους, με την 
επιφύλαξη του δικαιώματος προσφυγής που διαθέτουν οι υπόλογοι έναντι του καταναλωτή και 
του χρήστη σε βάρος των προσώπων που φέρουν ευθύνη για τη μη εκτέλεση ή την πλημμελή 
εκτέλεση της σύμβασης, ανάλογα με τον αντίστοιχο τομέα αρμοδιοτήτων τους ως προς τη 
διαχείριση του οργανωμένου ταξιδιού.

Τροπολογία 315
Bernadette Vergnaud

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 11 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι ο 
διοργανωτής είναι υπεύθυνος για την 
εκτέλεση των ταξιδιωτικών υπηρεσιών που 
περιλαμβάνονται στη σύμβαση, 
ανεξάρτητα από το εάν οι υπηρεσίες αυτές 
πρόκειται να εκτελεστούν από τον 

1. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι ο 
διοργανωτής ή/και ο λιανοπωλητής, που 
είναι συμβαλλόμενα μέρη στη σύμβαση, 
είναι υπεύθυνοι έναντι του καταναλωτή 
για την εκτέλεση των ταξιδιωτικών 
υπηρεσιών που περιλαμβάνονται στη 
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διοργανωτή ή από άλλους παρόχους 
υπηρεσιών.

σύμβαση, ανεξάρτητα από το εάν οι 
υπηρεσίες αυτές πρόκειται να εκτελεστούν 
από τον διοργανωτή ή/και τον 
λιανοπωλητή ή από άλλους παρόχους 
υπηρεσιών, και τούτο με την επιφύλαξη 
του δικαιώματος του διοργανωτή ή/και 
του λιανοπωλητή να στραφούν εναντίον 
αυτών των παρόχων υπηρεσιών.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Αυτή η διατύπωση, που ακολουθεί τη διατύπωση της οδηγίας 90/314/ΕΚ, παρέχει μεγαλύτερη 
ευελιξία στα κράτη μέλη όσον αφορά την εφαρμογή της αρχής της ευθύνης, καθώς τα 
ταξιδιωτικά γραφεία, σε ορισμένες περιπτώσεις, είναι αντισυμβαλλόμενα μέρη και φέρουν, ως 
εκ τούτου, αλληλεγγύως ή εις ολόκληρον ευθύνη.

Τροπολογία 316
Nora Berra

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 11 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι ο 
διοργανωτής είναι υπεύθυνος για την 
εκτέλεση των ταξιδιωτικών υπηρεσιών που 
περιλαμβάνονται στη σύμβαση, 
ανεξάρτητα από το εάν οι υπηρεσίες αυτές 
πρόκειται να εκτελεστούν από τον 
διοργανωτή ή από άλλους παρόχους 
υπηρεσιών.

1. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι ο 
διοργανωτής ή/και ο λιανοπωλητής είναι
υπεύθυνοι για την εκτέλεση των 
ταξιδιωτικών υπηρεσιών που 
περιλαμβάνονται στη σύμβαση, 
ανεξάρτητα από το εάν οι υπηρεσίες αυτές 
πρόκειται να εκτελεστούν από τον 
διοργανωτή ή/και τον λιανοπωλητή ή από 
άλλους παρόχους υπηρεσιών.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Για το συμφέρον των καταναλωτών, είναι σημαντικό να αναγνωρίζεται η ευθύνη όλων των 
εμπλεκόμενων φορέων ώστε να διασφαλίζεται η άρτια εκτέλεση των υπηρεσιών του ταξιδιού 
που περιλαμβάνονται στη σύμβαση.

Τροπολογία 317
Philippe Juvin
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Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 11 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι ο 
διοργανωτής είναι υπεύθυνος για την 
εκτέλεση των ταξιδιωτικών υπηρεσιών που 
περιλαμβάνονται στη σύμβαση, 
ανεξάρτητα από το εάν οι υπηρεσίες αυτές 
πρόκειται να εκτελεστούν από τον 
διοργανωτή ή από άλλους παρόχους 
υπηρεσιών.

1. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι ο 
διοργανωτής ή/και ο λιανοπωλητής είναι 
υπεύθυνος για την εκτέλεση των 
ταξιδιωτικών υπηρεσιών που 
περιλαμβάνονται στη σύμβαση, 
ανεξάρτητα από το εάν οι υπηρεσίες αυτές 
πρόκειται να εκτελεστούν από τον 
διοργανωτή ή/και τον λιανοπωλητή ή από 
άλλους παρόχους υπηρεσιών.

Or. en

Justification

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.

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

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 11 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η ευθύνη έναντι των καταναλωτών
πρέπει να είναι αλληλέγγυα από όλους 
τους επιχειρηματίες, είτε πρόκειται για 
διοργανωτές είτε για λιανοπωλητές που 
συνάπτουν από κοινού τη σύμβαση 
ανεξάρτητα από την κατηγορία τους και 
τις σχέσεις που υπάρχουν μεταξύ τους, με 
την επιφύλαξη του δικαιώματος
προσφυγής που διαθέτουν οι υπόλογοι 
έναντι του καταναλωτή σε βάρος των 
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προσώπων που έχουν ευθύνη για τη μη 
εκτέλεση ή την πλημμελή εκτέλεση της 
σύμβασης, ανάλογα με τον αντίστοιχο 
τομέα αρμοδιοτήτων τους ως προς τη 
διαχείριση του οργανωμένου ταξιδιού.

Or. es

Αιτιολόγηση

Η ευθύνη έναντι των καταναλωτών πρέπει να είναι αλληλέγγυα από όλους τους επιχειρηματίες, 
είτε πρόκειται για διοργανωτές είτε για λιανοπωλητές που συνάπτουν από κοινού τη σύμβαση 
ανεξάρτητα από την κατηγορία τους και τις σχέσεις που υπάρχουν μεταξύ τους, με την 
επιφύλαξη του δικαιώματος προσφυγής που διαθέτουν οι υπόλογοι έναντι του καταναλωτή και 
του χρήστη σε βάρος των προσώπων που φέρουν ευθύνη για τη μη εκτέλεση ή την πλημμελή 
εκτέλεση της σύμβασης, ανάλογα με τον αντίστοιχο τομέα αρμοδιοτήτων τους ως προς τη 
διαχείριση του οργανωμένου ταξιδιού.

Τροπολογία 319
Hans-Peter Mayer

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 11 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Εάν κάποια από τις υπηρεσίες δεν 
εκτελεστεί σύμφωνα με τη σύμβαση, ο 
διοργανωτής υποχρεούται να 
αποκαταστήσει την έλλειψη 
συμμόρφωσης, εκτός αν αυτό είναι 
δυσανάλογο.

2. Εάν κάποια από τις υπηρεσίες δεν 
εκτελεστεί σύμφωνα με τη σύμβαση, ο 
διοργανωτής υποχρεούται να 
αποκαταστήσει την έλλειψη 
συμμόρφωσης, εφόσον ο ταξιδιώτης 
κοινοποιήσει την έλλειψη συμμόρφωσης 
ή η έλλειψη συμμόρφωσης διαπιστωθεί 
από τον διοργανωτή και η αποκατάσταση 
δεν είναι δυσανάλογη ή η έλλειψη 
συμμόρφωσης καταλογίζεται στον 
ταξιδιώτη.

Or. de

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία προβλέπει την εναρμόνιση με τους κανόνες για μείωση των τιμών και 
αποζημίωση για ζημίες, προκειμένου να υπάρχει συνοχή μεταξύ των διατάξεων [(άρθρο 12 
παράγραφος 3 στοιχείο β)].
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Τροπολογία 320
Pablo Arias Echeverría, Luis de Grandes Pascual, Rosa Estaràs Ferragut

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 11 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Εάν κάποια από τις υπηρεσίες δεν 
εκτελεστεί σύμφωνα με τη σύμβαση, ο 
διοργανωτής υποχρεούται να 
αποκαταστήσει την έλλειψη 
συμμόρφωσης,  εκτός αν αυτό είναι 
δυσανάλογο.

2. Εάν κάποια από τις υπηρεσίες δεν 
εκτελεστεί σύμφωνα με τη σύμβαση, ο 
διοργανωτής και, κατά περίπτωση, ο 
λιανοπωλητής, ανάλογα με τον αντίστοιχο 
τομέα αρμοδιοτήτων του ως προς τη 
διαχείριση, υποχρεούται να 
αποκαταστήσει την έλλειψη 
συμμόρφωσης, εκτός αν αυτό είναι 
δυσανάλογο.

Or. es

Αιτιολόγηση

Η ευθύνη έναντι των καταναλωτών πρέπει να είναι αλληλέγγυα από όλους τους επιχειρηματίες, 
είτε πρόκειται για διοργανωτές είτε για λιανοπωλητές που συνάπτουν από κοινού τη σύμβαση 
ανεξάρτητα από την κατηγορία τους και τις σχέσεις που υπάρχουν μεταξύ τους, με την 
επιφύλαξη του δικαιώματος προσφυγής που διαθέτουν οι υπόλογοι έναντι του καταναλωτή και 
του χρήστη σε βάρος των προσώπων που φέρουν ευθύνη για τη μη εκτέλεση ή την πλημμελή 
εκτέλεση της σύμβασης, ανάλογα με τον αντίστοιχο τομέα αρμοδιοτήτων τους ως προς τη 
διαχείριση του οργανωμένου ταξιδιού.

Τροπολογία 321
Philippe Juvin

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 11 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Εάν κάποια από τις υπηρεσίες δεν 
εκτελεστεί σύμφωνα με τη σύμβαση, ο 
διοργανωτής υποχρεούται να 
αποκαταστήσει την έλλειψη 
συμμόρφωσης, εκτός αν αυτό είναι 
δυσανάλογο.

2. Εάν κάποια από τις υπηρεσίες δεν 
εκτελεστεί σύμφωνα με τη σύμβαση, ο 
διοργανωτής ή/και ο λιανοπωλητής
υποχρεούται να αποκαταστήσει την 
έλλειψη συμμόρφωσης, εκτός αν αυτό 
είναι δυσανάλογο.

Or. en
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Justification

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.

Τροπολογία 322
Nora Berra

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 11 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Εάν κάποια από τις υπηρεσίες δεν 
εκτελεστεί σύμφωνα με τη σύμβαση, ο 
διοργανωτής υποχρεούται να 
αποκαταστήσει την έλλειψη 
συμμόρφωσης, εκτός αν αυτό είναι 
δυσανάλογο.

2. Εάν κάποια από τις υπηρεσίες δεν 
εκτελεστεί σύμφωνα με τη σύμβαση, ο 
διοργανωτής ή/και ο λιανοπωλητής 
υποχρεούνται να αποκαταστήσουν την 
έλλειψη συμμόρφωσης, εκτός αν αυτό 
είναι δυσανάλογο.

Or. fr

Τροπολογία 323
Sergio Gaetano Cofferati

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 11 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Εάν κάποια από τις υπηρεσίες δεν 
εκτελεστεί σύμφωνα με τη σύμβαση, ο 
διοργανωτής υποχρεούται να 
αποκαταστήσει την έλλειψη 
συμμόρφωσης, εκτός αν αυτό είναι 
δυσανάλογο.

2. Εάν κάποια από τις υπηρεσίες δεν 
εκτελεστεί σύμφωνα με τη σύμβαση, ο 
διοργανωτής υποχρεούται να 
αποκαταστήσει την έλλειψη 
συμμόρφωσης.

Or. en
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Τροπολογία 324
Pablo Arias Echeverría, Luis de Grandes Pascual, Rosa Estaràs Ferragut

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 11 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Όταν ένα μεγάλο ποσοστό των 
υπηρεσιών δεν μπορεί να παρασχεθεί όπως 
συμφωνήθηκε στη σύμβαση, 
συμπεριλαμβανομένης της περίπτωσης 
στην οποία η επιστροφή του ταξιδιώτη 
στον τόπο αναχώρησης δεν 
πραγματοποιείται όπως έχει συμφωνηθεί, ο 
διοργανωτής προβαίνει στις κατάλληλους 
εναλλακτικούς διακανονισμούς, χωρίς 
πρόσθετη επιβάρυνση του ταξιδιώτη, για 
τη συνέχιση του πακέτου.

3. Όταν ένα μεγάλο ποσοστό των 
υπηρεσιών, το οποίο αντιπροσωπεύει 
τουλάχιστον το 20% της συνολικής τιμής 
της σύμβασης ή αποτελεί βασικό 
χαρακτηριστικό του ταξιδιού ή 
διακοπών, δεν μπορεί να παρασχεθεί όπως 
συμφωνήθηκε στη σύμβαση, 
συμπεριλαμβανομένης της περίπτωσης 
στην οποία η επιστροφή του ταξιδιώτη 
στον τόπο αναχώρησης δεν 
πραγματοποιείται όπως έχει συμφωνηθεί, ο 
διοργανωτής προβαίνει στους
κατάλληλους εναλλακτικούς 
διακανονισμούς, χωρίς πρόσθετη 
επιβάρυνση του ταξιδιώτη, για τη συνέχιση 
του πακέτου.

Or. es

Αιτιολόγηση

Κρίνεται σκόπιμο να προσδιοριστεί στο σημείο αυτό η έννοια του μεγάλου ποσοστού του 
οργανωμένου ταξιδιού σύμφωνα με την αιτιολογική σκέψη 17 της πρότασης οδηγίας.

Τροπολογία 325
Nora Berra

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 11 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Όταν ένα μεγάλο ποσοστό των 
υπηρεσιών δεν μπορεί να παρασχεθεί όπως 
συμφωνήθηκε στη σύμβαση, 
συμπεριλαμβανομένης της περίπτωσης 

3. Όταν ένα μεγάλο ποσοστό των 
υπηρεσιών δεν μπορεί να παρασχεθεί όπως 
συμφωνήθηκε στη σύμβαση, 
συμπεριλαμβανομένης της περίπτωσης 
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στην οποία η επιστροφή του ταξιδιώτη 
στον τόπο αναχώρησης δεν 
πραγματοποιείται όπως έχει συμφωνηθεί, ο 
διοργανωτής προβαίνει στις κατάλληλους 
εναλλακτικούς διακανονισμούς, χωρίς 
πρόσθετη επιβάρυνση του ταξιδιώτη, για 
τη συνέχιση του πακέτου.

στην οποία η επιστροφή του ταξιδιώτη 
στον τόπο αναχώρησης δεν 
πραγματοποιείται όπως έχει συμφωνηθεί, ο 
διοργανωτής ή/και ο λιανοπωλητής 
προβαίνουν στους κατάλληλους 
εναλλακτικούς διακανονισμούς, χωρίς 
πρόσθετη επιβάρυνση του ταξιδιώτη, για 
τη συνέχιση του πακέτου.

Or. fr

Τροπολογία 326
Philippe Juvin

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 11 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Όταν ένα μεγάλο ποσοστό των 
υπηρεσιών δεν μπορεί να παρασχεθεί όπως 
συμφωνήθηκε στη σύμβαση, 
συμπεριλαμβανομένης της περίπτωσης 
στην οποία η επιστροφή του ταξιδιώτη 
στον τόπο αναχώρησης δεν 
πραγματοποιείται όπως έχει συμφωνηθεί, ο 
διοργανωτής προβαίνει στις κατάλληλους 
εναλλακτικούς διακανονισμούς, χωρίς 
πρόσθετη επιβάρυνση του ταξιδιώτη, για 
τη συνέχιση του πακέτου.

3. Όταν ένα μεγάλο ποσοστό των 
υπηρεσιών δεν μπορεί να παρασχεθεί όπως 
συμφωνήθηκε στη σύμβαση, 
συμπεριλαμβανομένης της περίπτωσης 
στην οποία η επιστροφή του ταξιδιώτη 
στον τόπο αναχώρησης δεν 
πραγματοποιείται όπως έχει συμφωνηθεί, ο 
διοργανωτής ή/και ο λιανοπωλητής
προβαίνει στους κατάλληλους 
εναλλακτικούς διακανονισμούς, χωρίς 
πρόσθετη επιβάρυνση του ταξιδιώτη, για 
τη συνέχιση του πακέτου.

Or. en

Justification

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.

Τροπολογία 327
Hans-Peter Mayer
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Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 11 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Εάν ο διοργανωτής αδυνατεί να 
προσφέρει κατάλληλους εναλλακτικούς 
διακανονισμούς ή ο ταξιδιώτης δεν δέχεται 
τους εναλλακτικούς διακανονισμούς που 
προτείνονται, διότι δεν είναι συγκρίσιμοι 
με αυτά που συμφωνήθηκαν στη σύμβαση, 
ο διοργανωτής παρέχει στον ταξιδιώτη, εάν 
το πακέτο περιλαμβάνει τη μεταφορά των 
επιβατών, χωρίς πρόσθετη επιβάρυνση 
ισοδύναμη μεταφορά στον τόπο 
αναχώρησης ή σε άλλο τόπο για τον οποίο 
ο ταξιδιώτης έχει συμφωνήσει και,
ενδεχομένως, αποζημιώνει τον ταξιδιώτη, 
σύμφωνα με το άρθρο 12.

4. Εάν ο διοργανωτής αδυνατεί να 
προσφέρει κατάλληλους εναλλακτικούς 
διακανονισμούς ή ο ταξιδιώτης δεν δέχεται 
τους εναλλακτικούς διακανονισμούς που 
προτείνονται, διότι δεν είναι συγκρίσιμοι 
με αυτά που συμφωνήθηκαν στη σύμβαση, 
ο διοργανωτής παρέχει στον ταξιδιώτη, εάν 
το πακέτο περιλαμβάνει τη μεταφορά των 
επιβατών, χωρίς πρόσθετη επιβάρυνση 
ισοδύναμη μεταφορά στον τόπο 
αναχώρησης ή σε άλλο τόπο για τον οποίο 
ο ταξιδιώτης έχει συμφωνήσει και 
αποζημιώνει, όταν οι συμφωνημένες 
υπηρεσίες δεν έχουν παρασχεθεί, τον 
ταξιδιώτη, σύμφωνα με το άρθρο 12. Οι 
επιστροφές των χρημάτων πρέπει να 
πραγματοποιούνται εντός 14 ημερών.

Or. de

Τροπολογία 328
Philippe Juvin

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 11 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Εάν ο διοργανωτής αδυνατεί να 
προσφέρει κατάλληλους εναλλακτικούς 
διακανονισμούς ή ο ταξιδιώτης δεν δέχεται 
τους εναλλακτικούς διακανονισμούς που 
προτείνονται, διότι δεν είναι συγκρίσιμοι 
με αυτά που συμφωνήθηκαν στη σύμβαση, 
ο διοργανωτής παρέχει στον ταξιδιώτη, εάν 
το πακέτο περιλαμβάνει τη μεταφορά των 
επιβατών, χωρίς πρόσθετη επιβάρυνση 
ισοδύναμη μεταφορά στον τόπο 
αναχώρησης ή σε άλλο τόπο για τον οποίο 
ο ταξιδιώτης έχει συμφωνήσει και, 

4. Εάν ο διοργανωτής ή/και ο 
λιανοπωλητής αδυνατεί να προσφέρει 
κατάλληλους εναλλακτικούς 
διακανονισμούς ή ο ταξιδιώτης δεν δέχεται 
τους εναλλακτικούς διακανονισμούς που 
προτείνονται, διότι δεν είναι συγκρίσιμοι 
με αυτά που συμφωνήθηκαν στη σύμβαση, 
ο διοργανωτής ή/και ο λιανοπωλητής
παρέχει στον ταξιδιώτη, εάν το πακέτο 
περιλαμβάνει τη μεταφορά των επιβατών, 
χωρίς πρόσθετη επιβάρυνση ισοδύναμη 
μεταφορά στον τόπο αναχώρησης ή σε 
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ενδεχομένως, αποζημιώνει τον ταξιδιώτη, 
σύμφωνα με το άρθρο 12.

άλλο τόπο για τον οποίο ο ταξιδιώτης έχει 
συμφωνήσει και, ενδεχομένως, 
αποζημιώνει τον ταξιδιώτη, σύμφωνα με 
το άρθρο 12.

Or. en

Justification

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.

Τροπολογία 329
Nora Berra

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 11 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Εάν ο διοργανωτής αδυνατεί να 
προσφέρει κατάλληλους εναλλακτικούς 
διακανονισμούς ή ο ταξιδιώτης δεν δέχεται 
τους εναλλακτικούς διακανονισμούς που 
προτείνονται, διότι δεν είναι συγκρίσιμοι 
με αυτά που συμφωνήθηκαν στη σύμβαση, 
ο διοργανωτής παρέχει στον ταξιδιώτη, 
εάν το πακέτο περιλαμβάνει τη μεταφορά 
των επιβατών, χωρίς πρόσθετη επιβάρυνση 
ισοδύναμη μεταφορά στον τόπο 
αναχώρησης ή σε άλλο τόπο για τον οποίο 
ο ταξιδιώτης έχει συμφωνήσει και, 
ενδεχομένως, αποζημιώνει τον ταξιδιώτη, 
σύμφωνα με το άρθρο 12.

4. Εάν ο διοργανωτής ή/και ο 
λιανοπωλητής αδυνατούν να προσφέρουν
κατάλληλους εναλλακτικούς 
διακανονισμούς ή ο ταξιδιώτης δεν δέχεται 
τους εναλλακτικούς διακανονισμούς που 
προτείνονται, διότι δεν είναι συγκρίσιμοι 
με αυτά που συμφωνήθηκαν στη σύμβαση, 
ο διοργανωτής ή/και ο λιανοπωλητής 
παρέχουν στον ταξιδιώτη, εάν το πακέτο 
περιλαμβάνει τη μεταφορά των επιβατών, 
χωρίς πρόσθετη επιβάρυνση ισοδύναμη 
μεταφορά στον τόπο αναχώρησης ή σε 
άλλο τόπο για τον οποίο ο ταξιδιώτης έχει 
συμφωνήσει και, ενδεχομένως, 
αποζημιώνουν τον ταξιδιώτη, σύμφωνα με 
το άρθρο 12.

Or. fr
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Τροπολογία 330
Andreas Schwab

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 11 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Εφόσον είναι αδύνατον να 
διασφαλιστεί η έγκαιρη επιστροφή του 
ταξιδιώτη λόγω αναπόφευκτων και 
έκτακτων περιστάσεων, ο διοργανωτής 
δεν φέρει το κόστος συνέχισης της 
παραμονής πέραν των 100 ευρώ ανά 
διανυκτέρευση και τριών 
διανυκτερεύσεων ανά ταξιδιώτη.

διαγράφεται

Or. de

Αιτιολόγηση

Η εισαγωγή της αντικειμενικής ευθύνης του διοργανωτή απορρίπτεται, δεδομένου ότι δεν 
υφίσταται ούτε σε άλλους κανονισμούς – με εξαίρεση τον κανονισμό για τα δικαιώματα των 
επιβατών στις αεροπορικές μεταφορές-. Επιπλέον η εν λόγω ευθύνη θα βάρυνε κυρίως τις 
μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, οι οποίες μακροπρόθεσμα θα εκτοπίζονταν ενδεχομένως από 
την αγορά.

Τροπολογία 331
Hans-Peter Mayer

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 11 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Εφόσον είναι αδύνατον να διασφαλιστεί 
η έγκαιρη επιστροφή του ταξιδιώτη λόγω 
αναπόφευκτων και έκτακτων περιστάσεων, 
ο διοργανωτής δεν φέρει το κόστος 
συνέχισης της παραμονής πέραν των 100 
ευρώ ανά διανυκτέρευση και τριών
διανυκτερεύσεων ανά ταξιδιώτη.

5. Εφόσον είναι αδύνατον να διασφαλιστεί 
η έγκαιρη επιστροφή του ταξιδιώτη λόγω 
αναπόφευκτων και έκτακτων περιστάσεων, 
ο διοργανωτής δεν φέρει το κόστος 
συνέχισης της παραμονής πέραν των πέντε
διανυκτερεύσεων ανά ταξιδιώτη. Για τη 
διαμονή φροντίζει ο διοργανωτής. Ο 
ταξιδιώτης αποζημιώνεται από τον 
διοργανωτή για τις διανυκτερεύσεις για 
τις οποίες έχει πραγματοποιήσει μόνος 
του κράτηση, μόνο σε περίπτωση που ο 
διοργανωτής δηλώσει ρητά ότι δεν 
μπορεί ή δεν θέλει να αναλάβει τη 
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διαμονή. Αυτό ισχύει για έως 5 
διανυκτερεύσεις ανά ταξιδιώτη με 
ανώτατο όριο τα 125 ευρώ ανά 
διανυκτέρευση.

Or. de

Αιτιολόγηση

Η περίοδος των 5 διανυκτερεύσεων με ανώτατο όριο τιμής τα 125 ευρώ ανά διανυκτέρευση 
είναι πανομοιότυπη με την περίοδο που εγκρίθηκε από την Επιτροπή Μεταφορών και 
Τουρισμού (TRAN) για τα δικαιώματα των επιβατών στις αεροπορικές μεταφορές. Ωστόσο, 
πρέπει εν προκειμένω να προστεθεί το πρώτο μέρος –παροχή διαμονής κατά προτεραιότητα 
από τον διοργανωτή – εξαιτίας της ειδικής περίπτωσης ενός ολόκληρου ταξιδιού με την εν λόγω 
διαμονή- σε αντίθεση με τα δικαιώματα των επιβατών στις αεροπορικές μεταφορές.

Τροπολογία 332
Sergio Gaetano Cofferati

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 11 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Εφόσον είναι αδύνατον να διασφαλιστεί 
η έγκαιρη επιστροφή του ταξιδιώτη λόγω 
αναπόφευκτων και έκτακτων περιστάσεων, 
ο διοργανωτής δεν φέρει το κόστος 
συνέχισης της παραμονής πέραν των 100 
ευρώ ανά διανυκτέρευση και τριών 
διανυκτερεύσεων ανά ταξιδιώτη.

5. Εφόσον είναι αδύνατον να διασφαλιστεί 
η έγκαιρη επιστροφή του ταξιδιώτη λόγω 
αναπόφευκτων και έκτακτων περιστάσεων, 
τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι ο 
διοργανωτής φέρει κατ’ ελάχιστον το 
κόστος συνέχισης της παραμονής για τρεις 
διανυκτερεύσεις σε περίπτωση που το 
οργανωμένο ταξίδι διαρκεί λιγότερο από 
2 εβδομάδες και για 5 διανυκτερεύσεις σε 
άλλες περιπτώσεις. Ο διοργανωτής 
εξασφαλίζει κατάλυμα ανάλογο με την 
κατηγορία του ξενοδοχείου που είχε 
εξαρχής κρατηθεί.

Or. en

Τροπολογία 333
Bernadette Vergnaud

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 11 – παράγραφος 5
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Εφόσον είναι αδύνατον να διασφαλιστεί 
η έγκαιρη επιστροφή του ταξιδιώτη λόγω 
αναπόφευκτων και έκτακτων περιστάσεων, 
ο διοργανωτής δεν φέρει το κόστος 
συνέχισης της παραμονής πέραν των 100 
ευρώ ανά διανυκτέρευση και τριών 
διανυκτερεύσεων ανά ταξιδιώτη.

5. Εφόσον είναι αδύνατον να διασφαλιστεί 
η έγκαιρη επιστροφή του ταξιδιώτη λόγω 
αναπόφευκτων και έκτακτων περιστάσεων, 
ο διοργανωτής αναλαμβάνει το κόστος 
συνέχισης της παραμονής εντός του ορίου 
της περιόδου που απαιτείται για την 
επιστροφή του ταξιδιώτη στον τόπο 
αναχώρησής του, στον βαθμό που το εν 
λόγω κόστος είναι εύλογο, λαμβάνοντας 
κυρίως υπόψη τα διαθέσιμα καταλύματα, 
την κατηγορία των υπηρεσιών και 
καταλυμάτων που είχαν αρχικά 
προβλεφθεί στο πακέτο καθώς και τυχόν 
βλάβη που υπέστη ο ταξιδιώτης για την 
οποία φέρει ευθύνη ο διοργανωτής 
δυνάμει του άρθρου 11 παράγραφος 1.

Or. fr

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

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 11 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Εφόσον είναι αδύνατον να διασφαλιστεί 
η έγκαιρη επιστροφή του ταξιδιώτη λόγω 
αναπόφευκτων και έκτακτων περιστάσεων, 
ο διοργανωτής δεν φέρει το κόστος 
συνέχισης της παραμονής πέραν των 100 
ευρώ ανά διανυκτέρευση και τριών 
διανυκτερεύσεων ανά ταξιδιώτη.

5. Εφόσον είναι αδύνατον να διασφαλιστεί 
η έγκαιρη επιστροφή του ταξιδιώτη λόγω 
αναπόφευκτων και έκτακτων περιστάσεων, 
ο διοργανωτής και αλληλεγγύως, κατά 
περίπτωση, ο λιανοπωλητής, φέρει το 
κόστος συνέχισης της παραμονής 
αναλογικά με το ημερήσιο κόστος των 
συμβαλλόμενων ημερών που 
περιλαμβάνονται στο ταξίδι τους.

Or. es

Αιτιολόγηση

Εκτιμάται ότι ο διοργανωτής και ο λιανοπωλητής πρέπει να ευθύνονται αλληλεγγύως, και ότι σε 
αυτές τις περιπτώσεις δεν θα πρέπει να υπάρχει περιορισμός στον αριθμό των διανυκτερεύσεων 
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ανά επισκέπτη.

Τροπολογία 335
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 11 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Εφόσον είναι αδύνατον να διασφαλιστεί 
η έγκαιρη επιστροφή του ταξιδιώτη λόγω 
αναπόφευκτων και έκτακτων περιστάσεων, 
ο διοργανωτής δεν φέρει το κόστος 
συνέχισης της παραμονής πέραν των 100 
ευρώ ανά διανυκτέρευση και τριών 
διανυκτερεύσεων ανά ταξιδιώτη.

5. Εφόσον είναι αδύνατον να διασφαλιστεί 
η έγκαιρη επιστροφή του ταξιδιώτη λόγω 
αναπόφευκτων και έκτακτων περιστάσεων, 
ο διοργανωτής δεν φέρει το κόστος 
συνέχισης της παραμονής άνω των τριών 
διανυκτερεύσεων ανά ταξιδιώτη.

Or. pl

Αιτιολόγηση

Φαίνεται λογικός ο περιορισμός της ευθύνης του διοργανωτή σε τρεις διανυκτερεύσεις, χωρίς 
να προσδιορίζεται το κόστος. Ο περιορισμός της ευθύνης στα 100 ευρώ και η μακρά διαδικασία 
που απαιτείται για την αναθεώρηση μιας οδηγίας, μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα ο περιορισμός 
της ευθύνης με πρόβλεψη ποσού να καταστεί σε λίγα χρόνια δυσμενής και στην πράξη το ποσό 
να μην επαρκεί για την εξασφάλιση διαμονής.

Τροπολογία 336
Philippe Juvin

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 11 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Εφόσον είναι αδύνατον να διασφαλιστεί 
η έγκαιρη επιστροφή του ταξιδιώτη λόγω 
αναπόφευκτων και έκτακτων περιστάσεων, 
ο διοργανωτής δεν φέρει το κόστος 
συνέχισης της παραμονής πέραν των 100 
ευρώ ανά διανυκτέρευση και τριών 
διανυκτερεύσεων ανά ταξιδιώτη.

5. Εφόσον είναι αδύνατον να διασφαλιστεί 
η έγκαιρη επιστροφή του ταξιδιώτη λόγω 
αναπόφευκτων και έκτακτων περιστάσεων, 
ο διοργανωτής ή/και ο λιανοπωλητής δεν 
φέρουν το κόστος συνέχισης της 
παραμονής πέραν των 100 ευρώ ανά 
διανυκτέρευση και τριών διανυκτερεύσεων 
ανά ταξιδιώτη.

Or. fr
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Αιτιολόγηση

Η παρούσα τροπολογία αφορά το γαλλικό κείμενο. Οι όροι πρέπει να ευθυγραμμιστούν με τους 
όρους που χρησιμοποιούνται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 261/2004 (δικαιώματα των επιβατών 
σε περίπτωση άρνησης επιβίβασης και ματαίωσης ή μεγάλης καθυστέρησης της πτήσης) ο 
οποίος αναφέρεται σε «έκτακτες περιστάσεις» (στα αγγλικά «extraordinary circumstances»).

Τροπολογία 337
Nora Berra

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 11 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Εφόσον είναι αδύνατον να διασφαλιστεί 
η έγκαιρη επιστροφή του ταξιδιώτη λόγω 
αναπόφευκτων και έκτακτων περιστάσεων, 
ο διοργανωτής δεν φέρει το κόστος 
συνέχισης της παραμονής πέραν των 100 
ευρώ ανά διανυκτέρευση και τριών 
διανυκτερεύσεων ανά ταξιδιώτη.

5. Εφόσον είναι αδύνατον να διασφαλιστεί 
η έγκαιρη επιστροφή του ταξιδιώτη λόγω 
αναπόφευκτων και έκτακτων περιστάσεων, 
ο διοργανωτής ή/και ο λιανοπωλητής δεν 
φέρουν το κόστος συνέχισης της παραμονής 
πέραν των 100 ευρώ ανά διανυκτέρευση και 
τριών διανυκτερεύσεων ανά ταξιδιώτη.

Or. fr

Τροπολογία 338
Ildikó Gáll-Pelcz

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 11 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Εφόσον είναι αδύνατον να διασφαλιστεί 
η έγκαιρη επιστροφή του ταξιδιώτη λόγω 
αναπόφευκτων και έκτακτων περιστάσεων, 
ο διοργανωτής δεν φέρει το κόστος 
συνέχισης της παραμονής πέραν των 100 
ευρώ ανά διανυκτέρευση και τριών 
διανυκτερεύσεων ανά ταξιδιώτη.

5. Εφόσον είναι αδύνατον να διασφαλιστεί 
η έγκαιρη επιστροφή του ταξιδιώτη λόγω 
αναπόφευκτων και έκτακτων περιστάσεων, 
ο διοργανωτής παρέχει στον ταξιδιώτη, 
κατόπιν αιτήματος του δεύτερου, τη 
συνδρομή που αναφέρεται στο άρθρο 14, 
αλλά δεν φέρει το κόστος συνέχισης της 
παραμονής πέραν των 100 ευρώ ανά 
διανυκτέρευση και τριών διανυκτερεύσεων 
ανά ταξιδιώτη.
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Or. en

Τροπολογία 339
Philippe Juvin

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 11 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Εφόσον είναι αδύνατον να διασφαλιστεί 
η έγκαιρη επιστροφή του ταξιδιώτη λόγω 
αναπόφευκτων και έκτακτων περιστάσεων, 
ο διοργανωτής δεν φέρει το κόστος 
συνέχισης της παραμονής πέραν των 100 
ευρώ ανά διανυκτέρευση και τριών 
διανυκτερεύσεων ανά ταξιδιώτη.

5. Εφόσον είναι αδύνατον να διασφαλιστεί 
η έγκαιρη επιστροφή του ταξιδιώτη λόγω 
αναπόφευκτων και έκτακτων περιστάσεων, 
ο διοργανωτής ή/και ο λιανοπωλητής δεν 
φέρει το κόστος συνέχισης της παραμονής 
πέραν των 100 ευρώ ανά διανυκτέρευση 
και τριών διανυκτερεύσεων ανά ταξιδιώτη.

Or. en

Justification

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.

Τροπολογία 340
Jorgo Chatzimarkakis

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 11 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Εφόσον είναι αδύνατον να διασφαλιστεί 
η έγκαιρη επιστροφή του ταξιδιώτη λόγω 
αναπόφευκτων και έκτακτων περιστάσεων, 
ο διοργανωτής δεν φέρει το κόστος 
συνέχισης της παραμονής πέραν των 100
ευρώ ανά διανυκτέρευση και τριών 

5. Εφόσον είναι αδύνατον να διασφαλιστεί 
η έγκαιρη επιστροφή του ταξιδιώτη λόγω 
αναπόφευκτων και έκτακτων περιστάσεων, 
ο διοργανωτής δεν φέρει το κόστος 
συνέχισης της παραμονής πέραν των 80
ευρώ ανά διανυκτέρευση και τριών 
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διανυκτερεύσεων ανά ταξιδιώτη. διανυκτερεύσεων ανά ταξιδιώτη.

Or. en

Τροπολογία 341
Emma McClarkin

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 11 – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6. Ο περιορισμός του κόστους που 
αναφέρεται στην παράγραφο 5 δεν 
εφαρμόζεται για τα άτομα με μειωμένη 
κινητικότητα, όπως ορίζεται στον 
κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1107/2006 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 5ης Ιουλίου 2006, 
σχετικά με τα δικαιώματα των ατόμων με 
αναπηρία και των ατόμων με μειωμένη 
κινητικότητα όταν ταξιδεύουν 
αεροπορικώς28, και κάθε πρόσωπο που τα 
συνοδεύει, τις εγκύους και τα ασυνόδευτα 
παιδιά, καθώς και για τα άτομα που έχουν
ανάγκη από ειδική ιατρική βοήθεια, εάν ο 
διοργανωτής έχει ειδοποιηθεί σχετικά με 
τις ιδιαίτερες ανάγκες τους τουλάχιστον 48 
ώρες πριν από την έναρξη του πακέτου. Ο 
διοργανωτής μπορεί να μην επικαλεσθεί 
αναπόφευκτες και έκτακτες περιστάσεις 
για να περιορίσει το κόστος που 
αναφέρεται στην παράγραφο 5, αν ο 
σχετικός πάροχος μεταφορικών 
υπηρεσιών δεν μπορεί να βασιστεί σε 
αυτές τις περιστάσεις, βάσει της 
ισχύουσας νομοθεσίας της Ένωσης.

6. Ο περιορισμός του κόστους που 
αναφέρεται στην παράγραφο 5 δεν 
εφαρμόζεται για τα άτομα με μειωμένη 
κινητικότητα, όπως ορίζεται στον 
κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1107/2006 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 5ης Ιουλίου 2006, 
σχετικά με τα δικαιώματα των ατόμων με 
αναπηρία και των ατόμων με μειωμένη 
κινητικότητα όταν ταξιδεύουν 
αεροπορικώς28, και κάθε πρόσωπο που τα 
συνοδεύει, τις εγκύους και τα ασυνόδευτα 
παιδιά, καθώς και για τα άτομα που έχουν 
ανάγκη από ειδική ιατρική βοήθεια, εάν ο 
διοργανωτής έχει ειδοποιηθεί σχετικά με 
τις ιδιαίτερες ανάγκες τους τουλάχιστον 48 
ώρες πριν από την έναρξη του πακέτου.

__________________ __________________

28 ΕΕ L 204, 26.07.06, σ. 1. 28 ΕΕ L 204, 26.07.06, σ. 1.

Or. en

Τροπολογία 342
Bernadette Vergnaud



PE526.125v01-00 158/216 AM\1013596EL.doc

EL

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 11 – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6. Ο περιορισμός του κόστους που 
αναφέρεται στην παράγραφο 5 δεν 
εφαρμόζεται για τα άτομα με μειωμένη 
κινητικότητα, όπως ορίζεται στον 
κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1107/2006 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 5ης Ιουλίου 2006, 
σχετικά με τα δικαιώματα των ατόμων με 
αναπηρία και των ατόμων με μειωμένη 
κινητικότητα όταν ταξιδεύουν 
αεροπορικώς28, και κάθε πρόσωπο που τα 
συνοδεύει, τις εγκύους και τα ασυνόδευτα 
παιδιά, καθώς και για τα άτομα που έχουν 
ανάγκη από ειδική ιατρική βοήθεια, εάν ο 
διοργανωτής έχει ειδοποιηθεί σχετικά με 
τις ιδιαίτερες ανάγκες τους τουλάχιστον 48 
ώρες πριν από την έναρξη του πακέτου. Ο 
διοργανωτής μπορεί να μην επικαλεσθεί 
αναπόφευκτες και έκτακτες περιστάσεις 
για να περιορίσει το κόστος που 
αναφέρεται στην παράγραφο 5, αν ο 
σχετικός πάροχος μεταφορικών υπηρεσιών 
δεν μπορεί να βασιστεί σε αυτές τις 
περιστάσεις, βάσει της ισχύουσας 
νομοθεσίας της Ένωσης.

6. Κατά την εκτίμηση του κόστους που 
αναφέρεται στην παράγραφο 5 πρέπει να 
λαμβάνονται υπόψη οι ειδικές ανάγκες 
των ατόμων με μειωμένη κινητικότητα, 
όπως ορίζεται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 
1107/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου, της 5ης Ιουλίου 2006, 
σχετικά με τα δικαιώματα των ατόμων με 
αναπηρία και των ατόμων με μειωμένη 
κινητικότητα όταν ταξιδεύουν 
αεροπορικώς28, και κάθε πρόσωπο που τα 
συνοδεύει, τις εγκύους και τα ασυνόδευτα 
παιδιά, καθώς και για τα άτομα που έχουν 
ανάγκη από ειδική ιατρική βοήθεια, εάν ο 
διοργανωτής έχει ειδοποιηθεί σχετικά με 
τις ιδιαίτερες ανάγκες τους τουλάχιστον 48 
ώρες πριν από την έναρξη του πακέτου. Ο 
διοργανωτής μπορεί να μην επικαλεσθεί 
αναπόφευκτες και έκτακτες περιστάσεις 
για να περιορίσει το κόστος που 
αναφέρεται στην παράγραφο 5, αν ο 
σχετικός πάροχος μεταφορικών υπηρεσιών 
δεν μπορεί να βασιστεί σε αυτές τις 
περιστάσεις, βάσει της ισχύουσας 
νομοθεσίας της Ένωσης.

__________________ __________________
28 ΕΕ L 204 της 26.7.2006, σ. 1. 28 ΕΕ L 204 της 26.7.2006, σ. 1.

Or. fr

Τροπολογία 343
Philippe Juvin

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 11 – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6. Ο περιορισμός του κόστους που 
αναφέρεται στην παράγραφο 5 δεν 

6. Ο περιορισμός του κόστους που 
αναφέρεται στην παράγραφο 5 δεν 
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εφαρμόζεται για τα άτομα με μειωμένη 
κινητικότητα, όπως ορίζεται στον 
κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1107/2006 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 5ης Ιουλίου 2006, 
σχετικά με τα δικαιώματα των ατόμων με 
αναπηρία και των ατόμων με μειωμένη 
κινητικότητα όταν ταξιδεύουν 
αεροπορικώς28, και κάθε πρόσωπο που τα 
συνοδεύει, τις εγκύους και τα ασυνόδευτα 
παιδιά, καθώς και για τα άτομα που έχουν 
ανάγκη από ειδική ιατρική βοήθεια, εάν ο 
διοργανωτής έχει ειδοποιηθεί σχετικά με 
τις ιδιαίτερες ανάγκες τους τουλάχιστον 48 
ώρες πριν από την έναρξη του πακέτου. Ο 
διοργανωτής μπορεί να μην επικαλεσθεί
αναπόφευκτες και έκτακτες περιστάσεις 
για να περιορίσει το κόστος που 
αναφέρεται στην παράγραφο 5, αν ο 
σχετικός πάροχος μεταφορικών υπηρεσιών 
δεν μπορεί να βασιστεί σε αυτές τις 
περιστάσεις, βάσει της ισχύουσας 
νομοθεσίας της Ένωσης.

εφαρμόζεται για τα άτομα με μειωμένη 
κινητικότητα, όπως ορίζεται στον 
κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1107/2006 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 5ης Ιουλίου 2006, 
σχετικά με τα δικαιώματα των ατόμων με 
αναπηρία και των ατόμων με μειωμένη 
κινητικότητα όταν ταξιδεύουν 
αεροπορικώς28, και κάθε πρόσωπο που τα 
συνοδεύει, τις εγκύους και τα ασυνόδευτα 
παιδιά, καθώς και για τα άτομα που έχουν 
ανάγκη από ειδική ιατρική βοήθεια, εάν ο 
διοργανωτής ή/και ο λιανοπωλητής έχουν
ειδοποιηθεί σχετικά με τις ιδιαίτερες 
ανάγκες τους τουλάχιστον 48 ώρες πριν 
από την έναρξη του πακέτου. Ο 
διοργανωτής ή/και ο λιανοπωλητής 
μπορούν να μην επικαλεσθούν
αναπόφευκτες και έκτακτες περιστάσεις για 
να περιορίσουν το κόστος που αναφέρεται 
στην παράγραφο 5, αν ο σχετικός πάροχος 
μεταφορικών υπηρεσιών δεν μπορεί να 
βασιστεί σε αυτές τις περιστάσεις, βάσει της 
ισχύουσας νομοθεσίας της Ένωσης.

__________________ __________________
28 ΕΕ L 204 της 26.7.2006, σ. 1. 28 ΕΕ L 204 της 26.7.2006, σ. 1.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Η παρούσα τροπολογία αφορά το γαλλικό κείμενο. Οι όροι πρέπει να ευθυγραμμιστούν με τους 
όρους που χρησιμοποιούνται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 261/2004 (δικαιώματα των επιβατών 
σε περίπτωση άρνησης επιβίβασης και ματαίωσης ή μεγάλης καθυστέρησης της πτήσης) ο 
οποίος αναφέρεται σε «έκτακτες περιστάσεις» (στα αγγλικά «extraordinary circumstances»).

Τροπολογία 344
Philippe Juvin

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 11 – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6. Ο περιορισμός του κόστους που 6. Ο περιορισμός του κόστους που 
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αναφέρεται στην παράγραφο 5 δεν 
εφαρμόζεται για τα άτομα με μειωμένη 
κινητικότητα, όπως ορίζεται στον 
κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1107/2006 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 5ης Ιουλίου 2006, 
σχετικά με τα δικαιώματα των ατόμων με 
αναπηρία και των ατόμων με μειωμένη 
κινητικότητα όταν ταξιδεύουν 
αεροπορικώς28, και κάθε πρόσωπο που τα 
συνοδεύει, τις εγκύους και τα ασυνόδευτα 
παιδιά, καθώς και για τα άτομα που έχουν 
ανάγκη από ειδική ιατρική βοήθεια, εάν ο 
διοργανωτής έχει ειδοποιηθεί σχετικά με 
τις ιδιαίτερες ανάγκες τους τουλάχιστον 48 
ώρες πριν από την έναρξη του πακέτου. Ο 
διοργανωτής μπορεί να μην επικαλεσθεί 
αναπόφευκτες και έκτακτες περιστάσεις 
για να περιορίσει το κόστος που 
αναφέρεται στην παράγραφο 5, αν ο 
σχετικός πάροχος μεταφορικών υπηρεσιών 
δεν μπορεί να βασιστεί σε αυτές τις 
περιστάσεις, βάσει της ισχύουσας 
νομοθεσίας της Ένωσης.

αναφέρεται στην παράγραφο 5 δεν 
εφαρμόζεται για τα άτομα με μειωμένη 
κινητικότητα, όπως ορίζεται στον 
κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1107/2006 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 5ης Ιουλίου 2006, 
σχετικά με τα δικαιώματα των ατόμων με 
αναπηρία και των ατόμων με μειωμένη 
κινητικότητα όταν ταξιδεύουν 
αεροπορικώς28, και κάθε πρόσωπο που τα 
συνοδεύει, τις εγκύους και τα ασυνόδευτα 
παιδιά, καθώς και για τα άτομα που έχουν 
ανάγκη από ειδική ιατρική βοήθεια, εάν ο 
διοργανωτής ή/και ο λιανοπωλητής έχει 
ειδοποιηθεί σχετικά με τις ιδιαίτερες 
ανάγκες τους τουλάχιστον 48 ώρες πριν 
από την έναρξη του πακέτου. Ο 
διοργανωτής ή/και ο λιανοπωλητής μπορεί 
να μην επικαλεσθεί αναπόφευκτες και 
έκτακτες περιστάσεις για να περιορίσει το 
κόστος που αναφέρεται στην παράγραφο 5, 
αν ο σχετικός πάροχος μεταφορικών 
υπηρεσιών δεν μπορεί να βασιστεί σε 
αυτές τις περιστάσεις, βάσει της ισχύουσας 
νομοθεσίας της Ένωσης.

__________________ __________________
28 ΕΕ L 204 της 26.7.2006, σ. 1. 28 ΕΕ L 204 της 26.7.2006, σ. 1.

Or. en

Justification

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.

Τροπολογία 345
Ivo Belet

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 11 – παράγραφος 6
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6. Ο περιορισμός του κόστους που 
αναφέρεται στην παράγραφο 5 δεν 
εφαρμόζεται για τα άτομα με μειωμένη 
κινητικότητα, όπως ορίζεται στον 
κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1107/2006 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 5ης Ιουλίου 2006, 
σχετικά με τα δικαιώματα των ατόμων με 
αναπηρία και των ατόμων με μειωμένη 
κινητικότητα όταν ταξιδεύουν
αεροπορικώς28, και κάθε πρόσωπο που τα 
συνοδεύει, τις εγκύους και τα ασυνόδευτα 
παιδιά, καθώς και για τα άτομα που έχουν 
ανάγκη από ειδική ιατρική βοήθεια, εάν ο 
διοργανωτής έχει ειδοποιηθεί σχετικά με 
τις ιδιαίτερες ανάγκες τους τουλάχιστον 48 
ώρες πριν από την έναρξη του πακέτου. Ο 
διοργανωτής μπορεί να μην επικαλεσθεί 
αναπόφευκτες και έκτακτες περιστάσεις 
για να περιορίσει το κόστος που 
αναφέρεται στην παράγραφο 5, αν ο 
σχετικός πάροχος μεταφορικών υπηρεσιών 
δεν μπορεί να βασιστεί σε αυτές τις 
περιστάσεις, βάσει της ισχύουσας 
νομοθεσίας της Ένωσης.

6. Ο περιορισμός του κόστους που 
αναφέρεται στην παράγραφο 5 δεν 
εφαρμόζεται για τα άτομα με μειωμένη 
κινητικότητα, όπως ορίζεται στον 
κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1107/2006 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 5ης Ιουλίου 2006, 
σχετικά με τα δικαιώματα των ατόμων με 
αναπηρία και των ατόμων με μειωμένη 
κινητικότητα όταν ταξιδεύουν 
αεροπορικώς28, και κάθε πρόσωπο που τα 
συνοδεύει, τις εγκύους και τα ασυνόδευτα 
παιδιά, καθώς και για τα άτομα που έχουν 
ανάγκη από ειδική ιατρική βοήθεια, εάν ο 
διοργανωτής έχει ειδοποιηθεί σχετικά με 
τις ιδιαίτερες ανάγκες τους κατά τη 
σύναψη της σύμβασης οργανωμένου 
ταξιδιού, ή, εάν αυτό δεν είναι εφικτό,
τουλάχιστον 48 ώρες πριν από την έναρξη 
του πακέτου. Ο διοργανωτής μπορεί να 
μην επικαλεσθεί αναπόφευκτες και 
έκτακτες περιστάσεις για να περιορίσει το 
κόστος που αναφέρεται στην παράγραφο 5, 
αν ο σχετικός πάροχος μεταφορικών 
υπηρεσιών δεν μπορεί να βασιστεί σε 
αυτές τις περιστάσεις, βάσει της ισχύουσας 
νομοθεσίας της Ένωσης.

__________________ __________________
28 ΕΕ L 204 της 26.7.2006, σ. 1. 28 ΕΕ L 204 της 26.7.2006, σ. 1.

Or. nl

Τροπολογία 346
Matteo Salvini

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 11 – παράγραφος 7 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

7α. Όσον αφορά τις ζημίες που 
προκύπτουν σε βάρος του καταναλωτή 
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λόγω της μη εκτέλεσης ή της πλημμελούς 
εκτέλεσης της σύμβασης, τα κράτη μέλη 
λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα ώστε να 
διασφαλίσουν ότι ο διοργανωτής και ο 
πωλητής φέρουν ευθύνη, εκτός αν αυτή η 
μη εκτέλεση ή πλημμελής εκτέλεση δεν 
οφείλεται ούτε σε δική τους υπαιτιότητα 
ούτε σε υπαιτιότητα κάποιου άλλου 
προμηθευτή υπηρεσιών επειδή:
- τα σφάλματα που διαπράττονται κατά 
την εκτέλεση της σύμβασης 
καταλογίζονται στον ταξιδιώτη,
- τα εν λόγω σφάλματα καταλογίζονται σε 
τρίτο πρόσωπο ξένο προς την παροχή 
των υπηρεσιών που προβλέπονται στη 
σύμβαση και είναι απρόβλεπτα ή 
αναπόφευκτα,
- τα εν λόγω σφάλματα οφείλονται σε 
αναπόφευκτες και έκτακτες περιστάσεις, 
όπως ορίζονται στο άρθρο 3 σημείο 11.

Or. en

Τροπολογία 347
Hans-Peter Mayer

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 11 – παράγραφος 7 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

7α. Όποιο δικαίωμα αποζημίωσης του 
ταξιδιώτη βασίζεται στον κανονισμό 
261/2004 είναι ανεξάρτητο από το όποιο 
δικαίωμα αποζημίωσης του ταξιδιώτη 
βασίζεται στην παρούσα οδηγία. Σε 
περίπτωση που ο ταξιδιώτης δικαιούται 
αποζημίωση τόσο βάσει του κανονισμού 
261/2004 όσο και βάσει της παρούσας 
οδηγίας, ο ταξιδιώτης έχει το δικαίωμα 
να εγείρει απαιτήσεις αποζημίωσης 
δυνάμει αμφότερων των νομικών 
πράξεων, αλλά δεν δικαιούται για τα ίδια 
γεγονότα να σωρεύσει δικαιώματα βάσει 
αμφότερων των νομικών βάσεων εάν τα 
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δικαιώματα διασφαλίζουν το ίδιο 
συμφέρον ή υπηρετούν τον ίδιο σκοπό.

Or. en

Τροπολογία 348
Bernadette Vergnaud

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 12 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) κάθε περίοδο κατά τη διάρκεια της 
οποίας υπήρχε έλλειψη συμμόρφωσης· ή

α) κάθε περίοδο κατά τη διάρκεια της 
οποίας σημειώθηκε μη εκτέλεση ή 
πλημμελής εκτέλεση της σύμβασης· ή

Or. fr

Αιτιολόγηση

Η έννοια της έλλειψης συμμόρφωσης είναι αόριστη, και πρέπει να επανεισαχθεί η έννοια της μη 
εκτέλεσης ή της πλημμελούς εκτέλεσης σύμβασης της οδηγίας 90/314.

Τροπολογία 349
Philippe Juvin

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 12 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Ο ταξιδιώτης, έχει δικαίωμα να λάβει 
αποζημίωση από τον διοργανωτή για τις 
ζημία, καθώς και την ηθική βλάβη, την 
οποία υφίσταται λόγω τυχόν έλλειψης 
συμμόρφωσης.

2. Ο ταξιδιώτης, έχει δικαίωμα να λάβει 
αποζημίωση από τον διοργανωτή ή/και τον 
λιανοπωλητή για τις ζημία, καθώς και την 
ηθική βλάβη, την οποία υφίσταται λόγω 
τυχόν έλλειψης συμμόρφωσης.

Or. en

Justification

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 
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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.

Τροπολογία 350
Nora Berra

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 12 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Ο ταξιδιώτης, έχει δικαίωμα να λάβει 
αποζημίωση από τον διοργανωτή για τις
ζημία, καθώς και την ηθική βλάβη, την 
οποία υφίσταται λόγω τυχόν έλλειψης 
συμμόρφωσης.

2. Ο ταξιδιώτης, έχει δικαίωμα να λάβει 
αποζημίωση από τον διοργανωτή ή/και τον 
λιανοπωλητή για τη ζημία, καθώς και την 
ηθική βλάβη, την οποία υφίσταται λόγω 
τυχόν έλλειψης συμμόρφωσης.

Or. fr

Τροπολογία 351
Hans-Peter Mayer

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 12 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. Ο ταξιδιώτης έχει δικαίωμα σε 
μείωση της τιμής κατά 50%, όταν η μη 
συμμόρφωση με τους όρους της 
σύμβασης οφείλεται σε αναπόφευκτες και 
έκτακτες περιστάσεις. Το βάρος της 
απόδειξης όσον αφορά το ύψος της 
μείωσης τιμής το φέρει ο διοργανωτής.

Or. de

Αιτιολόγηση

Η ποσοστιαία μείωση περιλαμβάνεται, εν προκειμένω, στη δεύτερη και όχι στην τρίτη 
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παράγραφο. Το ύψος της μείωσης τιμής το γνωρίζει μόνο ο διοργανωτής.

Τροπολογία 352
Bernadette Vergnaud

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 12 – παράγραφος 3 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Ο ταξιδιώτης δεν έχει δικαίωμα σε 
μείωση της τιμής ή αποζημίωση για 
ζημίες, εάν:

3. Όσον αφορά το δικαίωμα αποζημίωσης 
λόγω ζημιών που προκύπτουν εις βάρος 
του καταναλωτή λόγω μη εκτελέσεως ή 
πλημμελούς εκτελέσεως της συμβάσεως, 
τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία 
μέτρα ώστε ο διοργανωτής ή/και ο 
λιανοπωλητής να φέρουν ευθύνη, εκτός 
αν αυτή η μη εκτέλεση ή πλημμελής 
εκτέλεση δεν οφείλεται ούτε σε δική τους 
υπαιτιότητα ούτε σε υπαιτιότητα κάποιου 
άλλου παρόχου υπηρεσιών, διότι:

Or. fr

Αιτιολόγηση

Η νέα διατύπωση είναι ασαφής και μπορεί να οδηγήσει σε κενά που εμποδίζουν τους ταξιδιώτες 
στη διεκδίκηση των δικαιωμάτων τους. Κρίνεται σκόπιμο, ως εκ τούτου, να χρησιμοποιηθεί εκ 
νέου διατύπωση παραπλήσια της διατύπωσης της οδηγίας 90/134.

Τροπολογία 353
Κωνσταντίνος Πουπάκης

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 12 – παράγραφος 3 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Ο ταξιδιώτης δεν έχει δικαίωμα σε 
μείωση της τιμής ή αποζημίωση για 
ζημίες, εάν:

3. Ο ταξιδιώτης δεν έχει δικαίωμα σε 
αποζημίωση για ζημίες, εάν:

Or. el
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Τροπολογία 354
Philippe Juvin

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 12 – παράγραφος 3 – στοιχείο α – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) ο διοργανωτής αποδεικνύει ότι η 
έλλειψη συμμόρφωσης:

α) ο διοργανωτής ή/και ο λιανοπωλητής
αποδεικνύει ότι η έλλειψη συμμόρφωσης:

Or. en

Justification

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.

Τροπολογία 355
Matteo Salvini

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 12 – παράγραφος 3 – στοιχείο α – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) ο διοργανωτής αποδεικνύει ότι η 
έλλειψη συμμόρφωσης:

α) η έλλειψη συμμόρφωσης απορρέει από 
περίσταση που ορίζεται στο άρθρο 11 
παράγραφος 8

Or. en

Αιτιολόγηση

Η παρούσα τροπολογία συνδέεται με τις αλλαγές που ενσωματώνονται από την προτεινόμενη 
τροπολογία η οποία ενσωματώνει τη νέα παράγραφο 8 του άρθρου 11.
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Τροπολογία 356
Nora Berra

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 12 – παράγραφος 3 – στοιχείο α – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) ο διοργανωτής αποδεικνύει ότι η 
έλλειψη συμμόρφωσης:

α) ο διοργανωτής ή/και ο λιανοπωλητής 
αποδεικνύουν ότι η έλλειψη 
συμμόρφωσης:

Or. fr

Τροπολογία 357
Matteo Salvini

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 12 – παράγραφος 3 – στοιχείο α – σημείο i

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(i) καταλογίζεται στον ταξιδιώτη, διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 358
Matteo Salvini

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 12 – παράγραφος 3 – στοιχείο α – σημείο ii

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(ii) πρέπει να καταλογίζεται σε τρίτο 
πρόσωπο ξένο προς την παροχή των 
υπηρεσιών που προβλέπονται στη 
σύμβαση και έχει απρόβλεπτο ή 
αναπότρεπτο χαρακτήρα, ή

διαγράφεται

Or. en
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Τροπολογία 359
Sergio Gaetano Cofferati

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 12 – παράγραφος 3 – στοιχείο α – σημείο ii

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(ii) πρέπει να καταλογίζεται σε τρίτο 
πρόσωπο ξένο προς την παροχή των 
υπηρεσιών που προβλέπονται στη 
σύμβαση και έχει απρόβλεπτο ή 
αναπότρεπτο χαρακτήρα, ή

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 360
Matteo Salvini

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 12 – παράγραφος 3 – στοιχείο α – σημείο iii

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(iii) οφείλεται σε αναπόφευκτες και 
έκτακτες περιστάσεις ή

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 361
Bernadette Vergnaud

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 12 – παράγραφος 3 – στοιχείο α – σημείο iii

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(iii) οφείλεται σε αναπόφευκτες και 
έκτακτες περιστάσεις ή

(iii) οφείλεται σε ανωτέρα βία, ήτοι σε 
περιστάσεις που είναι ξένες προς τη 
βούληση του ενδιαφερομένου, ασυνήθεις 
και απρόβλεπτες, των οποίων οι 
συνέπειες δεν θα μπορούσαν να 
αποφευχθούν όση επιμέλεια και αν είχε 
καταβληθεί, ή σε γεγονός το οποίο ο 
διοργανωτής και/ή ο λιανοπωλητής, 
επιδεικνύοντας κάθε επιμέλεια, δεν 
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μπορούσαν να προβλέψουν ή να
αντιμετωπίσουν· ή

Or. fr

Αιτιολόγηση

Η νέα διατύπωση είναι ασαφής και μπορεί να οδηγήσει σε κενά που εμποδίζουν τους ταξιδιώτες 
στη διεκδίκηση των δικαιωμάτων τους. Κρίνεται σκόπιμο, ως εκ τούτου, να χρησιμοποιηθεί εκ 
νέου διατύπωση παραπλήσια της διατύπωσης της οδηγίας 90/134.

Τροπολογία 362
Philippe Juvin

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 12 – παράγραφος 3 – στοιχείο α – σημείο iii

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(iii) οφείλεται σε αναπόφευκτες και 
έκτακτες περιστάσεις ή

(iii) οφείλεται σε αναπόφευκτες και 
έκτακτες περιστάσεις ή
(Δεν αφορά το ελληνικό κείμενο.)

Or. fr

Αιτιολόγηση

Η παρούσα τροπολογία αφορά το γαλλικό κείμενο. Οι όροι πρέπει να ευθυγραμμιστούν με τους 
όρους που χρησιμοποιούνται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 261/2004 (δικαιώματα των επιβατών 
σε περίπτωση άρνησης επιβίβασης και ματαίωσης ή μεγάλης καθυστέρησης της πτήσης) ο 
οποίος αναφέρεται σε «έκτακτες περιστάσεις» (στα αγγλικά «extraordinary circumstances»).

Τροπολογία 363
Sergio Gaetano Cofferati

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 12 – παράγραφος 3 – στοιχείο α – σημείο iii

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(iii) οφείλεται σε αναπόφευκτες και 
έκτακτες περιστάσεις ή

(iii) οφείλεται σε αναπόφευκτες, 
απρόβλεπτες και έκτακτες περιστάσεις ή

Or. en
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Τροπολογία 364
Catherine Stihler

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 12 – παράγραφος 3 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) ο ταξιδιώτης δεν ενημερώσει τον 
διοργανωτή, χωρίς χρονοτριβή, για 
οποιαδήποτε έλλειψη συμμόρφωσης που 
ο ταξιδιώτης αντιλαμβάνεται επιτόπου, 
εάν η εν λόγω απαίτηση ενημέρωσης 
αναφερόταν σαφώς και ρητώς στη 
σύμβαση και είναι εύλογη, λαμβανομένων 
υπόψη των περιστάσεων της 
συγκεκριμένης περίπτωσης.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 365
Anna Hedh

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 12 – παράγραφος 3 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) ο ταξιδιώτης δεν ενημερώσει τον 
διοργανωτή, χωρίς χρονοτριβή, για 
οποιαδήποτε έλλειψη συμμόρφωσης που 
ο ταξιδιώτης αντιλαμβάνεται επιτόπου, 
εάν η εν λόγω απαίτηση ενημέρωσης 
αναφερόταν σαφώς και ρητώς στη 
σύμβαση και είναι εύλογη, λαμβανομένων 
υπόψη των περιστάσεων της 
συγκεκριμένης περίπτωσης.

Διαγράφεται

Or. sv

Τροπολογία 366
Bernadette Vergnaud



AM\1013596EL.doc 171/216 PE526.125v01-00

EL

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 12 – παράγραφος 3 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) ο ταξιδιώτης δεν ενημερώσει τον 
διοργανωτή, χωρίς χρονοτριβή, για 
οποιαδήποτε έλλειψη συμμόρφωσης που ο 
ταξιδιώτης αντιλαμβάνεται επιτόπου, εάν η 
εν λόγω απαίτηση ενημέρωσης 
αναφερόταν σαφώς και ρητώς στη
σύμβαση και είναι εύλογη, λαμβανομένων 
υπόψη των περιστάσεων της 
συγκεκριμένης περίπτωσης.

β) εκτός των περιπτώσεων αποζημίωσης 
για σωματική βλάβη ή θάνατο, ο 
ταξιδιώτης δεν ενημερώσει τον 
διοργανωτή ή/και τον λιανοπωλητή, μόλις 
αυτό είναι δυνατό, για οποιαδήποτε μη 
εκτέλεση ή πλημμελή εκτέλεση που ο 
ταξιδιώτης αντιλαμβάνεται επιτόπου, εάν η 
εν λόγω απαίτηση ενημέρωσης 
αναφερόταν σαφώς και ρητώς στη 
σύμβαση και είναι εύλογη, λαμβανομένων 
υπόψη των περιστάσεων της 
συγκεκριμένης περίπτωσης.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Φαίνεται παράλογο να προβλέπεται περιορισμός της δυνατότητας σε δικαιώματα αποζημίωσης 
σε περίπτωση προσωπικού τραυματισμού, διότι ο ταξιδιώτης ενδέχεται να μην είναι σε θέση να 
ενημερώσει τον διοργανωτή.

Τροπολογία 367
Sergio Gaetano Cofferati

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 12 – παράγραφος 3 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) ο ταξιδιώτης δεν ενημερώσει τον 
διοργανωτή, χωρίς χρονοτριβή, για 
οποιαδήποτε έλλειψη συμμόρφωσης που ο 
ταξιδιώτης αντιλαμβάνεται επιτόπου, εάν η 
εν λόγω απαίτηση ενημέρωσης 
αναφερόταν σαφώς και ρητώς στη 
σύμβαση και είναι εύλογη, λαμβανομένων 
υπόψη των περιστάσεων της 
συγκεκριμένης περίπτωσης.

β) ο ταξιδιώτης δεν ενημερώσει τον 
διοργανωτή για οποιαδήποτε έλλειψη 
συμμόρφωσης που ο ταξιδιώτης 
αντιλαμβάνεται επιτόπου, εάν η εν λόγω 
απαίτηση ενημέρωσης αναφερόταν σαφώς 
και ρητώς στη σύμβαση και είναι εύλογη, 
λαμβανομένων υπόψη των περιστάσεων 
της συγκεκριμένης περίπτωσης.

Or. en
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Τροπολογία 368
Philippe Juvin

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 12 – παράγραφος 3 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) ο ταξιδιώτης δεν ενημερώσει τον 
διοργανωτή, χωρίς χρονοτριβή, για 
οποιαδήποτε έλλειψη συμμόρφωσης που ο 
ταξιδιώτης αντιλαμβάνεται επιτόπου, εάν η 
εν λόγω απαίτηση ενημέρωσης 
αναφερόταν σαφώς και ρητώς στη 
σύμβαση και είναι εύλογη, λαμβανομένων 
υπόψη των περιστάσεων της 
συγκεκριμένης περίπτωσης.

β) ο ταξιδιώτης δεν ενημερώσει τον 
διοργανωτή ή/και τον λιανοπωλητή, χωρίς 
χρονοτριβή, για οποιαδήποτε έλλειψη 
συμμόρφωσης που ο ταξιδιώτης 
αντιλαμβάνεται επιτόπου, εάν η εν λόγω 
απαίτηση ενημέρωσης αναφερόταν σαφώς 
και ρητώς στη σύμβαση και είναι εύλογη, 
λαμβανομένων υπόψη των περιστάσεων 
της συγκεκριμένης περίπτωσης.

Or. en

Justification

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.

Τροπολογία 369
Nora Berra

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 12 – παράγραφος 3 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) ο ταξιδιώτης δεν ενημερώσει τον 
διοργανωτή, χωρίς χρονοτριβή, για 
οποιαδήποτε έλλειψη συμμόρφωσης που ο 
ταξιδιώτης αντιλαμβάνεται επιτόπου, εάν η 
εν λόγω απαίτηση ενημέρωσης 
αναφερόταν σαφώς και ρητώς στη 
σύμβαση και είναι εύλογη, λαμβανομένων 

β) ο ταξιδιώτης δεν ενημερώσει τον 
διοργανωτή ή/και τον λιανοπωλητή, χωρίς 
χρονοτριβή, για οποιαδήποτε έλλειψη 
συμμόρφωσης που ο ταξιδιώτης 
αντιλαμβάνεται επιτόπου, εάν η εν λόγω 
απαίτηση ενημέρωσης αναφερόταν σαφώς 
και ρητώς στη σύμβαση και είναι εύλογη, 
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υπόψη των περιστάσεων της 
συγκεκριμένης περίπτωσης.

λαμβανομένων υπόψη των περιστάσεων 
της συγκεκριμένης περίπτωσης.

Or. fr

Τροπολογία 370
Bernadette Vergnaud

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 12 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Στον βαθμό που οι διεθνείς συμβάσεις 
που δεσμεύουν την Ένωση περιορίζουν 
την έκταση της αποζημίωσης ή οι 
προϋποθέσεις υπό τις οποίες καταβάλλεται 
αποζημίωση από πάροχο υπηρεσιών που 
εκτελεί υπηρεσία στο πλαίσιο πακέτου, οι 
ίδιοι περιορισμοί ισχύουν για τον 
διοργανωτή. Στον βαθμό που οι διεθνείς 
συμβάσεις που δεν δεσμεύουν την Ένωση 
περιορίζουν την καταβολή αποζημίωσης 
από πάροχο υπηρεσιών, τα κράτη μέλη 
μπορούν να περιορίσουν την αποζημίωση 
που πρέπει να καταβληθεί από τον 
διοργανωτή αναλόγως. Σε άλλες 
περιπτώσεις, η σύμβαση μπορεί να 
περιορίσει την αποζημίωση που πρέπει να 
καταβάλει ο διοργανωτής, εφόσον ο εν 
λόγω περιορισμός δεν ισχύει για 
προσωπική βλάβη και ζημία που 
προκαλούνται εκ προθέσεως ή εκ βαρείας 
αμελείας και δεν ανέρχεται σε λιγότερο 
από το τριπλάσιο της συνολικής τιμής 
του πακέτου.

4. Όσον αφορά ζημίες πέραν της 
σωματικής βλάβης ή του θανάτου που 
οφείλονται στη μη εκτέλεση ή την 
πλημμελή εκτέλεση της σύμβασης, στον 
βαθμό που οι διεθνείς συμβάσεις που 
δεσμεύουν την Ένωση περιορίζουν την 
έκταση της αποζημίωσης ή οι 
προϋποθέσεις υπό τις οποίες καταβάλλεται 
αποζημίωση από πάροχο υπηρεσιών που 
εκτελεί υπηρεσία στο πλαίσιο πακέτου, οι 
ίδιοι περιορισμοί ισχύουν για τον 
διοργανωτή Εκτός των περιπτώσεων 
σωματικής βλάβης ή θανάτου, στον
βαθμό που οι διεθνείς συμβάσεις που δεν 
δεσμεύουν την Ένωση περιορίζουν την 
καταβολή αποζημίωσης από πάροχο 
υπηρεσιών, τα κράτη μέλη μπορούν να 
περιορίσουν την αποζημίωση που πρέπει 
να καταβληθεί από τον διοργανωτή 
αναλόγως. Όσον αφορά ζημίες πέραν της 
σωματικής βλάβης ή του θανάτου που 
οφείλονται στη μη εκτέλεση ή την 
πλημμελή εκτέλεση της σύμβασης, τα 
κράτη μέλη μπορούν να επιτρέπουν να 
προβλέπεται περιορισμός της 
αποζημίωσης στη σύμβαση, υπό την 
προϋπόθεση ότι δεν είναι παράλογος. Με 
την επιφύλαξη αυτού του περιορισμού, η 
σύμβαση δεν μπορεί να προβλέπει μη 
εφαρμογή των διατάξεων των 
παραγράφων 1, 2, 3 και 4.

Or. fr
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Αιτιολόγηση

Οι αποζημιώσεις για ζημίες που συνεπάγονται σωματική βλάβη ή θάνατο δεν θα πρέπει να 
περιορίζονται από τις διατάξεις των διεθνών συμβάσεων ή από συμβατικές ρήτρες.

Τροπολογία 371
Sergio Gaetano Cofferati

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 12 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Στον βαθμό που οι διεθνείς συμβάσεις 
που δεσμεύουν την Ένωση περιορίζουν
την έκταση της αποζημίωσης ή οι 
προϋποθέσεις υπό τις οποίες καταβάλλεται 
αποζημίωση από πάροχο υπηρεσιών που 
εκτελεί υπηρεσία στο πλαίσιο πακέτου, οι 
ίδιοι περιορισμοί ισχύουν για τον 
διοργανωτή. Στον βαθμό που οι διεθνείς 
συμβάσεις που δεν δεσμεύουν την Ένωση 
περιορίζουν την καταβολή αποζημίωσης 
από πάροχο υπηρεσιών, τα κράτη μέλη 
μπορούν να περιορίσουν την αποζημίωση 
που πρέπει να καταβληθεί από τον 
διοργανωτή αναλόγως. Σε άλλες 
περιπτώσεις, η σύμβαση μπορεί να 
περιορίσει την αποζημίωση που πρέπει να 
καταβάλει ο διοργανωτής, εφόσον ο εν 
λόγω περιορισμός δεν ισχύει για 
προσωπική βλάβη και ζημία που 
προκαλούνται εκ προθέσεως ή εκ βαρείας 
αμελείας και δεν ανέρχεται σε λιγότερο 
από το τριπλάσιο της συνολικής τιμής 
του πακέτου.

4. Στον βαθμό που οι διεθνείς συμβάσεις 
που δεσμεύουν την Ένωση περιορίζουν 
την έκταση της αποζημίωσης ή οι 
προϋποθέσεις υπό τις οποίες καταβάλλεται 
αποζημίωση από πάροχο υπηρεσιών που 
εκτελεί υπηρεσία στο πλαίσιο πακέτου, οι 
ίδιοι περιορισμοί ισχύουν για τον 
διοργανωτή. Στον βαθμό που οι διεθνείς 
συμβάσεις που δεν δεσμεύουν την Ένωση 
περιορίζουν την καταβολή αποζημίωσης 
από πάροχο υπηρεσιών, τα κράτη μέλη 
μπορούν να περιορίσουν την αποζημίωση 
που πρέπει να καταβληθεί από τον 
διοργανωτή αναλόγως.

Or. en

Τροπολογία 372
Hans-Peter Mayer

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 12 – παράγραφος 4
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Στον βαθμό που οι διεθνείς συμβάσεις 
που δεσμεύουν την Ένωση περιορίζουν 
την έκταση της αποζημίωσης ή οι 
προϋποθέσεις υπό τις οποίες καταβάλλεται 
αποζημίωση από πάροχο υπηρεσιών που 
εκτελεί υπηρεσία στο πλαίσιο πακέτου, οι 
ίδιοι περιορισμοί ισχύουν για τον 
διοργανωτή. Στον βαθμό που οι διεθνείς 
συμβάσεις που δεν δεσμεύουν την Ένωση 
περιορίζουν την καταβολή αποζημίωσης 
από πάροχο υπηρεσιών, τα κράτη μέλη 
μπορούν να περιορίσουν την αποζημίωση 
που πρέπει να καταβληθεί από τον 
διοργανωτή αναλόγως. Σε άλλες 
περιπτώσεις, η σύμβαση μπορεί να 
περιορίσει την αποζημίωση που πρέπει να 
καταβάλει ο διοργανωτής, εφόσον ο εν 
λόγω περιορισμός δεν ισχύει για 
προσωπική βλάβη και ζημία που 
προκαλούνται εκ προθέσεως ή εκ βαρείας 
αμελείας και δεν ανέρχεται σε λιγότερο 
από το τριπλάσιο της συνολικής τιμής του 
πακέτου.

4. Στον βαθμό που οι διεθνείς συμβάσεις 
που δεσμεύουν την Ένωση περιορίζουν 
την έκταση της αποζημίωσης ή οι 
προϋποθέσεις υπό τις οποίες καταβάλλεται 
αποζημίωση από πάροχο υπηρεσιών που 
εκτελεί υπηρεσία στο πλαίσιο πακέτου, οι 
ίδιοι περιορισμοί ισχύουν για τον 
διοργανωτή. Στον βαθμό που οι διεθνείς 
συμβάσεις που δεν δεσμεύουν την Ένωση 
περιορίζουν την καταβολή αποζημίωσης 
από πάροχο υπηρεσιών, τα κράτη μέλη 
μπορούν να περιορίσουν την αποζημίωση 
που πρέπει να καταβληθεί από τον 
διοργανωτή αναλόγως. Σε άλλες 
περιπτώσεις, η σύμβαση μπορεί να 
περιορίσει την αποζημίωση που πρέπει να 
καταβάλει ο διοργανωτής, εφόσον ο εν 
λόγω περιορισμός δεν ισχύει για 
προσωπική βλάβη ή ζημία που 
προκαλούνται εκ προθέσεως ή εκ βαρείας 
αμελείας και δεν ανέρχεται σε λιγότερο 
από το τριπλάσιο της συνολικής τιμής του 
πακέτου.

Or. de

Τροπολογία 373
Philippe Juvin

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 12 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Στον βαθμό που οι διεθνείς συμβάσεις 
που δεσμεύουν την Ένωση περιορίζουν 
την έκταση της αποζημίωσης ή οι 
προϋποθέσεις υπό τις οποίες καταβάλλεται 
αποζημίωση από πάροχο υπηρεσιών που 
εκτελεί υπηρεσία στο πλαίσιο πακέτου, οι 
ίδιοι περιορισμοί ισχύουν για τον 
διοργανωτή. Στον βαθμό που οι διεθνείς 
συμβάσεις που δεν δεσμεύουν την Ένωση 

4. Στον βαθμό που οι διεθνείς συμβάσεις 
που δεσμεύουν την Ένωση περιορίζουν 
την έκταση της αποζημίωσης ή οι 
προϋποθέσεις υπό τις οποίες καταβάλλεται 
αποζημίωση από πάροχο υπηρεσιών που 
εκτελεί υπηρεσία στο πλαίσιο πακέτου, οι 
ίδιοι περιορισμοί ισχύουν για τον 
διοργανωτή ή/και τον λιανοπωλητή. Στον 
βαθμό που οι διεθνείς συμβάσεις που δεν 
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περιορίζουν την καταβολή αποζημίωσης 
από πάροχο υπηρεσιών, τα κράτη μέλη 
μπορούν να περιορίσουν την αποζημίωση 
που πρέπει να καταβληθεί από τον 
διοργανωτή αναλόγως. Σε άλλες 
περιπτώσεις, η σύμβαση μπορεί να 
περιορίσει την αποζημίωση που πρέπει να 
καταβάλει ο διοργανωτής, εφόσον ο εν 
λόγω περιορισμός δεν ισχύει για 
προσωπική βλάβη και ζημία που 
προκαλούνται εκ προθέσεως ή εκ βαρείας 
αμελείας και δεν ανέρχεται σε λιγότερο 
από το τριπλάσιο της συνολικής τιμής του 
πακέτου.

δεσμεύουν την Ένωση περιορίζουν την 
καταβολή αποζημίωσης από πάροχο 
υπηρεσιών, τα κράτη μέλη μπορούν να 
περιορίσουν την αποζημίωση που πρέπει 
να καταβληθεί από τον διοργανωτή ή/και 
τον λιανοπωλητή αναλόγως. Σε άλλες 
περιπτώσεις, η σύμβαση μπορεί να 
περιορίσει την αποζημίωση που πρέπει να 
καταβάλει ο διοργανωτής ή/και ο 
λιανοπωλητής, εφόσον ο εν λόγω 
περιορισμός δεν ισχύει για προσωπική 
βλάβη και ζημία που προκαλούνται εκ 
προθέσεως ή εκ βαρείας αμελείας και δεν 
ανέρχεται σε λιγότερο από το τριπλάσιο 
της συνολικής τιμής του πακέτου.

Or. en

Justification

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.

Τροπολογία 374
Nora Berra

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 12 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Στον βαθμό που οι διεθνείς συμβάσεις 
που δεσμεύουν την Ένωση περιορίζουν 
την έκταση της αποζημίωσης ή οι 
προϋποθέσεις υπό τις οποίες καταβάλλεται 
αποζημίωση από πάροχο υπηρεσιών που 
εκτελεί υπηρεσία στο πλαίσιο πακέτου, οι 
ίδιοι περιορισμοί ισχύουν για τον 
διοργανωτή. Στον βαθμό που οι διεθνείς 
συμβάσεις που δεν δεσμεύουν την Ένωση 

4. Στον βαθμό που οι διεθνείς συμβάσεις 
που δεσμεύουν την Ένωση περιορίζουν 
την έκταση της αποζημίωσης ή οι 
προϋποθέσεις υπό τις οποίες καταβάλλεται 
αποζημίωση από πάροχο υπηρεσιών που 
εκτελεί υπηρεσία στο πλαίσιο πακέτου, οι 
ίδιοι περιορισμοί ισχύουν για τον 
διοργανωτή ή/και τον λιανοπωλητή. Στον 
βαθμό που οι διεθνείς συμβάσεις που δεν 
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περιορίζουν την καταβολή αποζημίωσης 
από πάροχο υπηρεσιών, τα κράτη μέλη 
μπορούν να περιορίσουν την αποζημίωση 
που πρέπει να καταβληθεί από τον 
διοργανωτή αναλόγως. Σε άλλες 
περιπτώσεις, η σύμβαση μπορεί να 
περιορίσει την αποζημίωση που πρέπει να 
καταβάλει ο διοργανωτής, εφόσον ο εν 
λόγω περιορισμός δεν ισχύει για 
προσωπική βλάβη και ζημία που 
προκαλούνται εκ προθέσεως ή εκ βαρείας 
αμελείας και δεν ανέρχεται σε λιγότερο 
από το τριπλάσιο της συνολικής τιμής του 
πακέτου.

δεσμεύουν την Ένωση περιορίζουν την 
καταβολή αποζημίωσης από πάροχο 
υπηρεσιών, τα κράτη μέλη μπορούν να 
περιορίσουν την αποζημίωση που πρέπει 
να καταβληθεί από τον διοργανωτή ή/και 
τον λιανοπωλητή αναλόγως. Σε άλλες 
περιπτώσεις, η σύμβαση μπορεί να 
περιορίσει την αποζημίωση που πρέπει να 
καταβάλουν ο διοργανωτής ή/και ο 
λιανοπωλητής, εφόσον ο εν λόγω 
περιορισμός δεν ισχύει για προσωπική 
βλάβη και ζημία που προκαλούνται εκ 
προθέσεως ή εκ βαρείας αμελείας και δεν 
ανέρχεται σε λιγότερο από το τριπλάσιο 
της συνολικής τιμής του πακέτου.

Or. fr

Τροπολογία 375
Ildikó Gáll-Pelcz

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 12 – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6. Η περίοδος παραγραφής για την 
υποβολή των αξιώσεων, δυνάμει του 
παρόντος άρθρου, δεν επιτρέπεται να είναι 
μικρότερη από ένα έτος.

6. Η περίοδος παραγραφής για την 
υποβολή των αξιώσεων, δυνάμει του 
παρόντος άρθρου, δεν επιτρέπεται να είναι 
μικρότερη από τρία έτη.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η μονοετής περίοδος παραγραφής που προβλέπεται στο άρθρο 12 παράγραφος 6 είναι πολύ 
μικρή: θα πρέπει να είναι τουλάχιστον τριετής προκειμένου να κατοχυρώνεται το δικαίωμα 
προσφυγής των καταναλωτών σε ένδικα μέσα.

Τροπολογία 376
Anna Hedh

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 12 – παράγραφος 6
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6. Η περίοδος παραγραφής για την 
υποβολή των αξιώσεων, δυνάμει του 
παρόντος άρθρου, δεν επιτρέπεται να είναι 
μικρότερη από ένα έτος.

6. Η περίοδος παραγραφής για την 
υποβολή των αξιώσεων, δυνάμει του 
παρόντος άρθρου, δεν επιτρέπεται να είναι 
μικρότερη από τρία έτη.

Or. sv

Τροπολογία 377
Adam Bielan

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 12 – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6. Η περίοδος παραγραφής για την 
υποβολή των αξιώσεων, δυνάμει του 
παρόντος άρθρου, δεν επιτρέπεται να είναι 
μικρότερη από ένα έτος.

6. Η περίοδος παραγραφής για την 
υποβολή των αξιώσεων, δυνάμει του 
παρόντος άρθρου, δεν επιτρέπεται να είναι 
μικρότερη από ένα έτος, από την ημέρα 
άφιξης του ταξιδιώτη στον τόπο 
επιστροφής.

Or. pl

Τροπολογία 378
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 13 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι ο 
ταξιδιώτης μπορεί να απευθύνει μηνύματα, 
καταγγελίες ή αξιώσεις σχετικά με την 
εκτέλεση του πακέτου απευθείας στον 
λιανοπωλητή μέσω του οποίου 
αγοράστηκε το ταξίδι. Ο λιανοπωλητής 
διαβιβάζει αυτά τα μηνύματα, τις 
καταγγελίες ή τις αξιώσεις στον 
διοργανωτή χωρίς χρονοτριβή. Για τη 

Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι ο 
ταξιδιώτης μπορεί να απευθύνει μηνύματα, 
καταγγελίες ή αξιώσεις σχετικά με την 
εκτέλεση του πακέτου απευθείας στον 
λιανοπωλητή μέσω του οποίου 
αγοράστηκε το ταξίδι. Ο λιανοπωλητής 
διαβιβάζει αυτά τα μηνύματα, τις 
καταγγελίες ή τις αξιώσεις στον 
διοργανωτή χωρίς χρονοτριβή. Αν ο 
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συμμόρφωση με τις προθεσμίες και τις 
περιόδους παραγραφής, η παραλαβή των 
κοινοποιήσεων από τον λιανοπωλητή 
θεωρείται παραλαβή από τον διοργανωτή.

ταξιδιωτικός πράκτορας δεν απαντήσει 
γραπτώς στα μηνύματα, τις καταγγελίες ή 
τις αξιώσεις σχετικά με την εκτέλεση του 
πακέτου εντός 30 ημερών από την 
παραλαβή τους από τον διοργανωτή, θα 
θεωρείται ότι τα θεώρησε 
δικαιολογημένα. Για τη συμμόρφωση με 
τις προθεσμίες και τις περιόδους 
παραγραφής, η παραλαβή των 
κοινοποιήσεων από τον λιανοπωλητή 
θεωρείται παραλαβή από τον διοργανωτή.

Or. pl

Αιτιολόγηση

Η ύπαρξη μιας τέτοιας απαίτησης λειτουργεί για τους διοργανωτές ως κίνητρο.

Τροπολογία 379
Sergio Gaetano Cofferati

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 14 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι ο 
διοργανωτής παρέχει γρήγορα συνδρομή 
στον ταξιδιώτη που αντιμετωπίζει 
πρόβλημα, ιδίως:

Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι ο 
διοργανωτής ενός οργανωμένου ταξιδιού 
ή οι λιανοπωλητές που διευκολύνουν την 
παροχή εξατομικευμένων ταξιδιωτικών 
διακανονισμών παρέχουν γρήγορα 
συνδρομή στον ταξιδιώτη που 
αντιμετωπίζει πρόβλημα, ιδίως:

Or. en

Τροπολογία 380
Emma McClarkin

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 14 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι ο 
διοργανωτής παρέχει γρήγορα συνδρομή 

Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι ο 
διοργανωτής διαθέτει επαρκή ασφάλιση ή 
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στον ταξιδιώτη που αντιμετωπίζει 
πρόβλημα, ιδίως:

μέσα ώστε να παρέχει κατάλληλή
συνδρομή στον ταξιδιώτη που 
αντιμετωπίζει πρόβλημα, ιδίως:

Or. en

Τροπολογία 381
Ildikó Gáll-Pelcz

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 14 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι ο 
διοργανωτής παρέχει γρήγορα συνδρομή 
στον ταξιδιώτη που αντιμετωπίζει 
πρόβλημα, ιδίως:

Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι ο 
διοργανωτής παρέχει γρήγορα συνδρομή 
στον ταξιδιώτη που αντιμετωπίζει 
πρόβλημα, μεταξύ άλλων και στην 
περίσταση που αναφέρεται στο άρθρο 11 
παράγραφος 5, ιδίως:

Or. en

Τροπολογία 382
Emma McClarkin

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 14 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) με την παροχή συνδρομής στον 
ταξιδιώτη για την εξ αποστάσεως 
επικοινωνία και με εναλλακτικούς 
ταξιδιωτικούς διακανονισμούς.

β) με την παροχή συνδρομής στον 
ταξιδιώτη για την εξ αποστάσεως 
επικοινωνία και για την απόκτηση 
εναλλακτικών ταξιδιωτικών 
διακανονισμών.

Or. en

Αιτιολόγηση

Θα πρέπει να διευκρινιστεί ότι, όταν δεν υπάρχει έλλειψη συμμόρφωσης με τη σύμβαση 
οργανωμένου ταξιδιού, ο διοργανωτής έχει μόνο την ευθύνη να βοηθήσει στην απόκτηση 
εναλλακτικών ταξιδιωτικών διακανονισμών χωρίς να παρέχει ή να πληρώνει τους 
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συγκεκριμένους διακανονισμούς.

Τροπολογία 383
Sergio Gaetano Cofferati

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 14 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ο διοργανωτής δύναται να επιβάλει εύλογο 
τέλος για τέτοιου είδους συνδρομή σε 
περίπτωση που η κατάσταση αυτή 
προκλήθηκε από αμέλεια ή πρόθεση του 
ταξιδιώτη.

Ο διοργανωτής ή ο λιανοπωλητής δύναται 
να επιβάλει εύλογο τέλος για τέτοιου 
είδους συνδρομή σε περίπτωση που η 
κατάσταση αυτή προκλήθηκε από αμέλεια 
ή πρόθεση του ταξιδιώτη. Το τέλος δεν 
υπερβαίνει σε καμία περίπτωση το 
πραγματικό κόστος που επωμίζεται ο 
διοργανωτής ή ο λιανοπωλητής.

Or. en

Τροπολογία 384
Jorgo Chatzimarkakis

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 15 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε οι 
διοργανωτές και οι λιανοπωλητές που 
διευκολύνουν την προμήθεια 
εξατομικευμένων ταξιδιωτικών 
διακανονισμών και είναι εγκατεστημένοι 
στο έδαφός τους να εξασφαλίζουν εγγύηση 
για την αποτελεσματική και άμεση 
επιστροφή όλων των πληρωμών που 
πραγματοποιούν οι ταξιδιώτες και, εφόσον 
περιλαμβάνεται η μεταφορά επιβατών, για 
τον αποτελεσματικό και άμεσο 
επαναπατρισμό των ταξιδιωτών σε 
περίπτωση αφερεγγυότητας.

1. Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε οι 
διοργανωτές που είναι εγκατεστημένοι στο 
έδαφός τους να εξασφαλίζουν εγγύηση για 
την αποτελεσματική και άμεση επιστροφή 
όλων των πληρωμών που πραγματοποιούν 
οι ταξιδιώτες και, εφόσον περιλαμβάνεται 
η μεταφορά επιβατών, για τον 
αποτελεσματικό και άμεσο επαναπατρισμό 
των ταξιδιωτών σε περίπτωση 
αφερεγγυότητας. Οι λιανοπωλητές δεν 
υποχρεούνται να επιστρέφουν τα ποσά 
που καταβάλλονται απευθείας σε τρίτους. 
Εναπόκειται, ωστόσο, στους 
λιανοπωλητές να ορίζουν με σαφήνεια τα 
ανωτέρω στους όρους και τις 
προϋποθέσεις τους.
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Or. en

Τροπολογία 385
Matteo Salvini

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 15 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε οι 
διοργανωτές και οι λιανοπωλητές που 
διευκολύνουν την προμήθεια 
εξατομικευμένων ταξιδιωτικών 
διακανονισμών και είναι εγκατεστημένοι 
στο έδαφός τους να εξασφαλίζουν εγγύηση 
για την αποτελεσματική και άμεση 
επιστροφή όλων των πληρωμών που 
πραγματοποιούν οι ταξιδιώτες και, εφόσον 
περιλαμβάνεται η μεταφορά επιβατών, για 
τον αποτελεσματικό και άμεσο 
επαναπατρισμό των ταξιδιωτών σε 
περίπτωση αφερεγγυότητας.

1. Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε οι 
διοργανωτές που είναι εγκατεστημένοι στο 
έδαφός τους να εξασφαλίζουν εγγύηση για 
την αποτελεσματική και άμεση επιστροφή 
όλων των πληρωμών που πραγματοποιούν 
οι ταξιδιώτες και, εφόσον περιλαμβάνεται 
η μεταφορά επιβατών, για τον 
αποτελεσματικό και άμεσο επαναπατρισμό 
των ταξιδιωτών σε περίπτωση 
αφερεγγυότητας.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι υποχρεώσεις που επιβαρύνουν τον πάροχο είναι δυσανάλογες και θα μείωναν σημαντικά τα 
κίνητρα των παρόχων να προσφέρουν ελκυστικές λύσεις. Η κατάσταση αυτή θα ζημίωνε τους 
καταναλωτές οι οποίοι θα είχαν λιγότερες επιλογές, μικρότερη ευελιξία και θα διέθεταν 
περιορισμένη πρόσβαση σε προσφορές. Αξίζει να σημειωθεί ότι σε πολλές περιπτώσεις η ρήτρα 
προστασίας κατά της αφερεγγυότητας δεν θα είναι εκτελεστή: εάν ο πελάτης δεν μπορεί να 
ταυτοποιηθεί, θα είναι αδύνατο για τους λιανοπωλητές να εντοπίσουν τους καταναλωτές που 
έχουν αγοράσει υπηρεσίες χρησιμοποιώντας τους συνδέσμους που παρέχονται στον δικτυακό 
τους τόπο.

Τροπολογία 386
Catherine Stihler

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 15 – παράγραφος 1



AM\1013596EL.doc 183/216 PE526.125v01-00

EL

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε οι 
διοργανωτές και οι λιανοπωλητές που 
διευκολύνουν την προμήθεια 
εξατομικευμένων ταξιδιωτικών 
διακανονισμών και είναι εγκατεστημένοι 
στο έδαφός τους να εξασφαλίζουν 
εγγύηση για την αποτελεσματική και 
άμεση επιστροφή όλων των πληρωμών που 
πραγματοποιούν οι ταξιδιώτες και, εφόσον 
περιλαμβάνεται η μεταφορά επιβατών, για 
τον αποτελεσματικό και άμεσο 
επαναπατρισμό των ταξιδιωτών σε 
περίπτωση αφερεγγυότητας.

1. Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε οι 
διοργανωτές οργανωμένων ταξιδιών και 
οι λιανοπωλητές που διευκολύνουν την 
προμήθεια εξατομικευμένων ταξιδιωτικών 
διακανονισμών να εξασφαλίζουν εγγύηση 
για την αποτελεσματική και άμεση 
επιστροφή όλων των πληρωμών που 
πραγματοποιούν οι ταξιδιώτες και, εφόσον 
περιλαμβάνεται η μεταφορά επιβατών, για 
τον αποτελεσματικό και άμεσο 
επαναπατρισμό των ταξιδιωτών σε 
περίπτωση αφερεγγυότητας του 
διοργανωτή, του λιανοπωλητή ή 
οποιουδήποτε παρόχου υπηρεσιών 
εξατομικευμένων ταξιδιωτικών 
διακανονισμών.

Or. en

Αιτιολόγηση

Το άρθρο υπό την παρούσα του μορφή ενδέχεται να ενθαρρύνει τις επιχειρήσεις να 
δραστηριοποιηθούν σε υπεράκτια εδάφη ή να εγκατασταθούν σε επικράτειες στις οποίες 
εφαρμόζεται ένα λιγότερο αποτελεσματικό καθεστώς προστασίας κατά της αφερεγγυότητας σε 
βάρος των πολιτών. Με την τροπολογία διασφαλίζεται άλλωστε ότι η αφερεγγυότητα ισχύει και 
για τους διοργανωτές οργανωμένων ταξιδιών και όχι μόνο για τα συνδεδεμένα/εξατομικευμένα 
ταξίδια.

Τροπολογία 387
Emma McClarkin

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 15 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε οι 
διοργανωτές και οι λιανοπωλητές που 
διευκολύνουν την προμήθεια 
εξατομικευμένων ταξιδιωτικών 
διακανονισμών και είναι εγκατεστημένοι 
στο έδαφός τους να εξασφαλίζουν 
εγγύηση για την αποτελεσματική και 
άμεση επιστροφή όλων των πληρωμών που 
πραγματοποιούν οι ταξιδιώτες και, εφόσον 

1. Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε οι 
διοργανωτές οργανωμένων ταξιδιών και 
οι λιανοπωλητές που διευκολύνουν την 
προμήθεια συνδεδεμένων ταξιδιωτικών 
διακανονισμών να εξασφαλίζουν εγγύηση 
για την αποτελεσματική και άμεση 
επιστροφή όλων των πληρωμών που 
πραγματοποιούν οι ταξιδιώτες και, εφόσον 
περιλαμβάνεται η μεταφορά επιβατών, για 
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περιλαμβάνεται η μεταφορά επιβατών, για 
τον αποτελεσματικό και άμεσο 
επαναπατρισμό των ταξιδιωτών σε 
περίπτωση αφερεγγυότητας.

τον αποτελεσματικό και άμεσο 
επαναπατρισμό των ταξιδιωτών σε 
περίπτωση αφερεγγυότητας του 
διοργανωτή, του λιανοπωλητή ή 
οποιουδήποτε παρόχου υπηρεσιών 
συνδεδεμένων ταξιδιωτικών 
διακανονισμών

Or. en

Τροπολογία 388
Anna Hedh

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 15 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε οι 
διοργανωτές και οι λιανοπωλητές που 
διευκολύνουν την προμήθεια 
εξατομικευμένων ταξιδιωτικών 
διακανονισμών και είναι εγκατεστημένοι 
στο έδαφός τους να εξασφαλίζουν εγγύηση 
για την αποτελεσματική και άμεση 
επιστροφή όλων των πληρωμών που 
πραγματοποιούν οι ταξιδιώτες και, εφόσον 
περιλαμβάνεται η μεταφορά επιβατών, για 
τον αποτελεσματικό και άμεσο 
επαναπατρισμό των ταξιδιωτών σε 
περίπτωση αφερεγγυότητας.

1. Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε οι 
διοργανωτές και οι λιανοπωλητές που 
διευκολύνουν την προμήθεια 
οργανωμένων ταξιδιών, καθώς και 
εξατομικευμένων ταξιδιωτικών 
διακανονισμών και είναι εγκατεστημένοι 
στο έδαφός τους να εξασφαλίζουν εγγύηση 
για την αποτελεσματική και άμεση 
επιστροφή όλων των πληρωμών που 
πραγματοποιούν οι ταξιδιώτες και, εφόσον 
περιλαμβάνεται η μεταφορά επιβατών, για 
τον αποτελεσματικό και άμεσο 
επαναπατρισμό των ταξιδιωτών σε 
περίπτωση αφερεγγυότητας.

Or. sv

Τροπολογία 389
Philippe Juvin

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 15 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε οι 1. Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε οι 
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διοργανωτές και οι λιανοπωλητές που 
διευκολύνουν την προμήθεια 
εξατομικευμένων ταξιδιωτικών 
διακανονισμών και είναι εγκατεστημένοι 
στο έδαφός τους να εξασφαλίζουν εγγύηση 
για την αποτελεσματική και άμεση 
επιστροφή όλων των πληρωμών που 
πραγματοποιούν οι ταξιδιώτες και, εφόσον 
περιλαμβάνεται η μεταφορά επιβατών, για 
τον αποτελεσματικό και άμεσο 
επαναπατρισμό των ταξιδιωτών σε 
περίπτωση αφερεγγυότητας.

διοργανωτές ή/και οι λιανοπωλητές στην 
περίπτωση οργανωμένου ταξιδιού και οι 
λιανοπωλητές που διευκολύνουν την 
προμήθεια εξατομικευμένων ταξιδιωτικών 
διακανονισμών και είναι εγκατεστημένοι 
στο έδαφός τους να εξασφαλίζουν εγγύηση 
για την αποτελεσματική και άμεση 
επιστροφή όλων των πληρωμών που 
πραγματοποιούν οι ταξιδιώτες και, εφόσον 
περιλαμβάνεται η μεταφορά επιβατών, για 
τον αποτελεσματικό και άμεσο 
επαναπατρισμό των ταξιδιωτών σε 
περίπτωση αφερεγγυότητας.

Or. en

Justification

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.

Τροπολογία 390
Sergio Gaetano Cofferati

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 15 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε οι 
διοργανωτές και οι λιανοπωλητές που 
διευκολύνουν την προμήθεια 
εξατομικευμένων ταξιδιωτικών 
διακανονισμών και είναι εγκατεστημένοι 
στο έδαφός τους να εξασφαλίζουν εγγύηση 
για την αποτελεσματική και άμεση 
επιστροφή όλων των πληρωμών που 
πραγματοποιούν οι ταξιδιώτες και, εφόσον 
περιλαμβάνεται η μεταφορά επιβατών, για 
τον αποτελεσματικό και άμεσο 
επαναπατρισμό των ταξιδιωτών σε 

1. Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε οι 
διοργανωτές οργανωμένων ταξιδιών και 
οι λιανοπωλητές που διευκολύνουν την 
προμήθεια εξατομικευμένων ταξιδιωτικών 
διακανονισμών και είναι εγκατεστημένοι 
στο έδαφός τους να εξασφαλίζουν εγγύηση 
για την αποτελεσματική και άμεση 
επιστροφή όλων των πληρωμών που 
πραγματοποιούν οι ταξιδιώτες και, εφόσον 
περιλαμβάνεται η μεταφορά επιβατών, για 
τον αποτελεσματικό και άμεσο 
επαναπατρισμό των ταξιδιωτών σε 
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περίπτωση αφερεγγυότητας. περίπτωση αφερεγγυότητας.

Or. en

Τροπολογία 391
Matteo Salvini

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 15 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η προστασία κατά της αφερεγγυότητας 
που αναφέρεται στην παράγραφο 1 
λαμβάνει υπόψη τον πραγματικό 
οικονομικό κίνδυνο που αντιπροσωπεύουν 
οι σχετικές δραστηριότητες του παρόχου. 
Οι ταξιδιώτες τυγχάνουν αυτής της 
προστασίας, ανεξαρτήτως του τόπου 
κατοικίας τους, του τόπου αναχώρησης ή 
του τόπου όπου πωλούνται το πακέτο ή οι 
εξατομικευμένοι ταξιδιωτικοί 
διακανονισμοί.

2. Η προστασία κατά της αφερεγγυότητας 
που αναφέρεται στην παράγραφο 1 
λαμβάνει υπόψη τον πραγματικό 
οικονομικό κίνδυνο που αντιπροσωπεύουν 
οι σχετικές δραστηριότητες του παρόχου. 
Οι ταξιδιώτες τυγχάνουν αυτής της 
προστασίας, ανεξαρτήτως του τόπου 
κατοικίας τους, του τόπου αναχώρησης ή 
του τόπου όπου πωλείται το πακέτο.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι υποχρεώσεις που επιβαρύνουν τον πάροχο είναι δυσανάλογες και θα μείωναν σημαντικά τα 
κίνητρα των παρόχων να προσφέρουν ελκυστικές λύσεις. Η κατάσταση αυτή θα ζημίωνε τους 
καταναλωτές οι οποίοι θα είχαν λιγότερες επιλογές, μικρότερη ευελιξία και θα διέθεταν 
περιορισμένη πρόσβαση σε προσφορές. Αξίζει να σημειωθεί ότι σε πολλές περιπτώσεις, η ρήτρα 
προστασίας κατά της αφερεγγυότητας δεν θα είναι εκτελεστή: εάν ο πελάτης δεν μπορεί να 
ταυτοποιηθεί, θα είναι αδύνατο για τους λιανοπωλητές να εντοπίσουν τους καταναλωτές που 
έχουν αγοράσει υπηρεσίες χρησιμοποιώντας τους συνδέσμους που παρέχονται στον δικτυακό 
τους τόπο.

Τροπολογία 392
Jorgo Chatzimarkakis

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 15 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η προστασία κατά της αφερεγγυότητας 2. Η προστασία κατά της αφερεγγυότητας 
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που αναφέρεται στην παράγραφο 1 
λαμβάνει υπόψη τον πραγματικό 
οικονομικό κίνδυνο που αντιπροσωπεύουν 
οι σχετικές δραστηριότητες του παρόχου. 
Οι ταξιδιώτες τυγχάνουν αυτής της 
προστασίας, ανεξαρτήτως του τόπου 
κατοικίας τους, του τόπου αναχώρησης ή 
του τόπου όπου πωλούνται το πακέτο ή οι 
εξατομικευμένοι ταξιδιωτικοί 
διακανονισμοί.

που αναφέρεται στην παράγραφο 1 
λαμβάνει υπόψη τον πραγματικό 
οικονομικό κίνδυνο που αντιπροσωπεύουν 
οι σχετικές δραστηριότητες του παρόχου. 
Οι ταξιδιώτες τυγχάνουν αυτής της 
προστασίας, ανεξαρτήτως του τόπου 
κατοικίας τους, του τόπου αναχώρησης ή 
του τόπου όπου πωλείται το πακέτο.

Or. en

Τροπολογία 393
Emma McClarkin

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 15 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. Η προστασία κατά της 
αφερεγγυότητας που αναφέρεται στην 
παράγραφο 1 πρέπει να είναι επαρκής
ώστε να πληροί τις απαιτήσεις της 
παρούσας οδηγίας, υπό την προϋπόθεση 
ότι εφαρμόζεται σε όλες τις ευλόγως 
προβλέψιμες περιστάσεις.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η προστασία κατά της αφερεγγυότητας θα πρέπει να είναι επαρκής και δεν θα πρέπει να 
παρέχει υπερβολικά πολλές εγγυήσεις για να καλύπτονται αόριστες απαιτήσεις των οποίων το 
κόστος θα μπορούσε να μεταβιβαστεί στον καταναλωτή.

Τροπολογία 394
Emma McClarkin

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 15 – παράγραφος 2 β (νέα)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2β. Όπου κρίνεται σκόπιμο, η προστασία 
κατά της αφερεγγυότητας που 
αναφέρεται στην παράγραφο 1 μπορεί να 
προβλέπει την εκτέλεση των συμβάσεων 
που αφορούν οργανωμένα ταξίδια ή 
συνδεδεμένους ταξιδιωτικούς 
διακανονισμούς αντί της επιστροφής των 
πληρωμών.

Or. en

Τροπολογία 395
Matteo Salvini

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 16 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη αναγνωρίζουν ότι πληροί 
τις απαιτήσεις των εθνικών τους κανόνων 
για τη μεταφορά του άρθρου 15 κάθε 
προστασία κατά της αφερεγγυότητας, η 
οποία λαμβάνεται από διοργανωτή ή 
λιανοπωλητή που διευκολύνει την 
προμήθεια εξατομικευμένων 
ταξιδιωτικών διακανονισμών βάσει των 
κανόνων του κράτους μέλους 
εγκατάστασής του για τη μεταφορά του 
άρθρου 15.

1. Τα κράτη μέλη αναγνωρίζουν ότι πληροί 
τις απαιτήσεις των εθνικών τους κανόνων 
για τη μεταφορά του άρθρου 15 κάθε 
προστασία κατά της αφερεγγυότητας, η 
οποία λαμβάνεται από διοργανωτή βάσει 
των κανόνων του κράτους μέλους 
εγκατάστασής του για τη μεταφορά του 
άρθρου 15.

Or. en

Αιτιολόγηση

Το πεδίο εφαρμογής της οδηγίας για τα οργανωμένα ταξίδια πρέπει να περιοριστεί σε 
συνδυασμούς ταξιδιωτικών υπηρεσιών που συνιστούν ένα πακέτο. Η εισαγωγή της νέας έννοιας 
του «εξατομικευμένου ταξιδιωτικού διακανονισμού» στην παρούσα οδηγία θα μπορούσε να έχει 
αρνητικές συνέπειες για τους καταναλωτές και τις επιχειρήσεις, δημιουργώντας ανασφάλεια 
δικαίου και σύγχυση τόσο στους καταναλωτές όσο και στους παρόχους ταξιδιωτικών 
υπηρεσιών.
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Τροπολογία 396
Jorgo Chatzimarkakis

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 16 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη αναγνωρίζουν ότι πληροί 
τις απαιτήσεις των εθνικών τους κανόνων 
για τη μεταφορά του άρθρου 15 κάθε 
προστασία κατά της αφερεγγυότητας, η 
οποία λαμβάνεται από διοργανωτή ή 
λιανοπωλητή που διευκολύνει την 
προμήθεια εξατομικευμένων 
ταξιδιωτικών διακανονισμών βάσει των 
κανόνων του κράτους μέλους 
εγκατάστασής του για τη μεταφορά του 
άρθρου 15.

1. Τα κράτη μέλη αναγνωρίζουν ότι πληροί 
τις απαιτήσεις των εθνικών τους κανόνων 
για τη μεταφορά του άρθρου 15 κάθε 
προστασία κατά της αφερεγγυότητας, η 
οποία λαμβάνεται από διοργανωτή βάσει 
των κανόνων του κράτους μέλους 
εγκατάστασής του για τη μεταφορά του 
άρθρου 15.

Or. en

Τροπολογία 397
Ivo Belet

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 16 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη αναγνωρίζουν ότι πληροί 
τις απαιτήσεις των εθνικών τους κανόνων 
για τη μεταφορά του άρθρου 15 κάθε 
προστασία κατά της αφερεγγυότητας, η 
οποία λαμβάνεται από διοργανωτή ή 
λιανοπωλητή που διευκολύνει την 
προμήθεια εξατομικευμένων ταξιδιωτικών 
διακανονισμών βάσει των κανόνων του 
κράτους μέλους εγκατάστασής του για τη 
μεταφορά του άρθρου 15.

1. Τα κράτη μέλη αναγνωρίζουν ότι πληροί 
τις απαιτήσεις των κανόνων τους για τη 
μεταφορά του άρθρου 15 κάθε προστασία 
κατά της αφερεγγυότητας, η οποία 
λαμβάνεται από διοργανωτή ή 
λιανοπωλητή που διευκολύνει την 
προμήθεια εξατομικευμένων ταξιδιωτικών 
διακανονισμών βάσει των κανόνων του 
κράτους μέλους εγκατάστασής του για τη 
μεταφορά του άρθρου 15.

Or. nl

Αιτιολόγηση

Η παρούσα οδηγία θα εφαρμοστεί από τα κράτη μέλη σε διαφορετικά διοικητικά επίπεδα, 
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ανάλογα με την εκάστοτε κρατική διάρθρωση.

Τροπολογία 398
Philippe Juvin

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 16 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη αναγνωρίζουν ότι πληροί 
τις απαιτήσεις των εθνικών τους κανόνων 
για τη μεταφορά του άρθρου 15 κάθε 
προστασία κατά της αφερεγγυότητας, η 
οποία λαμβάνεται από διοργανωτή ή 
λιανοπωλητή που διευκολύνει την 
προμήθεια εξατομικευμένων ταξιδιωτικών 
διακανονισμών βάσει των κανόνων του 
κράτους μέλους εγκατάστασής του για τη 
μεταφορά του άρθρου 15.

1. Τα κράτη μέλη αναγνωρίζουν ότι πληροί 
τις απαιτήσεις των εθνικών τους κανόνων 
για τη μεταφορά του άρθρου 15 κάθε 
προστασία κατά της αφερεγγυότητας, η 
οποία λαμβάνεται από διοργανωτή ή/και 
λιανοπωλητή στην περίπτωση 
οργανωμένου ταξιδιού, ή λιανοπωλητή 
που διευκολύνει την προμήθεια 
εξατομικευμένων ταξιδιωτικών 
διακανονισμών βάσει των κανόνων του 
κράτους μέλους εγκατάστασής του για τη 
μεταφορά του άρθρου 15.

Or. en

Justification

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.

Τροπολογία 399
Matteo Salvini

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 16 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1α. Η Επιτροπή θα πρέπει να καταρτίσει 
έναν συνεκτικό τύπο, ενιαίο για όλα τα 
κράτη μέλη προκειμένου να 
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εξασφαλίζεται η ομοιομορφία και να 
αποφεύγεται το φαινόμενο της 
αναζήτησης του ευνοϊκότερου
καθεστώτος εγγυήσεων («security 
shopping») σε ολόκληρη την Ένωση. Για 
τον τρόπο υπολογισμού του τύπου αυτού 
θα πρέπει να πραγματοποιηθούν 
διαβουλεύσεις με ενδιαφερόμενα μέρη.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η εφαρμογή ενός συνεκτικού τύπου, ενιαίου για όλα τα κράτη μέλη θα εξασφάλιζε ομοιομορφία 
και θα συνέβαλε στην αποφυγή του φαινομένου της αναζήτησης του ευνοϊκότερου καθεστώτος 
εγγυήσεων («security shopping”) σε ολόκληρη την Ένωση. Για τον τρόπο υπολογισμού του 
τύπου αυτού θα πρέπει να πραγματοποιηθούν διαβουλεύσεις με ενδιαφερόμενα μέρη.

Τροπολογία 400
Matteo Salvini

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 16 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Τα κράτη μέλη ορίζουν τα κεντρικά 
σημεία επαφής για τη διευκόλυνση της 
διοικητικής συνεργασίας και την εποπτεία 
των διοργανωτών και των λιανοπωλητών 
που διευκολύνουν την προμήθεια 
εξατομικευμένων ταξιδιωτικών 
διακανονισμών και οι οποίοι
δραστηριοποιούνται σε διάφορα κράτη 
μέλη. Τα κράτη μέλη κοινοποιούν τα 
στοιχεία επικοινωνίας των εν λόγω 
σημείων επαφής σε όλα τα άλλα κράτη 
μέλη και την Επιτροπή.

2. Τα κράτη μέλη ορίζουν τα κεντρικά 
σημεία επαφής για τη διευκόλυνση της 
διοικητικής συνεργασίας και την εποπτεία 
των διοργανωτών που δραστηριοποιούνται 
σε διάφορα κράτη μέλη. Τα κράτη μέλη 
κοινοποιούν τα στοιχεία επικοινωνίας των 
εν λόγω σημείων επαφής σε όλα τα άλλα 
κράτη μέλη και την Επιτροπή.

Or. en

Αιτιολόγηση

Το πεδίο εφαρμογής της οδηγίας για τα οργανωμένα ταξίδια πρέπει να περιοριστεί σε 
συνδυασμούς ταξιδιωτικών υπηρεσιών που συνιστούν ένα πακέτο. Η εισαγωγή της νέας έννοιας 
του «εξατομικευμένου ταξιδιωτικού διακανονισμού» στην παρούσα οδηγία θα μπορούσε να έχει 
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αρνητικές συνέπειες για τους καταναλωτές και τις επιχειρήσεις, δημιουργώντας ανασφάλεια 
δικαίου και σύγχυση τόσο στους καταναλωτές όσο και στους παρόχους ταξιδιωτικών 
υπηρεσιών.

Τροπολογία 401
Jorgo Chatzimarkakis

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 16 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Τα κράτη μέλη ορίζουν τα κεντρικά 
σημεία επαφής για τη διευκόλυνση της 
διοικητικής συνεργασίας και την εποπτεία 
των διοργανωτών και των λιανοπωλητών 
που διευκολύνουν την προμήθεια 
εξατομικευμένων ταξιδιωτικών 
διακανονισμών και οι οποίοι
δραστηριοποιούνται σε διάφορα κράτη 
μέλη. Τα κράτη μέλη κοινοποιούν τα 
στοιχεία επικοινωνίας των εν λόγω 
σημείων επαφής σε όλα τα άλλα κράτη 
μέλη και την Επιτροπή.

2. Τα κράτη μέλη ορίζουν τα κεντρικά 
σημεία επαφής για τη διευκόλυνση της 
διοικητικής συνεργασίας και την εποπτεία 
των διοργανωτών που δραστηριοποιούνται 
σε διάφορα κράτη μέλη. Τα κράτη μέλη 
κοινοποιούν τα στοιχεία επικοινωνίας των 
εν λόγω σημείων επαφής σε όλα τα άλλα 
κράτη μέλη και την Επιτροπή.

Or. en

Τροπολογία 402
Philippe Juvin

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 16 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Τα κράτη μέλη ορίζουν τα κεντρικά 
σημεία επαφής για τη διευκόλυνση της 
διοικητικής συνεργασίας και την εποπτεία 
των διοργανωτών και των λιανοπωλητών 
που διευκολύνουν την προμήθεια 
εξατομικευμένων ταξιδιωτικών 
διακανονισμών και οι οποίοι 
δραστηριοποιούνται σε διάφορα κράτη 
μέλη. Τα κράτη μέλη κοινοποιούν τα 
στοιχεία επικοινωνίας των εν λόγω 
σημείων επαφής σε όλα τα άλλα κράτη 

2. Τα κράτη μέλη ορίζουν τα κεντρικά 
σημεία επαφής για τη διευκόλυνση της 
διοικητικής συνεργασίας και την εποπτεία 
των διοργανωτών ή/και των 
λιανοπωλητών στην περίπτωση 
οργανωμένου ταξιδιού και των 
λιανοπωλητών που διευκολύνουν την 
προμήθεια εξατομικευμένων ταξιδιωτικών 
διακανονισμών και οι οποίοι
δραστηριοποιούνται σε διάφορα κράτη 
μέλη. Τα κράτη μέλη κοινοποιούν τα 
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μέλη και την Επιτροπή. στοιχεία επικοινωνίας των εν λόγω 
σημείων επαφής σε όλα τα άλλα κράτη 
μέλη και την Επιτροπή.

Or. en

Justification

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.

Τροπολογία 403
Matteo Salvini

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 16 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Τα κεντρικά σημεία επαφής διαθέτουν 
αμοιβαία μεταξύ τους όλες τις απαραίτητες 
πληροφορίες σχετικά με τα εθνικά τους 
συστήματα προστασίας κατά της 
αφερεγγυότητας και την ταυτότητα του 
φορέα ή των φορέων που παρέχουν 
προστασία κατά της αφερεγγυότητας για 
έναν συγκεκριμένο πάροχο που είναι 
εγκατεστημένος στο έδαφός τους. 
Παρέχουν αμοιβαία πρόσβαση σε 
κατάλογο στον οποίο απαριθμούνται οι 
διοργανωτές και οι λιανοπωλητές που 
διευκολύνουν την προμήθεια 
εξατομικευμένων ταξιδιωτικών 
διακανονισμών και οι οποίοι
εκπληρώνουν τις υποχρεώσεις τους όσον 
αφορά την προστασία κατά της 
αφερεγγυότητας.

3. Τα κεντρικά σημεία επαφής διαθέτουν 
αμοιβαία μεταξύ τους όλες τις απαραίτητες 
πληροφορίες σχετικά με τα εθνικά τους 
συστήματα προστασίας κατά της 
αφερεγγυότητας και την ταυτότητα του 
φορέα ή των φορέων που παρέχουν 
προστασία κατά της αφερεγγυότητας για 
έναν συγκεκριμένο πάροχο που είναι 
εγκατεστημένος στο έδαφός τους. 
Παρέχουν αμοιβαία πρόσβαση σε 
κατάλογο στον οποίο απαριθμούνται οι 
διοργανωτές που εκπληρώνουν τις 
υποχρεώσεις τους όσον αφορά την 
προστασία κατά της αφερεγγυότητας.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Το πεδίο εφαρμογής της οδηγίας για τα οργανωμένα ταξίδια πρέπει να περιοριστεί σε 
συνδυασμούς ταξιδιωτικών υπηρεσιών που συνιστούν ένα πακέτο. Η εισαγωγή της νέας έννοιας 
του «εξατομικευμένου ταξιδιωτικού διακανονισμού» στην παρούσα οδηγία θα μπορούσε να έχει 
αρνητικές συνέπειες για τους καταναλωτές και τις επιχειρήσεις, δημιουργώντας ανασφάλεια 
δικαίου και σύγχυση τόσο στους καταναλωτές όσο και στους παρόχους ταξιδιωτικών 
υπηρεσιών.

Τροπολογία 404
Jorgo Chatzimarkakis

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 16 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Τα κεντρικά σημεία επαφής διαθέτουν 
αμοιβαία μεταξύ τους όλες τις απαραίτητες 
πληροφορίες σχετικά με τα εθνικά τους 
συστήματα προστασίας κατά της 
αφερεγγυότητας και την ταυτότητα του 
φορέα ή των φορέων που παρέχουν 
προστασία κατά της αφερεγγυότητας για 
έναν συγκεκριμένο πάροχο που είναι 
εγκατεστημένος στο έδαφός τους. 
Παρέχουν αμοιβαία πρόσβαση σε 
κατάλογο στον οποίο απαριθμούνται οι 
διοργανωτές και οι λιανοπωλητές που 
διευκολύνουν την προμήθεια 
εξατομικευμένων ταξιδιωτικών 
διακανονισμών και οι οποίοι
εκπληρώνουν τις υποχρεώσεις τους όσον 
αφορά την προστασία κατά της 
αφερεγγυότητας.

3. Τα κεντρικά σημεία επαφής διαθέτουν 
αμοιβαία μεταξύ τους όλες τις απαραίτητες 
πληροφορίες σχετικά με τα εθνικά τους 
συστήματα προστασίας κατά της 
αφερεγγυότητας και την ταυτότητα του 
φορέα ή των φορέων που παρέχουν 
προστασία κατά της αφερεγγυότητας για 
έναν συγκεκριμένο πάροχο που είναι 
εγκατεστημένος στο έδαφός τους. 
Παρέχουν αμοιβαία πρόσβαση σε 
κατάλογο στον οποίο απαριθμούνται οι 
διοργανωτές που εκπληρώνουν τις 
υποχρεώσεις τους όσον αφορά την 
προστασία κατά της αφερεγγυότητας.

Or. en

Τροπολογία 405
Ivo Belet

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 16 – παράγραφος 3
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Τα κεντρικά σημεία επαφής διαθέτουν 
αμοιβαία μεταξύ τους όλες τις απαραίτητες 
πληροφορίες σχετικά με τα εθνικά τους
συστήματα προστασίας κατά της 
αφερεγγυότητας και την ταυτότητα του 
φορέα ή των φορέων που παρέχουν 
προστασία κατά της αφερεγγυότητας για 
έναν συγκεκριμένο πάροχο που είναι 
εγκατεστημένος στο έδαφός τους. 
Παρέχουν αμοιβαία πρόσβαση σε 
κατάλογο στον οποίο απαριθμούνται οι 
διοργανωτές και οι λιανοπωλητές που 
διευκολύνουν την προμήθεια 
εξατομικευμένων ταξιδιωτικών 
διακανονισμών και οι οποίοι εκπληρώνουν 
τις υποχρεώσεις τους όσον αφορά την 
προστασία κατά της αφερεγγυότητας.

3. Τα κεντρικά σημεία επαφής διαθέτουν 
αμοιβαία μεταξύ τους όλες τις απαραίτητες 
πληροφορίες σχετικά με τα συστήματα 
προστασίας τους κατά της αφερεγγυότητας 
και την ταυτότητα του φορέα ή των 
φορέων που παρέχουν προστασία κατά της 
αφερεγγυότητας για έναν συγκεκριμένο 
πάροχο που είναι εγκατεστημένος στο 
έδαφός τους. Παρέχουν αμοιβαία 
πρόσβαση σε κατάλογο στον οποίο 
απαριθμούνται οι διοργανωτές και οι 
λιανοπωλητές που διευκολύνουν την 
προμήθεια εξατομικευμένων ταξιδιωτικών 
διακανονισμών και οι οποίοι εκπληρώνουν 
τις υποχρεώσεις τους όσον αφορά την 
προστασία κατά της αφερεγγυότητας.

Or. nl

Αιτιολόγηση

Η παρούσα οδηγία θα εφαρμοστεί από τα κράτη μέλη σε διαφορετικά διοικητικά επίπεδα, 
ανάλογα με την εκάστοτε κρατική διάρθρωση.

Τροπολογία 406
Philippe Juvin

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 16 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Τα κεντρικά σημεία επαφής διαθέτουν 
αμοιβαία μεταξύ τους όλες τις απαραίτητες 
πληροφορίες σχετικά με τα εθνικά τους 
συστήματα προστασίας κατά της 
αφερεγγυότητας και την ταυτότητα του 
φορέα ή των φορέων που παρέχουν 
προστασία κατά της αφερεγγυότητας για 
έναν συγκεκριμένο πάροχο που είναι 
εγκατεστημένος στο έδαφός τους. 
Παρέχουν αμοιβαία πρόσβαση σε 
κατάλογο στον οποίο απαριθμούνται οι 
διοργανωτές και οι λιανοπωλητές που 

3. Τα κεντρικά σημεία επαφής διαθέτουν 
αμοιβαία μεταξύ τους όλες τις απαραίτητες 
πληροφορίες σχετικά με τα εθνικά τους 
συστήματα προστασίας κατά της 
αφερεγγυότητας και την ταυτότητα του 
φορέα ή των φορέων που παρέχουν 
προστασία κατά της αφερεγγυότητας για 
έναν συγκεκριμένο πάροχο που είναι 
εγκατεστημένος στο έδαφός τους. 
Παρέχουν αμοιβαία πρόσβαση σε 
κατάλογο στον οποίο απαριθμούνται οι 
διοργανωτές ή/και οι λιανοπωλητές στην 
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διευκολύνουν την προμήθεια 
εξατομικευμένων ταξιδιωτικών 
διακανονισμών και οι οποίοι εκπληρώνουν 
τις υποχρεώσεις τους όσον αφορά την 
προστασία κατά της αφερεγγυότητας.

περίπτωση οργανωμένου ταξιδιού, και οι 
λιανοπωλητές που διευκολύνουν την 
προμήθεια εξατομικευμένων ταξιδιωτικών 
διακανονισμών και οι οποίοι εκπληρώνουν 
τις υποχρεώσεις τους όσον αφορά την 
προστασία κατά της αφερεγγυότητας.

Or. en

Justification

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.

Τροπολογία 407
Matteo Salvini

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 16 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Εάν ένα κράτος μέλος έχει αμφιβολίες 
σχετικά με την προστασία κατά της 
αφερεγγυότητας ενός διοργανωτή ή ενός 
λιανοπωλητή που διευκολύνει την 
προμήθεια εξατομικευμένων 
ταξιδιωτικών διακανονισμών και ο 
οποίος είναι εγκατεστημένος σε 
διαφορετικό κράτος μέλος και 
δραστηριοποιείται στο έδαφός του, ζητεί 
διευκρινίσεις από το κράτος μέλος 
εγκατάστασης. Τα κράτη μέλη απαντούν 
στα αιτήματα άλλων κρατών μελών το 
αργότερο εντός 15 εργάσιμων ημερών από 
τη λήψη τους.

4. Εάν ένα κράτος μέλος έχει αμφιβολίες 
σχετικά με την προστασία κατά της 
αφερεγγυότητας ενός διοργανωτή που
είναι εγκατεστημένος σε διαφορετικό 
κράτος μέλος και δραστηριοποιείται στο 
έδαφός του, ζητεί διευκρινίσεις από το 
κράτος μέλος εγκατάστασης. Τα κράτη 
μέλη απαντούν στα αιτήματα άλλων 
κρατών μελών το αργότερο εντός 15 
εργάσιμων ημερών από τη λήψη τους.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Το πεδίο εφαρμογής της οδηγίας για τα οργανωμένα ταξίδια πρέπει να περιοριστεί σε 
συνδυασμούς ταξιδιωτικών υπηρεσιών που συνιστούν ένα πακέτο. Η εισαγωγή της νέας έννοιας 
του «εξατομικευμένου ταξιδιωτικού διακανονισμού» στην παρούσα οδηγία θα μπορούσε να έχει 
αρνητικές συνέπειες για τους καταναλωτές και τις επιχειρήσεις, δημιουργώντας ανασφάλεια 
δικαίου και σύγχυση τόσο στους καταναλωτές όσο και στους παρόχους ταξιδιωτικών 
υπηρεσιών.

Τροπολογία 408
Jorgo Chatzimarkakis

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 16 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Εάν ένα κράτος μέλος έχει αμφιβολίες 
σχετικά με την προστασία κατά της 
αφερεγγυότητας ενός διοργανωτή ή ενός 
λιανοπωλητή που διευκολύνει την 
προμήθεια εξατομικευμένων 
ταξιδιωτικών διακανονισμών και ο 
οποίος είναι εγκατεστημένος σε 
διαφορετικό κράτος μέλος και 
δραστηριοποιείται στο έδαφός του, ζητεί 
διευκρινίσεις από το κράτος μέλος 
εγκατάστασης. Τα κράτη μέλη απαντούν 
στα αιτήματα άλλων κρατών μελών το 
αργότερο εντός 15 εργάσιμων ημερών από 
τη λήψη τους.

4. Εάν ένα κράτος μέλος έχει αμφιβολίες 
σχετικά με την προστασία κατά της 
αφερεγγυότητας ενός διοργανωτή που
είναι εγκατεστημένος σε διαφορετικό 
κράτος μέλος και δραστηριοποιείται στο 
έδαφός του, ζητεί διευκρινίσεις από το 
κράτος μέλος εγκατάστασης. Τα κράτη 
μέλη απαντούν στα αιτήματα άλλων 
κρατών μελών το αργότερο εντός 15 
εργάσιμων ημερών από τη λήψη τους.

Or. en

Τροπολογία 409
Philippe Juvin

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 16 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Εάν ένα κράτος μέλος έχει αμφιβολίες 
σχετικά με την προστασία κατά της 
αφερεγγυότητας ενός διοργανωτή ή ενός 
λιανοπωλητή που διευκολύνει την 

4. Εάν ένα κράτος μέλος έχει αμφιβολίες 
σχετικά με την προστασία κατά της 
αφερεγγυότητας ενός διοργανωτή ή/και 
λιανοπωλητή στην περίπτωση 
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προμήθεια εξατομικευμένων ταξιδιωτικών 
διακανονισμών και ο οποίος είναι 
εγκατεστημένος σε διαφορετικό κράτος 
μέλος και δραστηριοποιείται στο έδαφός 
του, ζητεί διευκρινίσεις από το κράτος 
μέλος εγκατάστασης. Τα κράτη μέλη 
απαντούν στα αιτήματα άλλων κρατών 
μελών το αργότερο εντός 15 εργάσιμων 
ημερών από τη λήψη τους.

οργανωμένου ταξιδιού, ή ενός 
λιανοπωλητή που διευκολύνει την 
προμήθεια εξατομικευμένων ταξιδιωτικών 
διακανονισμών και ο οποίος είναι 
εγκατεστημένος σε διαφορετικό κράτος 
μέλος και δραστηριοποιείται στο έδαφός 
του, ζητεί διευκρινίσεις από το κράτος 
μέλος εγκατάστασης. Τα κράτη μέλη 
απαντούν στα αιτήματα άλλων κρατών 
μελών το αργότερο εντός 15 εργάσιμων 
ημερών από τη λήψη τους.

Or. en

Justification

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.

Τροπολογία 410
Matteo Salvini

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 17

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 17 διαγράφεται
Απαιτήσεις παροχής πληροφοριών για 
τους εξατομικευμένους ταξιδιωτικούς 
διακανονισμούς
Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι, πριν 
δεσμευθεί ο ταξιδιώτης από οποιαδήποτε 
σύμβαση ή με οποιαδήποτε αντίστοιχη 
προσφορά για εξατομικευμένους 
ταξιδιωτικούς διακανονισμούς, ο 
πάροχος που διευκολύνει την προμήθεια 
εξατομικευμένων ταξιδιωτικών 
διακανονισμών αναφέρει κατά τρόπο 
σαφή και ευκρινή:
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α) ότι κάθε πάροχος υπηρεσιών θα είναι 
αποκλειστικά υπεύθυνος για τη σωστή 
συμβατική παροχή των υπηρεσιών· και
β) ότι ο ταξιδιώτης δεν θα επωφεληθεί 
από κανένα από τα δικαιώματα που 
παρέχει η παρούσα οδηγία αποκλειστικά 
για τους ταξιδιώτες οργανωμένων 
ταξιδιών, αλλά θα επωφεληθεί από το 
δικαίωμα επιστροφής των προκαταβολών 
και, εφόσον περιλαμβάνεται η μεταφορά 
επιβατών, επαναπατρισμού σε περίπτωση 
που ο λιανοπωλητής ή οποιοσδήποτε από 
τους παρόχους υπηρεσιών καθίσταται 
αφερέγγυος.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η αναφορά σε «εξατομικευμένους ταξιδιωτικούς διακανονισμούς» θα πρέπει να απαλειφθεί 
από την οδηγία για να έχουν οι καταναλωτές τη δυνατότητα να επωφελούνται πλήρως από τις 
πρωτοβουλίες των παρόχων ταξιδιωτικών υπηρεσιών. Η δυνατότητα αυτή θα συμβάδιζε με τον 
στόχο της ΕΕ για αδιάλειπτη κινητικότητα. Θα πρέπει επίσης να σημειωθεί ότι η εφαρμογή των 
διατάξεων που αναφέρονται στο άρθρο αυτό δεν θα είναι δυνατή όταν οι ταξιδιώτες 
χρησιμοποιούν διαδικτυακούς συνδέσμους και αποκτούν πρόσβαση σε δύο υπηρεσίες για ένα 
συγκεκριμένο ταξίδι χωρίς να δίνουν κανένα στοιχείο της ταυτότητάς τους.

Τροπολογία 411
Jorgo Chatzimarkakis

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 17

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

 Άρθρο 17 διαγράφεται
Απαιτήσεις παροχής πληροφοριών για 
τους εξατομικευμένους ταξιδιωτικούς 
διακανονισμούς
Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι, πριν 
δεσμευθεί ο ταξιδιώτης από οποιαδήποτε 
σύμβαση ή με οποιαδήποτε αντίστοιχη 
προσφορά για εξατομικευμένους 
ταξιδιωτικούς διακανονισμούς, ο 
πάροχος που διευκολύνει την προμήθεια 
εξατομικευμένων ταξιδιωτικών 
διακανονισμών αναφέρει κατά τρόπο 
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σαφή και ευκρινή:
α) ότι κάθε πάροχος υπηρεσιών θα είναι 
αποκλειστικά υπεύθυνος για τη σωστή 
συμβατική παροχή των υπηρεσιών· και
β) ότι ο ταξιδιώτης δεν θα επωφεληθεί 
από κανένα από τα δικαιώματα που 
παρέχει η παρούσα οδηγία αποκλειστικά 
για τους ταξιδιώτες οργανωμένων 
ταξιδιών, αλλά θα επωφεληθεί από το 
δικαίωμα επιστροφής των προκαταβολών 
και, εφόσον περιλαμβάνεται η μεταφορά 
επιβατών, επαναπατρισμού σε περίπτωση 
που ο λιανοπωλητής ή οποιοσδήποτε από 
τους παρόχους υπηρεσιών καθίσταται 
αφερέγγυος.

Or. en

Τροπολογία 412
Sergio Gaetano Cofferati

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 17 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι, πριν 
δεσμευθεί ο ταξιδιώτης από οποιαδήποτε 
σύμβαση ή με οποιαδήποτε αντίστοιχη 
προσφορά για εξατομικευμένους 
ταξιδιωτικούς διακανονισμούς, ο πάροχος 
που διευκολύνει την προμήθεια 
εξατομικευμένων ταξιδιωτικών 
διακανονισμών αναφέρει κατά τρόπο σαφή 
και ευκρινή:

Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι, πριν 
δεσμευθεί ο ταξιδιώτης από οποιαδήποτε 
σύμβαση ή με οποιαδήποτε αντίστοιχη 
προσφορά για εξατομικευμένους 
ταξιδιωτικούς διακανονισμούς, ο πάροχος 
που διευκολύνει την προμήθεια 
εξατομικευμένων ταξιδιωτικών 
διακανονισμών αναφέρει κατά τρόπο σαφή 
και ευκρινή και σε σταθερό μέσο:

Or. en

Τροπολογία 413
Sergio Gaetano Cofferati

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 17 – παράγραφος 1 – στοιχείο β



AM\1013596EL.doc 201/216 PE526.125v01-00

EL

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) ότι ο ταξιδιώτης δεν θα επωφεληθεί από 
κανένα από τα δικαιώματα που παρέχει η 
παρούσα οδηγία αποκλειστικά για τους 
ταξιδιώτες οργανωμένων ταξιδιών, αλλά 
θα επωφεληθεί από το δικαίωμα 
επιστροφής των προκαταβολών και, 
εφόσον περιλαμβάνεται η μεταφορά 
επιβατών, επαναπατρισμού σε περίπτωση 
που ο λιανοπωλητής ή οποιοσδήποτε από 
τους παρόχους υπηρεσιών καθίσταται 
αφερέγγυος.

β) ότι ο ταξιδιώτης δεν θα επωφεληθεί από 
κανένα από τα δικαιώματα που παρέχει η 
παρούσα οδηγία αποκλειστικά για τους 
ταξιδιώτες οργανωμένων ταξιδιών, αλλά 
θα επωφεληθεί από το δικαίωμα 
επιστροφής των προκαταβολών, παροχής 
συνδρομής σε περίπτωση προβλημάτων
και, εφόσον περιλαμβάνεται η μεταφορά 
επιβατών, επαναπατρισμού σε περίπτωση 
που ο λιανοπωλητής ή οποιοσδήποτε από 
τους παρόχους υπηρεσιών καθίσταται 
αφερέγγυος.

Or. en

Τροπολογία 414
Monika Hohlmeier

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 17 – παράγραφος 1 – στοιχείο β α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β α) ο ταξιδιώτης έχει δικαίωμα να 
ζητήσει πλήρες τιμολόγιο, το οποίο 
περιλαμβάνει όλες τις δαπάνες της 
ταξιδιωτικής υπηρεσίας με διαφανή 
τρόπο, και ιδίως τις δαπάνες εκ νέου 
κράτησης, ακύρωσης ή άλλης 
τροποποίησης των ταξιδιωτικών 
υπηρεσιών· το εν λόγω τιμολόγιο 
διατίθεται στον ταξιδιώτη το αργότερο 
κατά την αναχώρηση·

Or. de

Τροπολογία 415
Bernadette Vergnaud

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 17 – παράγραφος 1 – στοιχείο β α (νέο)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β α) ότι ο καταναλωτής επωφελείται 
τουλάχιστον των δικαιωμάτων που του 
αναγνωρίζονται δυνάμει της οδηγίας 
2011/83/ΕΕ, εκτός εξαίρεσης που 
προβλέπεται στην παρούσα οδηγία.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Πρέπει να αποσαφηνιστεί η διάρθρωση με την οδηγία για τα δικαιώματα του καταναλωτή, η 
οποία παραμένει σε ισχύ τουλάχιστον εν μέρει, κυρίως για ορισμένες ταξιδιωτικές παροχές για 
τις οποίες η κράτηση γίνεται εκτός πακέτου ή για τις συμβάσεις μεταφοράς.

Τροπολογία 416
Monika Hohlmeier

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 17 – παράγραφος 1 – στοιχείο β β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β β) την κατηγορία κράτησης 
συμπεριλαμβανομένης ενδεχόμενης 
κατηγορίας παράγωγης κράτησης 
μειωμένου τιμήματος, με διαφανή και 
σαφή τρόπο, καθώς και της 
διαθεσιμότητας, των δαπανών και των 
όρων της σε περίπτωση εκ νέου 
κράτησης, ακύρωσης ή άλλης 
τροποποίησης·

Or. de

Τροπολογία 417
Monika Hohlmeier

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 17 – παράγραφος 1 – στοιχείο β γ (νέο)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β γ) τα διαθέσιμα δωμάτια μιας 
συγκεκριμένης κατηγορίας κράτησης 
συμπεριλαμβανομένων των ενδεχόμενων 
δαπανών σε περίπτωση αλλαγής σε μια 
άλλη κατηγορία κράτησης ή παράγωγης 
κράτησης μειωμένου τιμήματος·

Or. de

Τροπολογία 418
Sergio Gaetano Cofferati

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 17 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Στην περίπτωση που δεν τηρούνται τα 
οριζόμενα στην παράγραφο 1 στοιχείο β) 
του παρόντος άρθρου, ο ταξιδιώτης 
απολαμβάνει όλες τις εγγυήσεις και τα 
δικαιώματα που εξασφαλίζονται για τα 
οργανωμένα ταξίδια στην παρούσα 
οδηγία.

Or. en

Τροπολογία 419
Philippe Juvin

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 17 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 17α
Ενημέρωση του λιανοπωλητή όσον 

αφορά την κράτηση πρόσθετων 
ταξιδιωτικών υπηρεσιών στο πλαίσιο 

εξατομικευμένων ταξιδιωτικών 
διακανονισμών μέσω συνδεδεμένων 
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ηλεκτρονικών διαδικασιών κράτησης
Οι πάροχοι πρόσθετων ταξιδιωτικών 
υπηρεσιών στο πλαίσιο εξατομικευμένων 
ταξιδιωτικών διακανονισμών, όπως 
ορίζονται στο άρθρο 3 παράγραφος 5 
στοιχείο β), μεριμνούν ώστε ο 
ενδιαφερόμενος λιανοπωλητής να 
ενημερώνεται δεόντως σχετικά με την 
επιβεβαιωθείσα κράτηση των πρόσθετων 
ταξιδιωτικών υπηρεσιών, οι οποίες 
επομένως συνιστούν μαζί με την πρώτη 
ταξιδιωτική υπηρεσία που έχει κρατηθεί 
έναν εξατομικευμένο ταξιδιωτικό 
διακανονισμό, από τον οποίον προκύπτει 
η ευθύνη και οι υποχρεώσεις που υπέχει ο 
λιανοπωλητής βάσει της παρούσας 
οδηγίας.

Or. en

Justification

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.

Τροπολογία 420
Hans-Peter Mayer

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 17 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 17α

Οι πάροχοι που διευκολύνουν την παροχή 
συνδεδεμένων ταξιδιωτικών 
διακανονισμών στο διαδίκτυο δεν 
αποκρύπτουν ούτε προσφέρουν με ασαφή, 
ακατάληπτο, διφορούμενο ή μη έγκαιρο 
τρόπο την επιλογή της μη κράτησης 
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τυχόν πρόσθετων ή βοηθητικών 
υπηρεσιών. Η επιλογή αυτή προσφέρεται 
πάντα ως προεπιλεγμένη.

Or. en

Τροπολογία 421
Hans-Peter Mayer

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο -18 (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο -18
Παράλειψη πληροφόρησης

Όταν υφίσταται δικαίωμα υπαναχώρησης 
αλλά ο ταξιδιώτης δεν έχει ενημερωθεί 
σχετικά, μπορεί να υπαναχωρήσει από τη 
σύμβαση χωρίς καμία επιβάρυνση εντός 
24 ωρών από την αναχώρηση.

Or. de

Τροπολογία 422
Sergio Gaetano Cofferati, Marc Tarabella

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 18 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 18α

Ορατή ένδειξη
Κάθε σύμβαση ή προσυμβατική 
πληροφόρηση για οργανωμένα ταξίδια 
περιλαμβάνει με σαφή και εύληπτο τρόπο 
και σε πολύ ορατή θέση μια οπτική 
πράσινη ένδειξη, τυποποιημένη σε 
ευρωπαϊκό επίπεδο, η οποία υποδηλώνει 
ότι η σύμβαση είναι οργανωμένο ταξίδι.
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Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι ο 
πάροχος που διευκολύνει την παροχή 
συνδεδεμένων ταξιδιωτικών 
διακανονισμών τοποθετεί με σαφή και 
ευκρινή τρόπο και σε πολύ ορατή θέση, 
πριν τη δέσμευση του ταξιδιώτη από 
οποιαδήποτε σύμβαση ή οποιαδήποτε 
σχετική προσφορά για εξατομικευμένο 
ταξιδιωτικό διακανονισμό και κατά την 
πληροφόρηση που αναφέρεται στο άρθρο 
17, μια οπτική κίτρινη ένδειξη, 
τυποποιημένη σε ευρωπαϊκό επίπεδο, που 
υποδηλώνει ότι η σύμβαση εντάσσεται σε 
έναν συνδεδεμένο ταξιδιωτικό 
διακανονισμό.
Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να θεσπίζει 
τεχνικά πρότυπα σύμφωνα με το άρθρο 
18β για να ορίζει τις οπτικές αυτές 
ενδείξεις, αφού πρώτα πραγματοποιήσει 
κατάλληλες δοκιμές σε καταναλωτές 
προκειμένου να επιλέξει τα πλέον 
κατάλληλα μέτρα για τους καταναλωτές.

Or. en

Τροπολογία 423
Sergio Gaetano Cofferati, Marc Tarabella

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 18 β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 18β
Τεχνικά πρότυπα

1. Η αρμοδιότητα έκδοσης τεχνικών 
προτύπων ανατίθεται στην Επιτροπή υπό 
τους όρους που θεσπίζονται στο παρόν 
άρθρο.
2. Η αρμοδιότητα έκδοσης τεχνικών 
προτύπων που αναφέρεται στο άρθρο 18α 
ανατίθεται στην Επιτροπή για χρονικό 
διάστημα [ενός έτους] από την έναρξη 
ισχύος της παρούσας οδηγίας.
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3. Η εξουσιοδότηση κατά το άρθρο 18α 
μπορεί να ανακληθεί ανά πάσα στιγμή 
από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το 
Συμβούλιο. Η απόφαση ανάκλησης 
περατώνει την ανάθεση της 
αρμοδιότητας που προσδιορίζεται στην 
εν λόγω απόφαση. Η απόφαση αρχίζει να 
ισχύει την επομένη της δημοσίευσης της 
απόφασης στην Επίσημη Εφημερίδα της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε μεταγενέστερη 
ημερομηνία που ορίζεται σε αυτήν. 
Επίσης δεν θίγει την εγκυρότητα των 
τεχνικών προτύπων που είναι ήδη σε 
ισχύ.
4. Η Επιτροπή, μόλις εκδώσει τεχνικά 
πρότυπα, τα κοινοποιεί συγχρόνως στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο 
Συμβούλιο.
5. Ένα τεχνικό πρότυπου που θεσπίζεται 
δυνάμει του άρθρου 18α τίθεται σε ισχύ 
μόνον εφόσον δεν έχει διατυπωθεί 
αντίρρηση από το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο εντός 2 
μηνών από την ημέρα που η πράξη 
κοινοποιείται στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο ή αν, πριν 
λήξει αυτή η περίοδος, το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο 
ενημερώσουν αμφότερα την Επιτροπή ότι 
δεν θα προβάλουν αντιρρήσεις. Η εν λόγω 
περίοδος παρατείνεται κατά [2 μήνες] με 
πρωτοβουλία του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου ή του Συμβουλίου.

Or. en

Τροπολογία 424
Hans-Peter Mayer

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 19 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι ένας 
λιανοπωλητής ο οποίος έχει συμφωνήσει 
να μεριμνήσει για την κράτηση πακέτου ή 

Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι ένας 
λιανοπωλητής ο οποίος έχει συμφωνήσει 
να μεριμνήσει για την κράτηση πακέτου ή 
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εξατομικευμένων ταξιδιωτικών υπηρεσιών 
ή ο οποίος διευκολύνει την κράτηση των 
εν λόγω υπηρεσιών ευθύνεται για τυχόν 
σφάλματα που παρουσιάζονται στη 
διαδικασία κράτησης, εκτός εάν τα εν 
λόγω σφάλματα καταλογίζονται στον 
ταξιδιώτη ή σε αναπόφευκτες και έκτακτες 
περιστάσεις.

εξατομικευμένων ταξιδιωτικών υπηρεσιών 
ή ο οποίος διευκολύνει την κράτηση των 
εν λόγω υπηρεσιών ευθύνεται, όταν δεν 
διαβιβάζει τις πληροφορίες που 
διατίθενται από τον διοργανωτή 
σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 1 ή 
τις διαβιβάζει με τρόπο ελλιπή ή κάνει 
σφάλματα κατά τη διαδικασία κράτησης.
Ένας λιανοπωλητής δεν ευθύνεται όταν 
τα σφάλματα κράτησης καταλογίζονται 
στον ταξιδιώτη ή σε αναπόφευκτες και 
έκτακτες περιστάσεις.

Or. de

Αιτιολόγηση

Η παρούσα τροπολογία συνάδει με τις τροπολογίες που προτείνονται για το άρθρο 4.

Τροπολογία 425
Matteo Salvini

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 19 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι ένας 
λιανοπωλητής ο οποίος έχει συμφωνήσει 
να μεριμνήσει για την κράτηση πακέτου ή 
εξατομικευμένων ταξιδιωτικών 
υπηρεσιών ή ο οποίος διευκολύνει την 
κράτηση των εν λόγω υπηρεσιών
ευθύνεται για τυχόν σφάλματα που 
παρουσιάζονται στη διαδικασία κράτησης, 
εκτός εάν τα εν λόγω σφάλματα 
καταλογίζονται στον ταξιδιώτη ή σε 
αναπόφευκτες και έκτακτες περιστάσεις.

Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι ένας 
λιανοπωλητής ο οποίος έχει συμφωνήσει 
να μεριμνήσει για την κράτηση πακέτου 
ευθύνεται για τυχόν σφάλματα που 
παρουσιάζονται στη διαδικασία κράτησης, 
εκτός εάν τα εν λόγω σφάλματα 
καταλογίζονται στον ταξιδιώτη ή σε 
αναπόφευκτες και έκτακτες περιστάσεις.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ένας «διαμεσολαβητής» που παρέχει απλώς έναν σύνδεσμο προς δικτυακό τόπο άλλου 
παρόχου δεν θα πρέπει να θεωρείται υπεύθυνος για τη διαδικασία κράτησης στον δεύτερο αυτό 
ιστότοπο, επί της οποίας δεν θα ασκεί κατά πάσα πιθανότητα κανέναν έλεγχο. Οι πάροχοι 
υπηρεσιών που διευκολύνουν την αγορά πρόσθετων ταξιδιωτικών υπηρεσιών με την παροχή 
συνδέσμων προς δικτυακούς τόπους τρίτων δεν θα πρέπει επομένως να θεωρούνται υπεύθυνοι 
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για τυχόν σφάλματα στις κρατήσεις, δεδομένου ότι ενεργούν απλώς ως διαμεσολαβητές και όχι 
ως διοργανωτές ή λιανοπωλητές.

Τροπολογία 426
Sergio Gaetano Cofferati, Marc Tarabella

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 19 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι ένας 
λιανοπωλητής ο οποίος έχει συμφωνήσει 
να μεριμνήσει για την κράτηση πακέτου ή 
εξατομικευμένων ταξιδιωτικών υπηρεσιών 
ή ο οποίος διευκολύνει την κράτηση των 
εν λόγω υπηρεσιών ευθύνεται για τυχόν 
σφάλματα που παρουσιάζονται στη 
διαδικασία κράτησης, εκτός εάν τα εν 
λόγω σφάλματα καταλογίζονται στον 
ταξιδιώτη ή σε αναπόφευκτες και 
έκτακτες περιστάσεις.

Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι ένας 
λιανοπωλητής ο οποίος έχει συμφωνήσει 
να μεριμνήσει για την κράτηση πακέτου ή 
εξατομικευμένων ταξιδιωτικών υπηρεσιών 
ή ο οποίος διευκολύνει την κράτηση των 
εν λόγω υπηρεσιών ευθύνεται για τυχόν 
σφάλματα που παρουσιάζονται στη 
διαδικασία κράτησης, εκτός εάν τα εν 
λόγω σφάλματα καταλογίζονται στον 
ταξιδιώτη. Στην περίπτωση αυτή, το 
βάρος της απόδειξης φέρει ο 
λιανοπωλητής, ο οποίος αποδεικνύει το 
σφάλμα του ταξιδιώτη.

Or. en

Τροπολογία 427
Anna Hedh

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 19 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι ένας 
λιανοπωλητής ο οποίος έχει συμφωνήσει 
να μεριμνήσει για την κράτηση πακέτου ή 
εξατομικευμένων ταξιδιωτικών υπηρεσιών 
ή ο οποίος διευκολύνει την κράτηση των 
εν λόγω υπηρεσιών ευθύνεται για τυχόν 
σφάλματα που παρουσιάζονται στη 
διαδικασία κράτησης, εκτός εάν τα εν 
λόγω σφάλματα καταλογίζονται στον 

Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι ένας 
λιανοπωλητής ο οποίος έχει συμφωνήσει 
να μεριμνήσει για την κράτηση πακέτου ή 
εξατομικευμένων ταξιδιωτικών υπηρεσιών 
ή ο οποίος διευκολύνει την κράτηση των 
εν λόγω υπηρεσιών ευθύνεται για τυχόν 
σφάλματα που παρουσιάζονται στη 
διαδικασία κράτησης, εκτός εάν τα εν 
λόγω σφάλματα καταλογίζονται στον 
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ταξιδιώτη ή σε αναπόφευκτες και 
έκτακτες περιστάσεις.

ταξιδιώτη. Ο ταξιδιώτης έχει δικαίωμα 
τροποποίησης τυχόν εσφαλμένης 
κράτησης εντός 48 ωρών από την 
πραγματοποίηση αυτής.

Or. sv

Τροπολογία 428
Philippe Juvin

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 19 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι ένας 
λιανοπωλητής ο οποίος έχει συμφωνήσει 
να μεριμνήσει για την κράτηση πακέτου ή 
εξατομικευμένων ταξιδιωτικών υπηρεσιών 
ή ο οποίος διευκολύνει την κράτηση των 
εν λόγω υπηρεσιών ευθύνεται για τυχόν 
σφάλματα που παρουσιάζονται στη 
διαδικασία κράτησης, εκτός εάν τα εν 
λόγω σφάλματα καταλογίζονται στον 
ταξιδιώτη ή σε αναπόφευκτες και έκτακτες 
περιστάσεις.

Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι ένας 
διοργανωτής ο οποίος οργανώνει την 
κράτηση ενός οργανωμένου ταξιδιού ή 
ένας λιανοπωλητής ο οποίος έχει 
συμφωνήσει να μεριμνήσει για την 
κράτηση πακέτου ή εξατομικευμένων 
ταξιδιωτικών υπηρεσιών ή ο οποίος 
διευκολύνει την κράτηση των εν λόγω 
υπηρεσιών ευθύνεται για τυχόν σφάλματα 
που παρουσιάζονται στη διαδικασία 
κράτησης εφόσον εμπλέκονται ουσιαστικά 
στη διαδικασία κράτησης, εκτός εάν τα εν 
λόγω σφάλματα καταλογίζονται στον 
ταξιδιώτη ή σε αναπόφευκτες και έκτακτες 
περιστάσεις. Στο πλαίσιο 
εξατομικευμένου ταξιδιωτικού 
διακανονισμού που βασίζεται στην 
παροχή πρόσθετων ταξιδιωτικών 
υπηρεσιών από άλλο πάροχο, με 
στοχοθετημένο τρόπο, μέσω 
συνδεδεμένων ηλεκτρονικών διαδικασιών 
κράτησης όπως αναφέρονται στο άρθρο 3 
σημείο 5 στοιχείο β), ο λιανοπωλητής δεν 
φέρει καμία ευθύνη για τυχόν σφάλματα 
στην κράτηση τα οποία προκύπτουν από 
σφάλματα που διαπράχθηκαν από τον εν 
λόγω πάροχο. Στην περίπτωση αυτή, τα 
κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι ο πάροχος 
που παρέχει τις πρόσθετες ταξιδιωτικές 
υπηρεσίες ευθύνεται για τα σφάλματα που 
προκύπτουν κατά τη διαδικασία 
κράτησης των εν λόγω υπηρεσιών.
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Αιτιολόγηση

Οι λιανοπωλητές θα πρέπει να ευθύνονται για σφάλματα κράτησης μόνον όταν συμμετέχουν 
ουσιαστικά στη διαδικασία κράτησης. Εάν, εφόσον πρόκειται για έναν εξατομικευμένο 
ταξιδιωτικό διακανονισμό που χρησιμοποιεί συνδεδεμένες ηλεκτρονικές διαδικασίες κράτησης 
οι οποίες βασίζονται στη διαβίβαση στοχοθετημένων πληροφοριών μεταξύ των παρόχων, όπως 
μεταξύ άλλων ο ταξιδιωτικός προορισμός και οι ημερομηνίες ταξιδιού (βλ. τροπολογία στο 
άρθρο 3 σημείο 5 στοιχείο β)), ο πάροχος που παρέχει τις πρόσθετες υπηρεσίες διαπράξει 
σφάλματα κατά την κράτηση, την ευθύνη για τα σφάλματα της κράτησης θα πρέπει να τη φέρει ο 
ίδιος και όχι ο λιανοπωλητής, ο οποίος δεν ασκεί κανέναν έλεγχο στην κράτηση των πρόσθετων 
υπηρεσιών.

Τροπολογία 429
Philippe Juvin

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 19 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι ένας 
λιανοπωλητής ο οποίος έχει συμφωνήσει 
να μεριμνήσει για την κράτηση πακέτου ή 
εξατομικευμένων ταξιδιωτικών υπηρεσιών 
ή ο οποίος διευκολύνει την κράτηση των 
εν λόγω υπηρεσιών ευθύνεται για τυχόν 
σφάλματα που παρουσιάζονται στη 
διαδικασία κράτησης, εκτός εάν τα εν 
λόγω σφάλματα καταλογίζονται στον 
ταξιδιώτη ή σε αναπόφευκτες και έκτακτες 
περιστάσεις.

Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι ένας 
λιανοπωλητής ο οποίος έχει συμφωνήσει 
να μεριμνήσει για την κράτηση πακέτου ή 
εξατομικευμένων ταξιδιωτικών υπηρεσιών 
ή ο οποίος διευκολύνει την κράτηση των 
εν λόγω υπηρεσιών ευθύνεται για τυχόν 
σφάλματα που παρουσιάζονται στη 
διαδικασία κράτησης, εκτός εάν τα εν 
λόγω σφάλματα καταλογίζονται στον 
ταξιδιώτη ή σε αναπόφευκτες και έκτακτες 
περιστάσεις.

(Δεν αφορά το ελληνικό κείμενο.) 

Or. fr

Αιτιολόγηση

Η παρούσα τροπολογία αφορά το γαλλικό κείμενο. Οι όροι πρέπει να ευθυγραμμιστούν με τους 
όρους που χρησιμοποιούνται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 261/2004 (δικαιώματα των επιβατών 
σε περίπτωση άρνησης επιβίβασης και ματαίωσης ή μεγάλης καθυστέρησης της πτήσης) ο 
οποίος αναφέρεται σε «έκτακτες περιστάσεις» (στα αγγλικά «extraordinary circumstances»).

Τροπολογία 430
Hans-Peter Mayer
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Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 20 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Σε περίπτωση που ο διοργανωτής ή, 
σύμφωνα με τα άρθρα 15 ή 18, ο 
λιανοπωλητής καταβάλει αποζημίωση, 
παράσχει μείωση των τιμών ή εκπληρώσει 
τις υπόλοιπες υποχρεώσεις του βάσει της 
παρούσας οδηγίας, καμία διάταξη της 
παρούσας οδηγίας ή της εθνικής 
νομοθεσίας δεν μπορεί να ερμηνευθεί ως 
περιορίζουσα το δικαίωμά του να 
απαιτήσει αποζημίωση από τυχόν τρίτους 
οι οποίοι συνέβαλαν στο συμβάν που 
προκάλεσε την αποζημίωση, τη μείωση 
των τιμών ή τις υπόλοιπες υποχρεώσεις.

1. Σε περίπτωση που ο διοργανωτής ή, 
σύμφωνα με τα άρθρα 15 ή 18, ο 
λιανοπωλητής καταβάλει αποζημίωση, 
παράσχει μείωση των τιμών ή εκπληρώσει 
τις υπόλοιπες υποχρεώσεις του βάσει της 
παρούσας οδηγίας, τα κράτη μέλη 
διασφαλίζουν ότι ο διοργανωτής ή ο 
λιανοπωλητής έχει το δικαίωμά του να 
απαιτήσει αποζημίωση από τυχόν τρίτους 
οι οποίοι συνέβαλαν στο συμβάν που 
προκάλεσε την αποζημίωση, τη μείωση 
των τιμών ή άλλη υποχρέωση.

2. Το δικαίωμα της προσφυγής σε ένδικα 
μέσα που αναφέρεται στην παράγραφο 1 
περιλαμβάνει επίσης το δικαίωμα των 
διοργανωτών και των λιανοπωλητών να 
προσφύγουν σε ένδικα μέσα κατά των 
παρόχων ταξιδιωτικών υπηρεσιών, σε 
περίπτωση που διοργανωτής ή 
λιανοπωλητής είναι υποχρεωμένος να 
καταβάλει αποζημίωση στον ταξιδιώτη 
βάσει της παρούσας οδηγίας και 
ταυτόχρονα ο ταξιδιώτης έχει δικαίωμα 
αποζημίωσης σύμφωνα με άλλη ισχύουσα 
νομοθεσία της Ένωσης, 
περιλαμβανομένων ενδεικτικά του 
κανονισμού 261/2004 και του κανονισμού 
1371/2007. Το συγκεκριμένο δικαίωμα 
της προσφυγής σε ένδικα μέσα δεν μπορεί 
να περιορίζεται στο πλαίσιο σύμβασης.
3. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι τυχόν 
περιορισμοί του δικαιώματος της 
προσφυγής σε ένδικα μέσα της 
παραγράφου 1 είναι εύλογοι και 
αναλογικοί, σύμφωνα με το ισχύον εθνικό 
δίκαιο.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Δεν είναι σαφές εάν στο άρθρο αναγνωρίζεται το δικαίωμα της προσφυγής σε ένδικα μέσα για 
τους διοργανωτές. Επομένως, το άρθρο μπορεί να ερμηνευθεί με δύο διαφορετικούς τρόπους. 
Αφενός, θα μπορούσε να θεωρηθεί ότι στη διάταξη αυτή αναγνωρίζεται έμμεσα η αναγνώριση 
του εν λόγω δικαιώματος και ότι οι λεπτομέρειές του επαφίενται στις εθνικές νομοθετικές 
ρυθμίσεις. Αφετέρου, θα μπορούσε επίσης να θεωρηθεί ότι η διάταξη αυτή απλά κατοχυρώνει 
την επιλογή που πραγματοποιείται σε εθνικό επίπεδο που καθορίζει αν και κατά πόσον υπάρχει 
τέτοιο δικαίωμα. Με την παρούσα τροπολογία διευκρινίζεται ότι το δικαίωμα αυτό:

- υφίσταται για τους διοργανωτές δυνάμει της εθνικής νομοθεσίας των κρατών μελών

- υφίσταται όταν ο ταξιδιώτης δικαιούται επίσης να απαιτήσει αποζημίωση δυνάμει άλλης 
νομοθεσίας της ΕΕ.

Τροπολογία 431
Philippe Juvin

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 20 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Σε περίπτωση που ο διοργανωτής ή, 
σύμφωνα με τα άρθρα 15 ή 18, ο 
λιανοπωλητής καταβάλει αποζημίωση, 
παράσχει μείωση των τιμών ή εκπληρώσει 
τις υπόλοιπες υποχρεώσεις του βάσει της 
παρούσας οδηγίας, καμία διάταξη της 
παρούσας οδηγίας ή της εθνικής 
νομοθεσίας δεν μπορεί να ερμηνευθεί ως 
περιορίζουσα το δικαίωμά του να 
απαιτήσει αποζημίωση από τυχόν τρίτους 
οι οποίοι συνέβαλαν στο συμβάν που 
προκάλεσε την αποζημίωση, τη μείωση 
των τιμών ή τις υπόλοιπες υποχρεώσεις.

Σε περίπτωση που ο διοργανωτής ή, 
σύμφωνα με τα άρθρα 11, 12, 15 ή 18, ο 
λιανοπωλητής καταβάλει αποζημίωση, 
παράσχει μείωση των τιμών ή εκπληρώσει 
τις υπόλοιπες υποχρεώσεις του βάσει της 
παρούσας οδηγίας, τα κράτη μέλη 
διασφαλίζουν ότι έχει το δικαίωμα να 
απαιτήσει αποζημίωση από τυχόν τρίτους 
οι οποίοι συνέβαλαν στο συμβάν που 
προκάλεσε την αποζημίωση, τη μείωση 
των τιμών ή τις υπόλοιπες υποχρεώσεις.

Or. en

Justification

Although the current proposal is dedicated to B2C relations, it is nonetheless essential to 
underline that packages/assisted travel arrangements can be impacted by events/decisions 
triggered by third parties (eg. bankruptcy of an air carrier, cancellation of flights, etc.). The 
revision of the 1990 Directive should be the opportunity to reinforce this aspect of B2B 
relations and oblige Member States to include appropriate and accessible means of redress 
for the organiser and the retailer concerned against third parties. The addition to articles 11 
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and 12 reflects the proposal put forward by Mr Philippe Juvin regarding targeted full 
harmonisation.

Τροπολογία 432
Ivo Belet

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 21 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Οι ταξιδιώτες δεν μπορούν να 
παραιτηθούν των δικαιωμάτων που τους 
αναγνωρίζουν τα εθνικά μέτρα για τη 
μεταφορά της παρούσας οδηγίας.

2. Οι ταξιδιώτες δεν μπορούν να 
παραιτηθούν των δικαιωμάτων που τους 
αναγνωρίζουν τα μέτρα για τη μεταφορά 
της παρούσας οδηγίας.

Or. nl

Αιτιολόγηση

Η παρούσα οδηγία θα εφαρμοστεί από τα κράτη μέλη σε διαφορετικά διοικητικά επίπεδα, 
ανάλογα με την εκάστοτε κρατική διάρθρωση.

Τροπολογία 433
Sergio Gaetano Cofferati

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 22 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν την ύπαρξη 
κατάλληλων και αποτελεσματικών μέσων 
για την τήρηση των διατάξεων της 
παρούσας οδηγίας.

Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν την ύπαρξη 
κατάλληλων και αποτελεσματικών μέσων 
για την τήρηση των διατάξεων της 
παρούσας οδηγίας.

Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν περαιτέρω 
ότι έχουν τεθεί σε εφαρμογή κατάλληλοι 
μηχανισμοί προκειμένου να διασφαλιστεί 
ότι δεν εφαρμόζονται παραπλανητικές 
πρακτικές από παρόχους ή διοργανωτές, 
και ιδίως πρακτικές οι οποίες 
δημιουργούν προσδοκίες στον 
καταναλωτή ότι έχει δικαιώματα και 
εγγυήσεις που ωστόσο δεν 
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κατοχυρώνονται στην εκάστοτε σύμβαση.

Or. en

Τροπολογία 434
Ivo Belet

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 23 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη καθορίζουν τους κανόνες 
σχετικά με τις κυρώσεις που επιβάλλουν οι 
υπηρεσίες επιβολής του νόμου στους 
παρόχους για παραβιάσεις των εθνικών
διατάξεων που έχουν θεσπιστεί βάσει της 
παρούσας οδηγίας και λαμβάνουν κάθε 
αναγκαίο μέτρο για να εξασφαλιστεί η 
εφαρμογή τους. Οι κυρώσεις που 
προβλέπονται πρέπει να είναι 
αποτελεσματικές, αναλογικές και 
αποτρεπτικές.

Τα κράτη μέλη καθορίζουν τους κανόνες 
σχετικά με τις κυρώσεις που επιβάλλουν οι 
υπηρεσίες επιβολής του νόμου στους 
παρόχους για παραβιάσεις των διατάξεων 
που έχουν θεσπιστεί βάσει της παρούσας 
οδηγίας και λαμβάνουν κάθε αναγκαίο 
μέτρο για να εξασφαλιστεί η εφαρμογή 
τους. Οι κυρώσεις που προβλέπονται 
πρέπει να είναι αποτελεσματικές, 
αναλογικές και αποτρεπτικές.

Or. nl

Αιτιολόγηση

Η παρούσα οδηγία θα εφαρμοστεί από τα κράτη μέλη σε διαφορετικά διοικητικά επίπεδα, 
ανάλογα με την εκάστοτε κρατική διάρθρωση.

Τροπολογία 435
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 27 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη θεσπίζουν και 
δημοσιεύουν, το αργότερο στις [18 μήνες 
μετά την έναρξη ισχύος της παρούσας 
οδηγίας] τις αναγκαίες νομοθετικές, 
κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις για 
να συμμορφωθούν με την παρούσα οδηγία. 
Κοινοποιούν αμέσως στην Επιτροπή το 
κείμενο των εν λόγω διατάξεων.

1. Τα κράτη μέλη θεσπίζουν και 
δημοσιεύουν, το αργότερο στις [24 μήνες 
μετά την έναρξη ισχύος της παρούσας 
οδηγίας] τις αναγκαίες νομοθετικές, 
κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις για 
να συμμορφωθούν με την παρούσα οδηγία. 
Κοινοποιούν αμέσως στην Επιτροπή το 
κείμενο των εν λόγω διατάξεων.
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Αιτιολόγηση

Η προτεινόμενη προθεσμία 18 μηνών για την εφαρμογή της οδηγίας είναι ανεπαρκής, 
λαμβάνοντας υπόψη τη διάρκεια της νομοθετικής διαδικασίας και τον αντίκτυπο των 
κανονιστικών ρυθμίσεων στις επιχειρήσεις, οι οποίες χρειάζονται χρόνο για να προσαρμόσουν 
τις δραστηριότητές τους στους νέους κανόνες. Θα πρέπει να παραταθεί ανάλογα η προθεσμία 
για την έγκριση από τα κράτη μέλη της απαραίτητης νομοθεσίας. Η τροπολογία συμπληρώνει τις 
τροπολογίες του εισηγητή, οι οποίες ορίζουν ότι όλες οι προθεσμίες πρέπει να είναι 24 μήνες.


