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Muudatusettepanek 88
Emma McClarkin

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(5) Kooskõlas ELi toimimise lepingu 
artikli 26 lõikega 2 hõlmab siseturg 
sisepiirideta ala, mille ulatuses tagatakse 
kaupade ja teenuste vaba liikumine ning 
asutamisõigus. Pakettreisilepingute ja 
toetatud reisikorraldusteenuste teatud
aspektide ühtlustamine on vajalik tõelise 
tarbijate siseturu loomiseks kõnealuses 
valdkonnas, õige tasakaalu saavutamiseks 
kõrgetasemelise tarbijakaitse ja ettevõtjate 
konkurentsivõime vahel.

(5) Kooskõlas ELi toimimise lepingu 
artikli 26 lõikega 2 hõlmab siseturg 
sisepiirideta ala, mille ulatuses tagatakse 
kaupade ja teenuste vaba liikumine ning 
asutamisõigus. Pakettreisilepingute ja 
toetatud reisikorraldusteenuste asjakohaste
aspektide ühtlustamine on vajalik tõelise 
tarbijate siseturu loomiseks kõnealuses 
valdkonnas, õige tasakaalu saavutamiseks 
kõrgetasemelise tarbijakaitse ja ettevõtjate 
konkurentsivõime vahel.

Or. en

Muudatusettepanek 89
Catherine Stihler

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(5) Kooskõlas ELi toimimise lepingu 
artikli 26 lõikega 2 hõlmab siseturg 
sisepiirideta ala, mille ulatuses tagatakse 
kaupade ja teenuste vaba liikumine ning 
asutamisõigus. Pakettreisilepingute ja 
toetatud reisikorraldusteenuste teatud 
aspektide ühtlustamine on vajalik tõelise 
tarbijate siseturu loomiseks kõnealuses 
valdkonnas, õige tasakaalu saavutamiseks 
kõrgetasemelise tarbijakaitse ja ettevõtjate 
konkurentsivõime vahel.

(5) Kooskõlas ELi toimimise lepingu 
artikli 26 lõikega 2 hõlmab siseturg 
sisepiirideta ala, mille ulatuses tagatakse 
kaupade ja teenuste vaba liikumine ning 
asutamisõigus. Pakettreisilepingute ja 
seotud reisikorraldusteenuste teatud 
aspektide ühtlustamine on vajalik tõelise 
tarbijate siseturu loomiseks kõnealuses 
valdkonnas, õige tasakaalu saavutamiseks 
kõrgetasemelise tarbijakaitse ja ettevõtjate 
konkurentsivõime vahel.

Or. en
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Selgitus

Mõiste „toetatud reisikorraldusteenused” on eksitav, sest selle kohaselt ei pakuta abi mitte 
üksnes broneerimise vaid ka puhkuse ajal. 

Muudatusettepanek 90
Ivo Belet

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(6) Pakettreiside turu piiriülest potentsiaali 
liidus ei kasutata praegu täielikult ära. Eri 
liikmesriikide reisijaid kaitsvates 
eeskirjades esinevad erinevused on ühe 
liikmesriigi reisijate jaoks takistus 
pakettreiside ja toetatud 
reisikorraldusteenuste ostmisel teisest 
liikmesriigist ning need takistavad 
samamoodi ühe liikmesriigi korraldajatel 
ja vahendajatel müüa sellised tooteid 
teises liikmesriigis. Selleks et tarbijad ja 
ettevõtjad saaksid siseturust maksimaalset 
kasu ja samal ajal oleks tagatud 
kõrgetasemeline tarbijakaitse kogu liidus, 
on veelgi rohkem vaja ühtlustada 
liikmesriikide õigusakte, mis on seotud
pakettreiside ja toetatud 
reisikorraldusteenustega.

(6) Pakettreiside turu piiriülest potentsiaali 
liidus ei kasutata praegu täielikult ära. 
Selleks et tarbijad ja ettevõtjad saaksid 
siseturust maksimaalset kasu ja samal ajal 
oleks tagatud kõrgetasemeline tarbijakaitse 
kogu liidus, on veelgi rohkem ja paremini
vaja ühtlustada liikmesriikide õigusakte, 
mis on seotud pakettreiside ja toetatud 
reisikorraldusteenustega.

Or. nl

Muudatusettepanek 91
Ivo Belet

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 6 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(6 a) Liikmesriikidel peab olema vabadus 
tarbijakaitse eesmärgil võtta vastu või 



AM\1013596ET.doc 5/191 PE526.125v01-00

ET

säilitada rangemaid eeskirju pakettreiside 
ja toetatud reisikorraldusteenuste osas. 

Or. nl

Muudatusettepanek 92
Heide Rühle

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(7) Enamik pakettreise ostvatest tarbijatest 
on tarbijad liidu tarbijaõigustiku 
tähenduses. Samal ajal ei ole alati lihtne 
teha vahet tarbijatel ja väikeettevõtete või 
elukutsete esindajatel, kes broneerivad oma 
töö või elukutsega seotud reise samade 
broneerimiskanalite kaudu kui tarbijad. 
Sageli vajavad sellised reisijad samal 
tasemel kaitset. Teiselt poolt korraldavad
suuremad ettevõtjad või organisatsioonid 
oma töötajate reisi sageli ärireiside 
korraldamisele spetsialiseerunud 
ettevõtjatega sõlmitud raamlepingute 
alusel. Viimati nimetatud 
reisikorraldusteenuste liik ei vaja 
tarbijatele kavandatud kaitse taset. Seega 
peaks käesolevat direktiivi kohaldama 
ärireisijate suhtes ainult siis, kui nad ei 
korralda oma reise raamlepingute alusel.
Et vältida tarbija mõiste määratluse 
segiajamist selle määratlusega teistes 
tarbijakaitset käsitlevates direktiivides, 
tuleks käesoleva direktiivi alusel
kaitstavatele isikutele viidata kui 
reisijatele.

(7) Enamik pakettreise ostvatest tarbijatest 
on tarbijad liidu tarbijaõigustiku 
tähenduses. Samal ajal ei ole alati lihtne 
teha vahet tarbijatel ja väikeettevõtete või 
elukutsete esindajatel, kes broneerivad oma 
töö või elukutsega seotud reise samade 
broneerimiskanalite kaudu kui tarbijad. 
Suuremad ettevõtjad või organisatsioonid 
korraldavad oma töötajate reisi sageli 
ärireiside korraldamisele spetsialiseerunud 
ettevõtjatega sõlmitud raamlepingute alusel 
või ettevõtte poolt, kelle nimel reisija 
reisib. Kõnealune reisikorraldusteenuste 
liik ei vaja tarbijatele kavandatud kaitse 
taset. Et vältida tarbija mõiste määratluse 
segiajamist selle määratlusega teistes 
tarbijakaitset käsitlevates direktiivides, 
tuleks käesoleva direktiivi alusel 
kaitstavatele isikutele viidata kui 
reisijatele.

Or. en

Muudatusettepanek 93
Emma McClarkin

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 7
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(7) Enamik pakettreise ostvatest tarbijatest 
on tarbijad liidu tarbijaõigustiku 
tähenduses. Samal ajal ei ole alati lihtne 
teha vahet tarbijatel ja väikeettevõtete või 
elukutsete esindajatel, kes broneerivad oma 
töö või elukutsega seotud reise samade 
broneerimiskanalite kaudu kui tarbijad. 
Sageli vajavad sellised reisijad samal 
tasemel kaitset. Teiselt poolt korraldavad 
suuremad ettevõtjad või organisatsioonid
oma töötajate reisi sageli ärireiside 
korraldamisele spetsialiseerunud 
ettevõtjatega sõlmitud raamlepingute 
alusel. Viimati nimetatud 
reisikorraldusteenuste liik ei vaja 
tarbijatele kavandatud kaitse taset. Seega 
peaks käesolevat direktiivi kohaldama 
ärireisijate suhtes ainult siis, kui nad ei 
korralda oma reise raamlepingute alusel. 
Et vältida tarbija mõiste määratluse 
segiajamist selle määratlusega teistes 
tarbijakaitset käsitlevates direktiivides, 
tuleks käesoleva direktiivi alusel 
kaitstavatele isikutele viidata kui 
reisijatele.

(7) Enamik pakettreise ostvatest tarbijatest 
on tarbijad. Samal ajal ei ole alati lihtne 
teha vahet tarbijatel ja väikeettevõtete või 
elukutsete esindajatel, kes broneerivad oma 
töö või elukutsega seotud reise samade 
broneerimiskanalite kaudu kui tarbijad. 
Sageli vajavad sellised reisijad samal 
tasemel kaitset. Teiselt poolt korraldavad 
suuremad ettevõtjad või organisatsioonid 
oma töötajate reisi sageli ärireiside 
korraldamisele spetsialiseerunud 
ettevõtjatega sõlmitud raamlepingute 
alusel. Viimati nimetatud 
reisikorraldusteenuste liik ei vaja 
tarbijatele kavandatud kaitse taset. Seega 
peaks käesolevat direktiivi kohaldama 
ärireisijate suhtes ainult liikmesriigi 
vajadusel, näiteks siis, kui ärireisijad 
broneerivad reise oma, mitte ettevõtte 
nimel. Et vältida tarbija mõiste määratluse 
segiajamist selle määratlusega teistes 
tarbijakaitset käsitlevates direktiivides, 
tuleks käesoleva direktiivi alusel 
kaitstavatele isikutele viidata kui 
reisijatele.

Or. en

Muudatusettepanek 94
Philippe Juvin

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 8

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(8) Kuna reisiteenuseid on võimalik kokku 
panna paljudel erinevatel viisidel, on 
asjakohane käsitada pakettreisidena 
reisiteenuste kõiki kombinatsioone, millele 
on omased tunnused, mida tavaliselt 
seostatakse pakettreisidega, eriti eraldi 
reisiteenuste kogumist ühte reisitootesse, 

(8) Kuna reisiteenuseid on võimalik kokku 
panna paljudel erinevatel viisidel, on 
asjakohane käsitada pakettreisidena 
reisiteenuste kõiki kombinatsioone, millele 
on omased tunnused, mida tavaliselt 
seostatakse pakettreisidega, eriti eraldi 
reisiteenuste kogumist ühte reisitootesse, 
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mille pakkumise eest võtab korraldaja 
vastutuse. Kooskõlas Euroopa Kohtu 
kohtupraktikaga16 ei tohiks olla vahet, kas 
reisiteenuseid kombineeritakse enne 
lepingu sõlmimist reisijaga või reisija 
palvel või tema tehtud valiku alusel. 
Samasuguseid põhimõtteid tuleks 
kohaldada, olenemata sellest, kas reis 
broneeritakse oma bürood omava või 
interneti teel tegutseva reisikorraldaja 
kaudu.

mille pakkumise eest võtab korraldaja 
ja/või vahendaja vastutuse. Kooskõlas 
Euroopa Kohtu kohtupraktikaga16 ei tohiks 
olla vahet, kas reisiteenuseid 
kombineeritakse enne lepingu sõlmimist 
reisijaga või reisija palvel või tema tehtud 
valiku alusel. Samasuguseid põhimõtteid 
tuleks kohaldada, olenemata sellest, kas 
reis broneeritakse oma bürood omava või 
interneti teel tegutseva reisikorraldaja 
kaudu.

__________________ __________________
16 Vt otsus kohtuasjas C-400/00 Club Tour, 
Viagens ja Turismo SA vs Alberto Carlos 
Lobo Gonēalves Garrido ja Club Med 
Viagens Ld, EKL 2002, lk I-04051.

16 Vt otsus kohtuasjas C-400/00 Club Tour, 
Viagens ja Turismo SA vs Alberto Carlos 
Lobo Gonēalves Garrido ja Club Med 
Viagens Ld, EKL 2002, lk I-04051.

Or. en

Selgitus

Käesolev muudatusettepanek ühtlustab põhjendust artikli 11 (vastustus pakettreisi teenuste 
osutamise eest) ettepanekuga sihipärase maksimaalse ühtlustamise kohta. Ettevõtja vastutab 
korraldaja või vahendajana, nagu see on sätestatud 1990. aasta direktiivis, jättes mõningast 
mänguruumi liikmesriikidele.

Muudatusettepanek 95
Philippe Juvin

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 9

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(9) Läbipaistvuse huvides tuleks 
pakettreise eristada toetatud 
reisikorraldusteenustest, mille korral 
interneti teel tegutsevad või oma bürood 
omavad reisikorraldajad aitavad 
reisiteenuseid kombineerivaid reisijaid 
lepingute sõlmisel eri reisiteenuste 
osutajatega, sealhulgas ühendatud 
broneerimistoimingute kaudu, millel 
selliseid tunnused ei ole ja mille suhtes ei 
oleks asjakohane kohaldada kõiki 

(9) Läbipaistvuse huvides tuleks 
pakettreise eristada toetatud 
reisikorraldusteenustest, mille korral 
interneti teel tegutsevad või oma bürood 
omavad reisikorraldajad aitavad 
reisiteenuseid kombineerivaid reisijaid 
lepingute sõlmisel eri reisiteenuste 
osutajatega, sealhulgas ühendatud 
broneerimistoimingute kaudu sihipärasel 
viisil, millel selliseid tunnused ei ole ja 
mille suhtes ei oleks asjakohane kohaldada 
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pakettreiside suhtes kehtivaid kohustusi. kõiki pakettreiside suhtes kehtivaid 
kohustusi.

Or. en

Selgitus

Termini „toetatud reisikorraldusteenused” täpsustamine (täiendavad pakkumised peavad 
olema sihipärased, st seotud reisija broneeritud esimese reisiteenuse koha ja kuupäevaga). 
Täiendavad selgitused on esitatud ettepaneku võtta vastu direktiiv põhjendustes 11 ja 13.

Muudatusettepanek 96
Ivo Belet

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 11

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(11) Samal ajal tuleks toetatud 
reisikorraldusteenuseid eristada 
reisiteenustest, mille reisijad broneerivad 
ise, sageli eri ajal ning seda isegi juhul, kui 
neid kasutatakse samaks reisiks või 
puhkuseks. Internetikeskkonnas pakutavaid 
toetatud reisikorraldusteenuseid tuleks 
samuti eristada linkidest, millega reisijaid 
üldsõnaliselt teavitatakse lihtsalt 
täiendavatest reisiteenustest, näiteks kui 
hotell või ürituse korraldaja lisab oma 
veebisaidile kõikide ettevõtjate loetelu, kes 
pakuvad transporditeenuseid tema 
asukohta, sõltumata mis tahes 
broneerimisest, või kui veebisaitidel 
reklaami avaldamiseks kasutatakse 
küpsiseid või metaandmeid.

(11) Samal ajal tuleks toetatud 
reisikorraldusteenuseid eristada 
reisiteenustest, mille reisijad broneerivad 
ise, sageli eri ajal ning seda isegi juhul, kui 
neid kasutatakse samaks reisiks või 
puhkuseks. Internetikeskkonnas pakutavaid 
toetatud reisikorraldusteenuseid tuleks 
samuti eristada nende teenustega
seonduvatest veebisaitidest, mille eesmärk 
ei ole sõlmida reisijatega lepingut, ja
linkidest, millega reisijaid üldsõnaliselt 
teavitatakse lihtsalt täiendavatest 
reisiteenustest, näiteks kui hotell või 
ürituse korraldaja lisab oma veebisaidile 
kõikide ettevõtjate loetelu, kes pakuvad 
transporditeenuseid tema asukohta, 
sõltumata mis tahes broneerimisest, või kui 
veebisaitidel reklaami avaldamiseks 
kasutatakse küpsiseid või metaandmeid.

Or. nl

Muudatusettepanek 97
Philippe Juvin



AM\1013596ET.doc 9/191 PE526.125v01-00

ET

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 11

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(11) Samal ajal tuleks toetatud 
reisikorraldusteenuseid eristada 
reisiteenustest, mille reisijad broneerivad 
ise, sageli eri ajal ning seda isegi juhul, kui 
neid kasutatakse samaks reisiks või 
puhkuseks. Internetikeskkonnas pakutavaid 
toetatud reisikorraldusteenuseid tuleks 
samuti eristada linkidest, millega reisijaid 
üldsõnaliselt teavitatakse lihtsalt 
täiendavatest reisiteenustest, näiteks kui 
hotell või ürituse korraldaja lisab oma 
veebisaidile kõikide ettevõtjate loetelu, kes 
pakuvad transporditeenuseid tema 
asukohta, sõltumata mis tahes 
broneerimisest, või kui veebisaitidel 
reklaami avaldamiseks kasutatakse
küpsiseid või metaandmeid.

(11) Samal ajal tuleks toetatud 
reisikorraldusteenuseid eristada 
reisiteenustest, mille reisijad broneerivad 
ise, sageli eri ajal ning seda isegi juhul, kui 
neid kasutatakse samaks reisiks või 
puhkuseks. Internetikeskkonnas pakutavaid 
toetatud reisikorraldusteenuseid tuleks 
samuti eristada linkidest, millega reisijaid 
üldsõnaliselt teavitatakse lihtsalt 
täiendavatest reisiteenustest ja mitte 
sihipäraselt, näiteks kui hotell või ürituse 
korraldaja lisab oma veebisaidile kõikide 
ettevõtjate loetelu, kes pakuvad 
transporditeenuseid tema asukohta, 
sõltumata mis tahes broneerimisest, või kui 
küpsiseid või metaandmeid kasutatakse 
veebisaitidel reklaami avaldamiseks, mis 
on seotud esimeses valitud reisiteenuses 
kindlaks määratud reisi sihtkoha ja/või 
ajaga.

Or. en

Selgitus

Selgitus, mis ei ole toetatud reisikorraldusteenus (täiendavaid pakkumisi ei saadeta 
sihipäraselt, st need ei ole seotud reisija broneeritud esimese reisiteenuse koha ja 
kuupäevaga).

Muudatusettepanek 98
Philippe Juvin

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 13

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(13) Tuleks kehtestada konkreetsed 
eeskirjad nii oma bürood omavate 
vahendajate suhtes, kes aitavad oma 
müügikohta külastavatel või sellega 
ühendust võtvatel reisijatel sõlmida eraldi 
lepinguid üksikute teenuseosutajatega, kui 

(13) Tuleks kehtestada konkreetsed 
eeskirjad nii oma bürood omavate 
vahendajate suhtes, kes aitavad oma 
müügikohta külastavatel või sellega 
ühendust võtvatel reisijatel sõlmida eraldi 
lepinguid üksikute teenuseosutajatega, kui 
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ka interneti teel tegutsevate vahendajate 
suhtes, kes seotud internetipõhiste 
broneerimistoimingutega hõlbustavad 
sihipäraselt täiendavate reisiteenuste 
hankimist teiselt ettevõtjalt hiljemalt 
esimese teenuse broneeringu kinnitamise 
ajal. Neid eeskirju kohaldataks näiteks siis, 
kui koos esimese reisiteenuse, näiteks 
lennu- või rongireisi broneeringu 
kinnitamisega kutsutakse tarbijat tellima 
täiendavat valitud reisi sihtkohas pakutavat 
teenust, näiteks majutust hotellis, lingiga 
teise teenuseosutaja või -vahendaja 
broneerimissaidile. Kõnealused 
korraldusteenused ei kujuta endast 
pakettreise käesoleva direktiivi tähenduses, 
kuna ei teki kahtlust selles, et üks 
korraldaja on võtnud reisiteenuse eest 
vastutuse; siiski kujutavad sellised toetatud 
reisikorraldusteenused endast alternatiivset 
ärimudelit, mis sageli konkureerib tihedalt 
pakettreisidega.

ka interneti teel tegutsevate vahendajate
suhtes, kes seotud internetipõhiste 
broneerimistoimingutega hõlbustavad 
sihipäraselt täiendavate reisiteenuste 
hankimist teiselt ettevõtjalt, mis tähendab 
ettevõtjate vahel nende andmete 
edastamist, mis on konkreetselt seotud 
esimese reisiteenusega (sealhulgas reisi 
sihtkoha ja aeg), ilma isikuandmete 
edastamiseta hiljemalt esimese teenuse 
broneeringu meili teel kinnitamise ajal. 
Neid eeskirju kohaldataks näiteks siis, kui 
koos esimese reisiteenuse, näiteks lennu-
või rongireisi broneeringu kinnitamisega 
kutsutakse tarbijat tellima täiendavat 
valitud reisi sihtkohas pakutavat teenust ja 
või esimeses reisteenuses kindlaks 
määratud kuupäeva, näiteks majutust 
hotellis, lingiga teise teenuseosutaja või -
vahendaja broneerimissaidile. Kõnealused 
korraldusteenused ei kujuta endast 
pakettreise käesoleva direktiivi tähenduses, 
kuna ei teki kahtlust selles, et üks 
korraldaja ja/või vahendaja on võtnud 
reisiteenuse eest vastutuse ning reisija 
isikuandmeid ei edastata ettevõtjate vahel; 
siiski kujutavad sellised toetatud 
reisikorraldusteenused endast alternatiivset 
ärimudelit, mis sageli konkureerib tihedalt 
pakettreisidega.

Or. en

Selgitus

Selgitatakse, millist teavet vahetatakse (eristatakse pakettreisi, mis on määratletud artikli 3 
lõike 2 punktis v ja toetatud reisikorraldusteenust, mis on määratletud artikli 3 lõike 5 punktis 
b). Lihtsalt link veebisaidil ei ole toetatud reisikorraldusteenus (on vaja üksnes 
broneerimisega seotud andmete minimaalset edastamist ettevõtjate vahel - kuupäev ja 
sihtkoht). Kinnituse nõuetekohane aeg tuleb täpsustada (kinnituse meili kättesaamine), et 
tagada õiguskindlus (aja määratlemine mõjutab seda, mida pidada pakettreisiks ja mida 
mitte).

Muudatusettepanek 99
Hans-Peter Mayer
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 14 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(14 a) Internetis kehtivate tavade eeskujul 
varjavad ettevõtjad, olles hõlbustanud 
seotud reisikorralduseni jõudmiseks, oma 
veebisaidil võimaluse, mistõttu reisijad 
saavad valida üksnes peamisi teenuseid. 
Sellist tava tuleks pidada reisijate jaoks 
eksitavaks. Kuna olemasolev 
õigusraamistik ei võimalda veel nende 
kõrvaldamist ning arvestades, et need on 
eriomased seotud reisikorraldusteenusele, 
tuleks need käesoleva direktiivi kohaselt 
keelata. 

Or. en

Muudatusettepanek 100
Emma McClarkin

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 15 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(15 a) Enne maksmist tuleks tarbija 
tähelepanu juhtida sellele, kas ta valib 
pakettreisi või seotud 
reisikorraldusteenuse ning vastavale 
kaitse tasemele.

Or. en

Muudatusettepanek 101
Emma McClarkin

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 15 b (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(15 b) Kui tarbija soovib jätkata puhkuse 
koostamist väljaspool käesoleva direktiivi 
reguleerimisala, kuigi ilma direktiivis 
pakutud sama kaitse tasemeta, tuleb teda 
sellest teavitada enne makse tegemist.

Or. en

Muudatusettepanek 102
Hans-Peter Mayer

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 16

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(16) Pakettreisina või toetatud 
reisikorraldusteenusena tuleks käsitada 
ainult eri reisiteenuste kombinatsiooni, 
nagu majutus, reisijate bussi-, raudtee-, 
vee- või õhuvedu ning autoüür. Majutust
elukoha tagamiseks, sealhulgas
pikaajalisteks keelekursusteks, ei tuleks 
käesoleva direktiivi tähenduses käsitada 
majutusena.

(16) Pakettreisina või toetatud 
reisikorraldusteenusena tuleks käsitada 
ainult eri reisiteenuste kombinatsiooni, 
nagu majutus, reisijate bussi-, raudtee-, 
vee- või õhuvedu ning autoüür. Erandina 
tuleks käsitleda lihtsalt hotellis ööbimisi 
koos broneeritud teenustega nagu 
muusikali piletid või spaaprotseduurid, 
tingimusel, et asjaomane teenus ei 
moodusta suurt osa reisist või kui reisi 
tegelik põhjus ei ole selgelt lisateenus. Üle 
kuu aja pikkust majutust elukoha 
tagamiseks või eesmärgil, mis ei ole selgelt 
turismieesmärk, näiteks pikaajalisteks 
keelekursusteks, ei tuleks käesoleva 
direktiivi tähenduses käsitada majutusena.

Or. de

Muudatusettepanek 103
Emma McClarkin

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 16
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(16) Pakettreisina või toetatud
reisikorraldusteenusena tuleks käsitada 
ainult eri reisiteenuste kombinatsiooni, 
nagu majutus, reisijate bussi-, raudtee-, 
vee- või õhuvedu ning autoüür. Majutust 
elukoha tagamiseks, sealhulgas
pikaajalisteks keelekursusteks, ei tuleks 
käesoleva direktiivi tähenduses käsitada 
majutusena.

(16) Pakettreisina või seotud
reisikorraldusteenusena tuleks käsitada eri 
reisiteenuste kombinatsiooni, nagu 
majutus, reisijate bussi-, raudtee-, vee- või 
õhuvedu ning autoüür. Üksnes ööbimine 
majutusasutuses ja sellega seotud 
korraldused, nagu etenduste piletid või 
heaoluteenused, tuleks välja jätta, kui 
need teenused ei moodusta olulist osa 
reisist või kui reisi põhieesmärk ei ole 
selgelt kõrvalteenus. Majutust elukoha 
tagamiseks rohkem kui ühe kuu pikkuseks 
perioodiks või selgelt äratuntava 
turismieesmärgi puudumise korral, nagu
pikaajalisteks keelekursusteks, ei tuleks 
käesoleva direktiivi tähenduses käsitada 
majutusena.

Or. en

Muudatusettepanek 104
Emma McClarkin

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 17

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(17) Muud turismiteenused, nagu piletid 
kontsertidele, spordivõistlustele, 
ekskursioonidele või lõbustusparkidesse, 
on teenused, mis võivad reisijateveo, 
majutuse ja/või autoüüriga 
kombineerituna olla pakettreisid või 
toetatud reisikorraldusteenused. Ent 
sellised pakettreisid peaks kuuluma 
direktiivi reguleerimisalasse ainult siis, kui 
asjaomane turismiteenus moodustab 
pakettreisi olulise osa. Üldjuhul tuleks 
turismiteenust käsitleda pakettreisi olulise 
osana, kui see moodustab rohkem kui 20 % 
koguhinnast või on muul viisil reisi või 
puhkuse oluline tunnus. Lisateenuseid, 

(17) Muud turismiteenused, nagu piletid 
kontsertidele, spordivõistlustele, 
ekskursioonidele või lõbustusparkidesse, 
on teenused, mis võivad reisijateveoga
kombineerituna olla pakettreisid või seotud
reisikorraldusteenused. Ent sellised 
pakettreisid peaks kuuluma direktiivi 
reguleerimisalasse ainult siis, kui 
asjaomane turismiteenus moodustab 
pakettreisi olulise osa. Üldjuhul tuleks 
turismiteenust käsitleda pakettreisi olulise 
osana, kui see konkreetselt turustatakse 
tarbijale, moodustab rohkem kui 20 % 
koguhinnast või on muul viisil reisi või 
puhkuse oluline tunnus. Lisateenuseid, 
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nagu reisikindlustus, pagasivedu, 
toitlustamine ja koristamine, mida 
osutatakse majutuse osana, ei peaks 
käsitatama iseseisvate turismiteenustena.

nagu reisikindlustus, pagasivedu, 
toitlustamine ja koristamine, mida 
osutatakse majutuse osana, ei peaks 
käsitatama iseseisvate turismiteenustena.

Or. en

Muudatusettepanek 105
Heide Rühle

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 17

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(17) Muud turismiteenused, nagu piletid 
kontsertidele, spordivõistlustele, 
ekskursioonidele või lõbustusparkidesse, 
on teenused, mis võivad reisijateveo, 
majutuse ja/või autoüüriga kombineerituna 
olla pakettreisid või toetatud 
reisikorraldusteenused. Ent sellised 
pakettreisid peaks kuuluma direktiivi 
reguleerimisalasse ainult siis, kui 
asjaomane turismiteenus moodustab 
pakettreisi olulise osa. Üldjuhul tuleks 
turismiteenust käsitleda pakettreisi olulise 
osana, kui see moodustab rohkem kui 20 %
koguhinnast või on muul viisil reisi või 
puhkuse oluline tunnus. Lisateenuseid, 
nagu reisikindlustus, pagasivedu, 
toitlustamine ja koristamine, mida 
osutatakse majutuse osana, ei peaks 
käsitatama iseseisvate turismiteenustena.

(17) Muud turismiteenused, nagu piletid 
kontsertidele, spordivõistlustele, 
ekskursioonidele või lõbustusparkidesse, 
on teenused, mis võivad reisijateveo, 
majutuse ja/või autoüüriga kombineerituna 
olla pakettreisid või toetatud 
reisikorraldusteenused. Ent sellised 
pakettreisid peaks kuuluma direktiivi 
reguleerimisalasse ainult siis, kui 
asjaomane turismiteenus moodustab 
pakettreisi olulise osa. Üldjuhul tuleks 
turismiteenust käsitleda pakettreisi olulise 
osana, kui seda sõnaselgelt niisugusena 
kirjeldatakse, moodustab rohkem kui 40 %
koguhinnast või on muul viisil reisi või 
puhkuse oluline tunnus. Lisateenuseid, 
nagu eeskätt reisikindlustus, raudteejaama 
ja majutuskoha vaheline transport, 
transport reisi lähtekohta, näiteks 
ekskursioonide raames, pagasivedu, 
mäepiletite müümine, jalgrataste või 
autode üürimine, toitlustamine ja 
koristamine, mida osutatakse majutuse 
osana, ei peaks käsitatama iseseisvate 
turismiteenustena

Or. en
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Muudatusettepanek 106
Hans-Peter Mayer

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 17

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(17) Muud turismiteenused, nagu piletid 
kontsertidele, spordivõistlustele, 
ekskursioonidele või lõbustusparkidesse, 
on teenused, mis võivad reisijateveo, 
majutuse ja/või autoüüriga kombineerituna 
olla pakettreisid või toetatud 
reisikorraldusteenused. Ent sellised 
pakettreisid peaks kuuluma direktiivi 
reguleerimisalasse ainult siis, kui 
asjaomane turismiteenus moodustab 
pakettreisi olulise osa. Üldjuhul tuleks 
turismiteenust käsitleda pakettreisi olulise 
osana, kui see moodustab rohkem kui 20 % 
koguhinnast või on muul viisil reisi või 
puhkuse oluline tunnus. Lisateenuseid, 
nagu reisikindlustus, pagasivedu, 
toitlustamine ja koristamine, mida 
osutatakse majutuse osana, ei peaks 
käsitatama iseseisvate turismiteenustena.

(17) Muud turismiteenused, nagu piletid 
kontsertidele, spordivõistlustele, 
ekskursioonidele või lõbustusparkidesse, 
on teenused, mis võivad reisijateveo, 
majutuse ja/või autoüüriga kombineerituna 
olla pakettreisid või toetatud 
reisikorraldusteenused. Ent sellised 
pakettreisid peaks kuuluma direktiivi 
reguleerimisalasse ainult siis, kui 
asjaomane turismiteenus moodustab 
pakettreisi olulise osa. Üldjuhul tuleks 
turismiteenust käsitleda pakettreisi olulise 
osana, kui seda nimetatakse selgelt 
oluliseks ja kui see on selgelt reisi tegelik 
põhjus ning moodustab rohkem kui 20 % 
koguhinnast või on muul viisil reisi või 
puhkuse oluline tunnus. Lisateenuseid, 
nagu eeskätt reisikindlustus, rongijaama ja 
majutuskoha vaheline transport, transport 
reisi alguskohta ja ekskursioonidega 
seotud transport, pagasivedu, toitlustamine 
ja koristamine, mida osutatakse majutuse 
osana, ei peaks käsitatama iseseisvate 
turismiteenustena.

Or. de

Muudatusettepanek 107
Othmar Karas

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 17

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(17) Muud turismiteenused, nagu piletid 
kontsertidele, spordivõistlustele, 
ekskursioonidele või lõbustusparkidesse, 

(17) Muud turismiteenused, nagu piletid 
kontsertidele, spordivõistlustele, 
ekskursioonidele või lõbustusparkidesse, 
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on teenused, mis võivad reisijateveo, 
majutuse ja/või autoüüriga kombineerituna 
olla pakettreisid või toetatud 
reisikorraldusteenused. Ent sellised 
pakettreisid peaks kuuluma direktiivi 
reguleerimisalasse ainult siis, kui 
asjaomane turismiteenus moodustab 
pakettreisi olulise osa. Üldjuhul tuleks 
turismiteenust käsitleda pakettreisi olulise 
osana, kui see moodustab rohkem kui 20 %
koguhinnast või on muul viisil reisi või 
puhkuse oluline tunnus. Lisateenuseid, 
nagu reisikindlustus, pagasivedu, 
toitlustamine ja koristamine, mida 
osutatakse majutuse osana, ei peaks 
käsitatama iseseisvate turismiteenustena.

on teenused, mis võivad reisijateveo, 
majutuse ja/või autoüüriga kombineerituna 
olla pakettreisid või toetatud 
reisikorraldusteenused. Ent sellised 
pakettreisid peaks kuuluma direktiivi 
reguleerimisalasse ainult siis, kui 
asjaomane turismiteenus moodustab 
pakettreisi olulise osa. Üldjuhul tuleks 
turismiteenust käsitleda pakettreisi olulise 
osana, kui see moodustab rohkem kui 50 %
koguhinnast või on muul viisil reisi või 
puhkuse oluline tunnus. Lisateenuseid, 
nagu reisikindlustus, pagasivedu, 
majutuskoha ja rongijaama vaheline 
transport, kohapeal broneeritavad 
spaaprotseduurid, jalgrattalaenutus,
toitlustamine ja koristamine, mida 
osutatakse majutuse osana, ei peaks 
käsitatama iseseisvate turismiteenustena.

Or. de

Selgitus

Ühismajutusettevõtete teenustele kohaldub nüüdsest tarbija õigusi käsitlev direktiiv. Hotellide 
ja ühismajutusettevõtete pakkumisi, näiteks spaaprotseduure, sissepääse või laenutusi, ei 
tohiks majutusega kombineeritult käsitleda pakettreisina, välja arvatud juhul, kui need 
pakkumised moodustavad olulise osa reisist. Sellepärast on koguhinna kõrgem, 50%-määr 
asjakohasem.

Muudatusettepanek 108
Sergio Gaetano Cofferati

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 17

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(17) Muud turismiteenused, nagu piletid 
kontsertidele, spordivõistlustele, 
ekskursioonidele või lõbustusparkidesse, 
on teenused, mis võivad reisijateveo, 
majutuse ja/või autoüüriga kombineerituna 
olla pakettreisid või toetatud 
reisikorraldusteenused. Ent sellised 
pakettreisid peaks kuuluma direktiivi 

(17) Muud turismiteenused, nagu piletid 
kontsertidele, spordivõistlustele, 
ekskursioonidele või lõbustusparkidesse, 
on teenused, mis võivad reisijateveo, 
majutuse ja/või autoüüriga kombineerituna 
olla pakettreisid või toetatud 
reisikorraldusteenused. Ent sellised 
pakettreisid peaks kuuluma direktiivi 



AM\1013596ET.doc 17/191 PE526.125v01-00

ET

reguleerimisalasse ainult siis, kui 
asjaomane turismiteenus moodustab 
pakettreisi olulise osa. Üldjuhul tuleks 
turismiteenust käsitleda pakettreisi olulise 
osana, kui see moodustab rohkem kui 20 %
koguhinnast või on muul viisil reisi või 
puhkuse oluline tunnus. Lisateenuseid, 
nagu reisikindlustus, pagasivedu, 
toitlustamine ja koristamine, mida 
osutatakse majutuse osana, ei peaks 
käsitatama iseseisvate turismiteenustena.

reguleerimisalasse ainult siis, kui 
asjaomane turismiteenus moodustab 
pakettreisi olulise osa. Üldjuhul tuleks 
turismiteenust käsitleda pakettreisi olulise 
osana, kui see moodustab rohkem kui 5 % 
koguhinnast või on muul viisil reisi või 
puhkuse tähtis tunnus. Lisateenuseid, nagu 
reisikindlustus, pagasivedu, toitlustamine 
ja koristamine, mida osutatakse majutuse 
osana, ei peaks käsitatama iseseisvate 
turismiteenustena.

Or. en

Muudatusettepanek 109
Jorgo Chatzimarkakis

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 17

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(17) Muud turismiteenused, nagu piletid 
kontsertidele, spordivõistlustele, 
ekskursioonidele või lõbustusparkidesse, 
on teenused, mis võivad reisijateveo, 
majutuse ja/või autoüüriga kombineerituna 
olla pakettreisid või toetatud 
reisikorraldusteenused. Ent sellised 
pakettreisid peaks kuuluma direktiivi 
reguleerimisalasse ainult siis, kui 
asjaomane turismiteenus moodustab 
pakettreisi olulise osa. Üldjuhul tuleks 
turismiteenust käsitleda pakettreisi olulise 
osana, kui see moodustab rohkem kui 20 %
koguhinnast või on muul viisil reisi või 
puhkuse oluline tunnus. Lisateenuseid, 
nagu reisikindlustus, pagasivedu, 
toitlustamine ja koristamine, mida 
osutatakse majutuse osana, ei peaks 
käsitatama iseseisvate turismiteenustena.

(17) Muud turismiteenused, nagu piletid 
kontsertidele, spordivõistlustele, 
ekskursioonidele või lõbustusparkidesse, 
on teenused, mis võivad reisijateveo, 
majutuse ja/või autoüüriga kombineerituna 
olla pakettreisid või toetatud 
reisikorraldusteenused. Ent sellised 
pakettreisid peaks kuuluma direktiivi 
reguleerimisalasse ainult siis, kui 
asjaomane turismiteenus moodustab 
pakettreisi olulise osa. Üldjuhul tuleks 
turismiteenust käsitleda pakettreisi olulise 
osana, kui see moodustab rohkem kui 40 %
koguhinnast või on muul viisil reisi või 
puhkuse oluline tunnus. Lisateenuseid, 
nagu reisikindlustus, pagasivedu, 
toitlustamine ja koristamine, mida 
osutatakse majutuse osana, ei peaks 
käsitatama iseseisvate turismiteenustena.

Or. en
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Muudatusettepanek 110
Jorgo Chatzimarkakis

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 18

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(18) Samuti tuleks täpsustada seda, et 
lepingud, mille alusel ettevõtja annab 
reisijale pärast lepingu sõlmimist õiguse 
valida teenust reisiteenuste eri liikide 
valiku seast, näiteks pakettreisi kinkimise 
korral, peaks moodustama pakettreisi. 
Peale selle tuleks reisiteenuste 
kombinatsiooni käsitada pakettreisina 
juhul, kui reisija nime või muid 
broneerimistehingu lõpuleviimiseks 
vajalikke andmeid edastatakse ettevõtjate 
vahel hiljemalt esimese teenuse 
broneeringu kinnitamise ajal. 
Broneerimistehingu lõpuleviimiseks 
vajalikud muud andmed hõlmavad 
krediitkaardi andmeid või muid makse 
tegemiseks vajalikke andmeid. Teisest 
küljest ei tohiks vaid selliste andmete 
nagu reisi sihtkoht ja reisi aeg edastamist 
pidada piisavaks.

(18) Samuti tuleks täpsustada seda, et 
lepingud, mille alusel ettevõtja annab 
reisijale pärast lepingu sõlmimist õiguse 
valida teenust reisiteenuste eri liikide 
valiku seast, näiteks pakettreisi kinkimise 
korral, peaks moodustama pakettreisi.

Or. en

Muudatusettepanek 111
Sergio Gaetano Cofferati

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 18

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(18) Samuti tuleks täpsustada seda, et 
lepingud, mille alusel ettevõtja annab 
reisijale pärast lepingu sõlmimist õiguse 
valida teenust reisiteenuste eri liikide 
valiku seast, näiteks pakettreisi kinkimise 
korral, peaks moodustama pakettreisi. 
Peale selle tuleks reisiteenuste 

(18) Samuti tuleks täpsustada seda, et 
lepingud, mille alusel ettevõtja annab 
reisijale pärast lepingu sõlmimist õiguse 
valida teenust reisiteenuste eri liikide 
valiku seast, näiteks pakettreisi kinkimise 
korral, peaks moodustama pakettreisi. 
Peale selle tuleks reisiteenuste 
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kombinatsiooni käsitada pakettreisina 
juhul, kui reisija nime või muid 
broneerimistehingu lõpuleviimiseks 
vajalikke andmeid edastatakse ettevõtjate 
vahel hiljemalt esimese teenuse 
broneeringu kinnitamise ajal.
Broneerimistehingu lõpuleviimiseks 
vajalikud muud andmed hõlmavad 
krediitkaardi andmeid või muid makse 
tegemiseks vajalikke andmeid. Teisest 
küljest ei tohiks vaid selliste andmete 
nagu reisi sihtkoht ja reisi aeg edastamist 
pidada piisavaks.

kombinatsiooni käsitada pakettreisina 
juhul, kui broneerimistehingu
lõpuleviimiseks vajalikku reisija nime 
edastatakse ettevõtjate vahel. 

Or. en

Muudatusettepanek 112
Catherine Stihler

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 18

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(18) Samuti tuleks täpsustada seda, et 
lepingud, mille alusel ettevõtja annab 
reisijale pärast lepingu sõlmimist õiguse 
valida teenust reisiteenuste eri liikide 
valiku seast, näiteks pakettreisi kinkimise 
korral, peaks moodustama pakettreisi. 
Peale selle tuleks reisiteenuste 
kombinatsiooni käsitada pakettreisina 
juhul, kui reisija nime või muid
broneerimistehingu lõpuleviimiseks 
vajalikke andmeid edastatakse ettevõtjate 
vahel hiljemalt esimese teenuse 
broneeringu kinnitamise ajal.
Broneerimistehingu lõpuleviimiseks 
vajalikud muud andmed hõlmavad 
krediitkaardi andmeid või muid makse 
tegemiseks vajalikke andmeid. Teisest 
küljest ei tohiks vaid selliste andmete 
nagu reisi sihtkoht ja reisi aeg edastamist 
pidada piisavaks.

(18) Samuti tuleks täpsustada seda, et 
lepingud, mille alusel ettevõtja annab 
reisijale pärast lepingu sõlmimist õiguse 
valida teenust reisiteenuste eri liikide 
valiku seast, näiteks pakettreisi kinkimise 
korral, peaks moodustama pakettreisi. 
Peale selle tuleks reisiteenuste 
kombinatsiooni käsitada pakettreisina 
juhul, kui reisija nime või muu 
broneerimistehingu lõpuleviimiseks vajalik 
info edastatakse ettevõtjate vahel. 

Or. en
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Selgitus

Tarbija andmete edastamine seotud broneerimistoimingute vahel peaks olema puhkusepaketi 
koostamiseks piisav, kui selle tulemuseks on vähemalt kaks reisiteenuse tüüpi sama reisi 
jaoks. Pealegi on määratlus „broneerimistehingu lõpuleviimiseks vajalikud andmed” liiga 
hägune.

Muudatusettepanek 113
Philippe Juvin

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 18

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(18) Samuti tuleks täpsustada seda, et 
lepingud, mille alusel ettevõtja annab 
reisijale pärast lepingu sõlmimist õiguse 
valida teenust reisiteenuste eri liikide 
valiku seast, näiteks pakettreisi kinkimise 
korral, peaks moodustama pakettreisi. 
Peale selle tuleks reisiteenuste 
kombinatsiooni käsitada pakettreisina 
juhul, kui reisija nime või muid 
broneerimistehingu lõpuleviimiseks 
vajalikke andmeid edastatakse ettevõtjate 
vahel hiljemalt esimese teenuse 
broneeringu kinnitamise ajal. 
Broneerimistehingu lõpuleviimiseks 
vajalikud muud andmed hõlmavad 
krediitkaardi andmeid või muid makse 
tegemiseks vajalikke andmeid. Teisest 
küljest ei tohiks vaid selliste andmete nagu 
reisi sihtkoht ja reisi aeg edastamist pidada 
piisavaks.

(18) Samuti tuleks täpsustada seda, et 
lepingud, mille alusel ettevõtja annab 
reisijale pärast lepingu sõlmimist õiguse 
valida teenust reisiteenuste eri liikide 
valiku seast, näiteks pakettreisi kinkimise 
korral, peaks moodustama pakettreisi. 
Peale selle tuleks reisiteenuste 
kombinatsiooni käsitada pakettreisina 
juhul, kui broneerimistehingu 
lõpuleviimiseks vajalikke reisija 
isikuandmeid edastatakse ettevõtjate vahel 
hiljemalt esimese teenuse broneeringu
meili teel kinnitamise ajal.
Broneerimistehingu lõpuleviimiseks 
vajalikud reisija isikuandmed hõlmavad 
reisija nime, aadressi, telefoninumbrit, 
krediitkaardi andmeid või muid makse 
tegemiseks vajalikke andmeid Teisest 
küljest ei tohiks vaid reisiteenustega 
seotud andmete nagu reisi sihtkoht ja reisi 
aeg ilma isikuandmeteta edastamist pidada 
piisavaks.

Or. en

Selgitus

Täpsustatakse, millist teavet vahetatakse (eristatakse pakettreisi, mis on määratletud artikli 3 
lõike 2 punktis v ja toetatud reisikorraldusteenust, mis on määratletud artikli 3 lõike 5 punktis 
b). Lihtsalt link veebisaidil ei ole toetatud reisikorraldusteenus (on vaja üksnes 
broneerimisega seotud andmete minimaalset edastamist ettevõtjate vahel - kuupäev ja 
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sihtkoht). Kinnituse nõuetekohane aeg tuleb täpsustada (kinnituse meili kättesaamine), et 
tagada õiguskindlus (aja määratlemine mõjutab seda, mida pidada pakettreisiks ja mida 
mitte).

Muudatusettepanek 114
Heide Rühle

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 18

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(18) Samuti tuleks täpsustada seda, et 
lepingud, mille alusel ettevõtja annab 
reisijale pärast lepingu sõlmimist õiguse 
valida teenust reisiteenuste eri liikide 
valiku seast, näiteks pakettreisi kinkimise 
korral, peaks moodustama pakettreisi. 
Peale selle tuleks reisiteenuste 
kombinatsiooni käsitada pakettreisina 
juhul, kui reisija nime või muid
broneerimistehingu lõpuleviimiseks 
vajalikke andmeid edastatakse ettevõtjate 
vahel hiljemalt esimese teenuse 
broneeringu kinnitamise ajal. 
Broneerimistehingu lõpuleviimiseks 
vajalikud muud andmed hõlmavad 
krediitkaardi andmeid või muid makse 
tegemiseks vajalikke andmeid. Teisest 
küljest ei tohiks vaid selliste andmete nagu 
reisi sihtkoht ja reisi aeg edastamist pidada 
piisavaks.

(18) Samuti tuleks täpsustada seda, et 
lepingud, mille alusel ettevõtja annab 
reisijale pärast lepingu sõlmimist õiguse 
valida teenust reisiteenuste eri liikide 
valiku seast, näiteks pakettreisi kinkimise 
korral, peaks moodustama pakettreisi. 
Peale selle tuleks reisiteenuste 
kombinatsiooni käsitada pakettreisina 
juhul, kui broneerimistehingu 
lõpuleviimiseks vajalikke andmeid 
edastatakse ettevõtjate vahel hiljemalt 
esimese teenuse broneeringu kinnitamise 
ajal. Broneerimistehingu lõpuleviimiseks 
vajalikud muud andmed hõlmavad 
krediitkaardi andmeid või muid makse 
tegemiseks vajalikke andmeid. Teisest 
küljest ei tohiks vaid selliste andmete nagu 
reisi sihtkoht ja reisi aeg edastamist pidada 
piisavaks.

Or. en

Muudatusettepanek 115
Sergio Gaetano Cofferati

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 19

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(19) Kuna lühiajaliste reiside korral on välja jäetud
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reisijaid vähem vaja kaitsta ja selleks, et 
hoiduda ettevõtjate asjatust koormamisest, 
tuleks käesoleva direktiivi 
reguleerimisalast välja jätta vähem kui 24 
tundi kestvad reisid, mis ei sisalda 
majutust, ning ajuti korraldatavad 
pakettreisid.

Or. en

Muudatusettepanek 116
Anna Hedh

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 19

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(19) Kuna lühiajaliste reiside korral on 
reisijaid vähem vaja kaitsta ja selleks, et 
hoiduda ettevõtjate asjatust koormamisest, 
tuleks käesoleva direktiivi 
reguleerimisalast välja jätta vähem kui 24 
tundi kestvad reisid, mis ei sisalda 
majutust, ning ajuti korraldatavad 
pakettreisid.

välja jäetud

Or. sv

Muudatusettepanek 117
Philippe Juvin

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 20

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(20) Pakettreisi peamine tunnus on see, et 
vähemalt üks ettevõtja vastutab
korraldajana pakettreisi kui terviku 
nõuetekohase teenuste osutamise eest.
Seega peaks ettevõtja, üldjuhul oma 
bürood omav või interneti teel tegutsev 
reisikorraldaja, saama tegutseda üksnes 

(20) Pakettreisi peamine tunnus on see, et 
vähemalt üks ettevõtja, korraldaja ja/või 
vahendaja vastutab korraldajana 
pakettreisi kui terviku nõuetekohase 
teenuste osutamise eest. See, kas ettevõtja 
tegutseb kõnealuse pakettreisi 
korraldajana, peaks sõltuma tema 
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vahendajana ning mitte vastutama nagu 
korraldaja ainult sellisel juhul, kui 
pakettreisi korraldaja on teine ettevõtja.
See, kas ettevõtja tegutseb kõnealuse 
pakettreisi korraldajana, peaks sõltuma 
tema kaasatusest pakettreisi 
väljatöötamisse, nagu on määratletud 
käesoleva direktiiviga, ja mitte nimetusest, 
mille all ta tegutseb. Kui kaks või enam 
ettevõtjat vastavad kriteeriumile, mis 
muudab reisiteenuste kombineerimise 
pakettreisiks ja kui asjaomased ettevõtjad 
ei ole teatanud reisijale, kes neist on 
pakettreisi korraldaja, tuleks kõiki 
asjaomaseid ettevõtjaid korraldajaks 
pidada.

kaasatusest pakettreisi väljatöötamisse, 
nagu on määratletud käesoleva direktiiviga, 
ja mitte nimetusest, mille all ta tegutseb. 
Kui kaks või enam ettevõtjat vastavad 
kriteeriumile, mis muudab reisiteenuste 
kombineerimise pakettreisiks ja kui 
asjaomased ettevõtjad ei ole teatanud 
reisijale, kes neist on pakettreisi korraldaja, 
tuleks kõiki asjaomaseid ettevõtjaid
korraldajaks pidada.

Or. en

Selgitus

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.

Muudatusettepanek 118
Philippe Juvin

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 21

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(21) Pakettreiside puhul peaksid 
vahendajad vastutama lepingueelse teabe 
esitamise eest koos korraldajaga. Samas 
tuleks täpsustada, et nad vastutavad 
broneerimisvigade eest. Suhtlemise 
hõlbustamiseks, eriti piirüleste juhtumite 
korral, peaks reisijatel olema võimalik 
võtta korraldajaga ühendust ka selle 
vahendaja kaudu, kelle käest nad 

(21) Pakettreiside puhul peaksid 
vahendajad vastutama lepingueelse teabe 
esitamise eest koos korraldajaga. Samas 
tuleks täpsustada, et nad vastutavad 
broneerimisvigade eest juhul, kui nad on 
tegelikult seotud 
broneerimistoimingutega. Seega ei peaks 
vahendajad vastutama broneerimisvigade 
eest, kui need tulenevad mõne muu 
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pakettreisi ostsid. ettevõtja eksimusest, kelle juurest hangiti 
täiendavat reisiteenust seotud 
internetipõhiste broneerimistoimingute 
kaudu toetatud reisikorraldusteenuse 
raames, mis põhineb üksnes edastataval 
teabel, sealhulgas reisi sihtkohal ja ajal. 
Sellisel juhul peaks ettevõtja, kes pakub 
täiendavat reisiteenust, vastutama sellise 
teenuse broneerimise käigus tekkinud 
vigade eest. Suhtlemise hõlbustamiseks, 
eriti piirüleste juhtumite korral, peaks 
reisijatel olema võimalik võtta korraldajaga 
ühendust ka selle vahendaja kaudu, kelle 
käest nad pakettreisi ostsid.

Or. en

Selgitus

Vahendajad peaksid vastutama broneerimisvigade eest, kui nad on tegelikult seotud 
broneerimistoimingutega. Kui toetatud reisikorraldusteenuse puhul, mis kasutab 
internetipõhist broneerimistoiminguid, mis rajanevad ettevõtjate vahel edastataval teabel, 
sealhulgas reisi sihtkohal ja ajal (vt muudatusettepanekut artikli 3 lõike 5 punkti b kohta), 
teeb broneerimisvigu täiendavat teenust pakkuv ettevõtja, peab ta vastutama 
broneerimisvigade eest ning mitte vahendaja, kellel puudub kontroll täiendavate teenuste 
broneerimise üle.

Muudatusettepanek 119
Catherine Stihler

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 23

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(23) Oluline teave, näiteks reisiteenuste 
põhitunnused või hindu käsitlev teave, mis 
avaldatakse reklaamides, korraldaja 
veebisaidil või reklaamtrükistes 
lepingueelse teabe osana, peaks olema 
siduv, kui korraldaja ei jäta endale õigust 
neid elemente muuta ja reisijat ei teavitata 
sellistest muudatustest selgelt ja nähtavalt 
enne lepingu sõlmimist. Kuid arvestades 
uusi sidepidamistehnoloogiad, ei ole enam 
vaja kehtestada konkreetseid eeskirju 

(23) Oluline teave, näiteks reisiteenuste 
põhitunnused või hindu käsitlev teave, mis 
avaldatakse reklaamides, korraldaja 
veebisaidil või reklaamtrükistes 
lepingueelse teabe osana, peaks olema 
siduv, kui korraldaja ei jäta endale õigust 
neid elemente muuta ja reisijat ei teavitata 
sellistest muudatustest selgelt ja nähtavalt 
enne lepingu sõlmimist. Pooled peavad 
teineteist nõuetekohaselt teavitama 
lepingu täitmist mõjutavatest muudatustest 
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reklaamtrükiste suhtes, aga samas on 
asjakohane tagada, et teatud juhtudel 
teavitaksid pooled teineteist lepingu 
täitmist mõjutavatest muudatustest püsival 
andmekandjal, et seda oleks võimalik 
edaspidi kasutada. Kui mõlemad 
lepingupooled on selleks sõnaselge 
nõusoleku andnud, peaks olema alati 
võimalik sellist teavet muuta.

püsival andmekandjal, et seda oleks 
võimalik edaspidi kasutada Kui mõlemad 
lepingupooled on selleks sõnaselge 
nõusoleku andnud, peaks olema alati 
võimalik sellist teavet muuta.

Or. en

Selgitus

Kuigi digitaalne suhtlemine on aina levinum, peaks teave olema kätte saadav eri tasanditel, et 
tagada kõigi tarbijate juurdepääs teabele.

Muudatusettepanek 120
Emma McClarkin

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 23 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(23 a) Kuid arvestades uusi 
sidepidamistehnoloogiaid, mis aitavad 
tagada tarbijate juurdepääsu 
ajakohastatud teabele broneerimise ajal ja 
suurenevat tendentsi broneerida 
pakettreis internetis, pole enam vaja 
konkreetseid eeskirju reklaamtrükiste 
suhtes. 

Or. en

Muudatusettepanek 121
Jorgo Chatzimarkakis

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 23 a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(23 a) Lennuajad peaksid moodustama 
lepingu kindla elemendi ja reisi olulise 
osa. Neist ei tohiks kõrvale kalduda 
rohkem kui viie tunni võrra

Or. en

Muudatusettepanek 122
Hans-Peter Mayer

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 26

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(26) Kuna pakettreisid ostetakse sageli 
palju aega enne nende toimumist, võivad 
ilmneda ettenägematud asjaolud. Seega 
peaks reisijal olema õigus anda pakettreis 
teatud tingimuste alusel üle teisele reisijale. 
Sellisel juhul tuleks korraldajale hüvitada 
tema kulud, näiteks kui alltöövõtja nõuab 
tasu reisija nime muutmise eest või 
transpordipileti tühistamise ja uue 
väljastamise eest. Reisijatel peaks samuti 
olema võimalik tühistada leping igal ajal 
enne pakettreisi algust, tasudes selle eest 
vastavat hüvitist, ning õigus lõpetada 
leping hüvitist maksmata, kui pakettreisi 
mõjutavad olulisel määral vältimatud ja 
erakorralised asjaolud, nagu sõjategevus 
või looduskatastroof. Eelkõige tuleks 
vältimatuteks ja erakorralisteks asjaoludeks 
pidada seda, kui usaldusväärsed ja 
üldsusele kättesaadavad teadaanded, 
näiteks liikmesriikide ametiasutuste välja 
antud teadaanded ei soovita sihtkohta 
reisida.

(26) Kuna pakettreisid ostetakse sageli 
palju aega enne nende toimumist, võivad 
ilmneda ettenägematud asjaolud. Seega 
peaks reisijal olema õigus anda pakettreis 
teatud tingimuste alusel üle teisele reisijale. 
Sellisel juhul tuleks korraldajale hüvitada 
tema kulud, näiteks kui alltöövõtja nõuab 
tasu reisija nime muutmise eest või 
transpordipileti tühistamise ja uue 
väljastamise eest. Reisijatel peaks samuti 
olema võimalik tühistada leping igal ajal 
enne pakettreisi algust, tasudes selle eest 
vastavat hüvitist, ning õigus lõpetada 
leping hüvitist maksmata, kui pakettreisi 
mõjutavad olulisel määral vältimatud ja 
erakorralised asjaolud, nagu sõjategevus 
või looduskatastroof, sealhulgas terrorism, 
keeristormid, maavärin või reisijaid ohtu 
seadev poliitiline ebastabiilsus. Eelkõige 
tuleks vältimatuteks ja erakorralisteks 
asjaoludeks pidada seda, kui 
usaldusväärsed ja üldsusele kättesaadavad 
teadaanded, näiteks liikmesriikide 
ametiasutuste välja antud teadaanded ei 
soovita sihtkohta reisida.

Or. de



AM\1013596ET.doc 27/191 PE526.125v01-00

ET

Muudatusettepanek 123
Sergio Gaetano Cofferati

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 26

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(26) Kuna pakettreisid ostetakse sageli 
palju aega enne nende toimumist, võivad 
ilmneda ettenägematud asjaolud. Seega 
peaks reisijal olema õigus anda pakettreis 
teatud tingimuste alusel üle teisele reisijale. 
Sellisel juhul tuleks korraldajale hüvitada 
tema kulud, näiteks kui alltöövõtja nõuab 
tasu reisija nime muutmise eest või 
transpordipileti tühistamise ja uue 
väljastamise eest. Reisijatel peaks samuti 
olema võimalik tühistada leping igal ajal 
enne pakettreisi algust, tasudes selle eest 
vastavat hüvitist, ning õigus lõpetada 
leping hüvitist maksmata, kui pakettreisi 
mõjutavad olulisel määral vältimatud ja 
erakorralised asjaolud, nagu sõjategevus 
või looduskatastroof. Eelkõige tuleks 
vältimatuteks ja erakorralisteks asjaoludeks 
pidada seda, kui usaldusväärsed ja 
üldsusele kättesaadavad teadaanded, 
näiteks liikmesriikide ametiasutuste välja 
antud teadaanded ei soovita sihtkohta 
reisida.

(26) Kuna pakettreisid ostetakse sageli 
palju aega enne nende toimumist, võivad 
ilmneda ettenägematud asjaolud. Seega 
peaks reisijal olema õigus anda pakettreis 
teatud tingimuste alusel üle teisele reisijale. 
Sellisel juhul tuleks korraldajale hüvitada
tema kulud, kui need on olemas, näiteks 
kui alltöövõtja nõuab tasu reisija nime 
muutmise eest või transpordipileti 
tühistamise ja uue väljastamise eest. 
Reisijatel peaks samuti olema võimalik 
tühistada leping igal ajal enne pakettreisi 
algust. Tühistamine võib olla seotud 
vastava hüvitise tasumisega, mille puhul 
tuleks lepingus määratleda mõistlikud 
standardsed lõpetamistasud. Igal juhul on 
reisijatel õigus lõpetada leping hüvitist 
maksmata, kui pakettreisi mõjutavad 
olulisel määral vältimatud ja erakorralised 
asjaolud, nagu sõjategevus või 
looduskatastroof. Eelkõige tuleks 
vältimatuteks ja erakorralisteks asjaoludeks 
pidada seda, kui usaldusväärsed ja 
üldsusele kättesaadavad teadaanded, 
näiteks liikmesriikide ametiasutuste välja 
antud teadaanded ei soovita sihtkohta 
reisida.

Or. en

Muudatusettepanek 124
Philippe Juvin

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 26
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(26) Kuna pakettreisid ostetakse sageli 
palju aega enne nende toimumist, võivad 
ilmneda ettenägematud asjaolud. Seega 
peaks reisijal olema õigus anda pakettreis 
teatud tingimuste alusel üle teisele reisijale. 
Sellisel juhul tuleks korraldajale hüvitada 
tema kulud, näiteks kui alltöövõtja nõuab 
tasu reisija nime muutmise eest või 
transpordipileti tühistamise ja uue 
väljastamise eest. Reisijatel peaks samuti 
olema võimalik tühistada leping igal ajal 
enne pakettreisi algust, tasudes selle eest 
vastavat hüvitist, ning õigus lõpetada 
leping hüvitist maksmata, kui pakettreisi 
mõjutavad olulisel määral vältimatud ja 
erakorralised asjaolud, nagu sõjategevus 
või looduskatastroof. Eelkõige tuleks 
vältimatuteks ja erakorralisteks
asjaoludeks pidada seda, kui 
usaldusväärsed ja üldsusele kättesaadavad 
teadaanded, näiteks liikmesriikide 
ametiasutuste välja antud teadaanded ei 
soovita sihtkohta reisida.

(26) Kuna pakettreisid ostetakse sageli 
palju aega enne nende toimumist, võivad 
ilmneda ettenägematud asjaolud. Seega 
peaks reisijal olema õigus anda pakettreis 
teatud tingimuste alusel üle teisele reisijale. 
Sellisel juhul tuleks korraldajale hüvitada 
tema kulud, näiteks kui alltöövõtja nõuab 
tasu reisija nime muutmise eest või 
transpordipileti tühistamise ja uue 
väljastamise eest. Reisijatel peaks samuti 
olema võimalik tühistada leping igal ajal 
enne pakettreisi algust, tasudes selle eest 
vastavat hüvitist, ning õigus lõpetada 
leping hüvitist maksmata, kui pakettreisi 
mõjutavad olulisel määral erakorralised ja
vältimatud asjaolud, nagu sõjategevus või 
looduskatastroof. Eelkõige tuleks 
erakorralisteks ja vältimatuteks 
asjaoludeks pidada seda, kui 
usaldusväärsed ja üldsusele kättesaadavad 
teadaanded, näiteks liikmesriikide 
ametiasutuste välja antud teadaanded ei 
soovita sihtkohta reisida.

Or. fr

Selgitus

See muudatusettepanek puudutab tegelikult prantsuskeelset versiooni. Siin kasutatud mõisted 
tuleb viia kooskõlla mõistetega, mida on kasutatud määruses (EÜ) nr 261/2004 (reisijate 
õigused lennureisist mahajätmise ning lendude tühistamise või pikaajalise hilinemise korral), 
kus osutatakse mõiste „circonstances excepionnelles” asemel mõistele „circonstances 
extraordinaires” (erakorralised asjaolud, inglise keeles „extraordinary circumstances”).

Muudatusettepanek 125
Anna Hedh

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 26

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(26) Kuna pakettreisid ostetakse sageli (26) Kuna pakettreisid ostetakse sageli 
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palju aega enne nende toimumist, võivad 
ilmneda ettenägematud asjaolud. Seega 
peaks reisijal olema õigus anda pakettreis 
teatud tingimuste alusel üle teisele reisijale. 
Sellisel juhul tuleks korraldajale hüvitada 
tema kulud, näiteks kui alltöövõtja nõuab 
tasu reisija nime muutmise eest või 
transpordipileti tühistamise ja uue 
väljastamise eest. Reisijatel peaks samuti 
olema võimalik tühistada leping igal ajal 
enne pakettreisi algust, tasudes selle eest 
vastavat hüvitist, ning õigus lõpetada 
leping hüvitist maksmata, kui pakettreisi 
mõjutavad olulisel määral vältimatud ja 
erakorralised asjaolud, nagu sõjategevus 
või looduskatastroof. Eelkõige tuleks 
vältimatuteks ja erakorralisteks asjaoludeks 
pidada seda, kui usaldusväärsed ja 
üldsusele kättesaadavad teadaanded, 
näiteks liikmesriikide ametiasutuste välja 
antud teadaanded ei soovita sihtkohta 
reisida.

palju aega enne nende toimumist, võivad 
ilmneda ettenägematud asjaolud. Seega 
peaks reisijal olema õigus anda pakettreis 
teatud tingimuste alusel üle teisele reisijale. 
Sellisel juhul tuleks korraldajale hüvitada 
tema kulud, näiteks kui alltöövõtja nõuab 
tasu reisija nime muutmise eest või 
transpordipileti tühistamise ja uue 
väljastamise eest. Reisijatel peaks samuti 
olema võimalik tühistada leping igal ajal 
enne pakettreisi algust, tasudes selle eest 
vastavat hüvitist, ning õigus lõpetada 
leping hüvitist maksmata, kui pakettreisi 
mõjutavad olulisel määral vältimatud ja 
erakorralised asjaolud, nagu sõjategevus, 
terrorism, poliitiline ebastabiilsus või 
looduskatastroof. Eelkõige tuleks 
vältimatuteks ja erakorralisteks asjaoludeks 
pidada seda, kui usaldusväärsed ja 
üldsusele kättesaadavad teadaanded, 
näiteks liikmesriikide ametiasutuste välja 
antud teadaanded ei soovita sihtkohta 
reisida.

Or. sv

Muudatusettepanek 126
Catherine Stihler

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 27

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(27) Eriolukordades peaks ka korraldajal 
olema õigus lõpetada leping enne 
pakettreisi algust hüvitist maksmata, 
näiteks kui minimaalset osalejate arvu ei 
saada täis või kui selline võimalus on 
lepingus ette nähtud.

(27) Eriolukordades peaks ka korraldajal 
olema õigus lõpetada leping enne 
pakettreisi algust hüvitist maksmata, 
näiteks kui minimaalset osalejate arvu ei 
saada täis või kui selline võimalus on 
lepingus ette nähtud. Sellises olukorras 
peaks korraldaja piisavalt teavitama 
reisijaid, keda see klausel võib mõjutada.

Or. en
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Muudatusettepanek 127
Sergio Gaetano Cofferati

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 28

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(28) Teatud juhtudel peaks korraldajatel 
olema lubatud muuta pakettreisilepingut 
ühepoolselt. Reisijatel peaks siiski olema 
õigus leping lõpetada, kui kavandatavad 
muudatused muudavad olulisel määral
reisiteenuse mis tahes põhitunnust. 
Hinnatõus võiks olla lubatud ainult siis, kui 
muutuvad reisijateveoks kasutatava kütuse 
hind, kolmanda isiku kehtestatud maksud 
või tasud, mis ei ole otseselt seotud 
sisalduva reisiteenuse osutamisega, või 
pakettreisi mõjutavad vahetuskursid, ning 
juhul, kui lepingus on sõnaselgelt ette 
nähtud hinna tõstmise või alandamise 
võimalus. Hinnatõusu tuleks piirata 10 %-
ga pakettreisi hinnast.

(28) Teatud juhtudel peaks korraldajatel 
olema lubatud muuta pakettreisilepingut 
ühepoolselt. Reisijatel peaks siiski olema 
õigus leping lõpetada, kui kavandatavad 
muudatused muudavad reisiteenuse mis 
tahes põhitunnust. Hinnatõus võiks olla 
lubatud ainult siis, kui leping sõlmiti 
vähemalt kolm kuud enne selle algust ja 
kui muutuvad reisijateveoks kasutatava 
kütuse hind, kolmanda isiku kehtestatud 
maksud või tasud, mis ei ole otseselt 
seotud sisalduva reisiteenuse osutamisega,
või pakettreisi mõjutavad vahetuskursid, 
ning juhul, kui lepingus on sõnaselgelt ette 
nähtud hinna tõstmise või alandamise 
võimalus. Hinnatõusu tuleks piirata 5 %-ga
pakettreisi hinnast.

Or. en

Muudatusettepanek 128
Konstantinos Poupakis

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 28

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(28) Teatud juhtudel peaks korraldajatel 
olema lubatud muuta pakettreisilepingut 
ühepoolselt. Reisijatel peaks siiski olema 
õigus leping lõpetada, kui kavandatavad 
muudatused muudavad olulisel määral 
reisiteenuse mis tahes põhitunnust. 
Hinnatõus võiks olla lubatud ainult siis, kui 
muutuvad reisijateveoks kasutatava kütuse 
hind, kolmanda isiku kehtestatud maksud 
või tasud, mis ei ole otseselt seotud 

(28) Teatud juhtudel peaks korraldajatel 
olema lubatud muuta pakettreisilepingut 
ühepoolselt. Reisijatel peaks siiski olema 
õigus leping lõpetada, kui kavandatavad 
muudatused muudavad olulisel määral 
reisiteenuse mis tahes põhitunnust. 
Hinnatõus võiks olla lubatud ainult siis, kui 
muutuvad reisijateveoks kasutatava kütuse 
hind, kolmanda isiku kehtestatud maksud 
või tasud, mis ei ole otseselt seotud 
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sisalduva reisiteenuse osutamisega, või 
pakettreisi mõjutavad vahetuskursid, ning 
juhul, kui lepingus on sõnaselgelt ette 
nähtud hinna tõstmise või alandamise 
võimalus. Hinnatõusu tuleks piirata 10 %-
ga pakettreisi hinnast.

sisalduva reisiteenuse osutamisega, või 
pakettreisi mõjutavad vahetuskursid, ning 
juhul, kui lepingus on sõnaselgelt ette 
nähtud hinna tõstmise või alandamise 
võimalus. Hinnatõusu tuleks piirata 5 %-ga 
pakettreisi hinnast.

Or. el

Selgitus

Piirmäär 10 % kujutab endast reisijatele ebaproportsionaalselt suurt kulu, eriti juhtudel, kui 
pakettreisi hinnad on kõrged ja/või kui samale pakettreisile läheb palju seotud reisijaid, 
näiteks perekond (sest iga perekonnaliige peab maksma täiendavalt 10 %).

Muudatusettepanek 129
Philippe Juvin

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 30

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(30) Järjekindluse tagamiseks on 
asjakohane viia käesoleva direktiivi sätted 
vastavusse reisiteenuseid hõlmavate 
rahvusvaheliste konventsioonidega ning 
liidu õigusaktidega reisija õiguste kohta. 
Kui korraldaja vastutab 
pakettreisilepinguga hõlmatud teenuste 
osutamata jätmise või mittenõuetekohase 
osutamise eest, peaks korraldajal olema 
võimalik tugineda teenusepakkujate 
vastutuse piiramisele, mis on sätestatud 
sellistes rahvusvahelistes konventsioonides 
nagu rahvusvahelise õhuveo nõuete 
ühtlustamise 1999. aasta Montreali 
konventsioon18, rahvusvahelise raudteeveo 
1980. aasta konventsioon (COTIF)19 ning 
reisijate ja nende pagasi mereveo 1974. 
aasta Ateena konventsioon. Kui vältimatute 
ja erakorraliste asjaolude tõttu ei ole 
võimalik tagada reisija naasmist 
lähtekohta, tuleks korraldaja kohustus 
korraldada reisija pikendatud viibimine 
sihtkohas viia vastavusse komisjoni 

(30) Järjekindluse tagamiseks on 
asjakohane viia käesoleva direktiivi sätted 
vastavusse reisiteenuseid hõlmavate 
rahvusvaheliste konventsioonidega ning 
liidu õigusaktidega reisija õiguste kohta. 
Kui korraldaja ja/või vahendaja vastutab 
pakettreisilepinguga hõlmatud teenuste 
osutamata jätmise või mittenõuetekohase 
osutamise eest, peaks korraldajal ja/või 
vahendajal olema võimalik tugineda 
teenusepakkujate vastutuse piiramisele, 
mis on sätestatud sellistes rahvusvahelistes 
konventsioonides nagu rahvusvahelise 
õhuveo nõuete ühtlustamise 1999. aasta 
Montreali konventsioon18, rahvusvahelise 
raudteeveo 1980. aasta konventsioon 
(COTIF)19 ning reisijate ja nende pagasi 
mereveo 1974. aasta Ateena konventsioon. 
Kui vältimatute ja erakorraliste asjaolude 
tõttu ei ole võimalik tagada reisija naasmist 
lähtekohta, tuleks korraldaja ja/või 
vahendaja kohustus korraldada reisija 
pikendatud viibimine sihtkohas viia 
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ettepanekuga21, mille eesmärk on muuta 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu 11. 
veebruari 2004. aasta määrust (EÜ) nr 
261/2004, millega kehtestatakse 
ühiseeskirjad reisijatele lennureisist 
mahajätmise korral ning lendude 
tühistamise või pikaajalise hilinemise eest 
antava hüvitise ja abi kohta22.

vastavusse komisjoni ettepanekuga21, mille 
eesmärk on muuta Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu 11. veebruari 2004. aasta määrust 
(EÜ) nr 261/2004, millega kehtestatakse 
ühiseeskirjad reisijatele lennureisist 
mahajätmise korral ning lendude 
tühistamise või pikaajalise hilinemise eest 
antava hüvitise ja abi kohta22.

__________________ __________________
18 2001/539/EÜ: nõukogu otsus, 5. aprill 
2001 rahvusvahelise õhuveo nõuete 
ühtlustamise konventsiooni (Montreali 
konventsioon) sõlmimise kohta Euroopa 
Ühenduse poolt (Montreali konventsioon) 
(EÜT L 194, 18.7.2001, lk 38).

18 2001/539/EÜ: nõukogu otsus, 5. aprill 
2001 rahvusvahelise õhuveo nõuete 
ühtlustamise konventsiooni (Montreali 
konventsioon) sõlmimise kohta Euroopa 
Ühenduse poolt (Montreali konventsioon) 
(EÜT L 194, 18.7.2001, lk 38).

19 2013/103/EÜ: nõukogu otsus, 16. juuni 
2011, Euroopa Liidu ja Rahvusvaheliste 
Raudteevedude Valitsustevahelise 
Organisatsiooni vahelise lepingu (Euroopa 
Liidu ühinemise kohta rahvusvahelise 
raudteeveo konventsiooniga (COTIF) 
allakirjutamise ja sõlmimise kohta (ELT L 
51, 23.2.2013, lk 1).

19 2013/103/EÜ: nõukogu otsus, 16. juuni 
2011, Euroopa Liidu ja Rahvusvaheliste 
Raudteevedude Valitsustevahelise 
Organisatsiooni vahelise lepingu (Euroopa 
Liidu ühinemise kohta rahvusvahelise 
raudteeveo konventsiooniga (COTIF) 
allakirjutamise ja sõlmimise kohta (ELT L 
51, 23.2.2013, lk 1).

20 2012/22/EÜ: nõukogu otsus, 12. 
detsember 2011, milles käsitletakse 
Euroopa Liidu ühinemist reisijate ja nende 
pagasi mereveo 1974. aasta Ateena 
konventsiooni 2002. aasta protokolliga, 
välja arvatud selle artiklitega 10 ja 11 (ELT 
L 8, 12.1.2012, lk 1). Ettepanek:

20 2012/22/EÜ: nõukogu otsus, 12. 
detsember 2011, milles käsitletakse 
Euroopa Liidu ühinemist reisijate ja nende 
pagasi mereveo 1974. aasta Ateena 
konventsiooni 2002. aasta protokolliga, 
välja arvatud selle artiklitega 10 ja 11 (ELT 
L 8, 12.1.2012, lk 1). Ettepanek:

21 Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, 
millega muudetakse määrust (EÜ) nr 
261/2004, millega kehtestatakse 
ühiseeskirjad reisijatele lennureisist 
mahajätmise korral ning lendude 
tühistamise või pikaajalise hilinemise eest 
antava hüvitise ja abi kohta, ning määrust 
(EÜ) nr 2027/97 lennuettevõtja vastutuse 
kohta reisijate ja nende pagasi õhuveol –
COM/2013/130 final.

21 Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, 
millega muudetakse määrust (EÜ) nr 
261/2004, millega kehtestatakse 
ühiseeskirjad reisijatele lennureisist 
mahajätmise korral ning lendude 
tühistamise või pikaajalise hilinemise eest 
antava hüvitise ja abi kohta, ning määrust 
(EÜ) nr 2027/97 lennuettevõtja vastutuse 
kohta reisijate ja nende pagasi õhuveol –
COM/2013/130 final.

22 ELT L 46, 17.2.2004, lk 1 22 ELT L 46, 17.2.2004, lk 1

Or. en
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Selgitus

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.

Muudatusettepanek 130
Philippe Juvin

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 30

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(30) Järjekindluse tagamiseks on 
asjakohane viia käesoleva direktiivi sätted 
vastavusse reisiteenuseid hõlmavate 
rahvusvaheliste konventsioonidega ning 
liidu õigusaktidega reisija õiguste kohta. 
Kui korraldaja vastutab 
pakettreisilepinguga hõlmatud teenuste 
osutamata jätmise või mittenõuetekohase 
osutamise eest, peaks korraldajal olema 
võimalik tugineda teenusepakkujate 
vastutuse piiramisele, mis on sätestatud 
sellistes rahvusvahelistes konventsioonides 
nagu rahvusvahelise õhuveo nõuete 
ühtlustamise 1999. aasta Montreali 
konventsioon18, rahvusvahelise raudteeveo 
1980. aasta konventsioon (COTIF)19 ning 
reisijate ja nende pagasi mereveo 
1974. aasta Ateena konventsioon20. Kui 
vältimatute ja erakorraliste asjaolude tõttu 
ei ole võimalik tagada reisija naasmist 
lähtekohta, tuleks korraldaja kohustus 
korraldada reisija pikendatud viibimine 
sihtkohas viia vastavusse komisjoni 
ettepanekuga21, mille eesmärk on muuta 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
11. veebruari 2004. aasta määrust (EÜ) 
nr 261/2004, millega kehtestatakse 
ühiseeskirjad reisijatele lennureisist 

(30) Järjekindluse tagamiseks on 
asjakohane viia käesoleva direktiivi sätted 
vastavusse reisiteenuseid hõlmavate 
rahvusvaheliste konventsioonidega ning 
liidu õigusaktidega reisija õiguste kohta. 
Kui korraldaja vastutab 
pakettreisilepinguga hõlmatud teenuste 
osutamata jätmise või mittenõuetekohase 
osutamise eest, peaks korraldajal olema 
võimalik tugineda teenusepakkujate 
vastutuse piiramisele, mis on sätestatud 
sellistes rahvusvahelistes konventsioonides 
nagu rahvusvahelise õhuveo nõuete 
ühtlustamise 1999. aasta Montreali 
konventsioon18, rahvusvahelise raudteeveo 
1980. aasta konventsioon (COTIF)19 ning 
reisijate ja nende pagasi mereveo 
1974. aasta Ateena konventsioon20. Kui 
erakorraliste ja vältimatute asjaolude tõttu 
ei ole võimalik tagada reisija naasmist 
lähtekohta, tuleks korraldaja kohustus 
korraldada reisija pikendatud viibimine 
sihtkohas viia vastavusse komisjoni 
ettepanekuga21, mille eesmärk on muuta 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
11. veebruari 2004. aasta määrust (EÜ) 
nr 261/2004, millega kehtestatakse 
ühiseeskirjad reisijatele lennureisist 
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mahajätmise korral ning lendude 
tühistamise või pikaajalise hilinemise eest 
antava hüvitise ja abi kohta22.

mahajätmise korral ning lendude 
tühistamise või pikaajalise hilinemise eest 
antava hüvitise ja abi kohta22.

__________________ __________________
18 2001/539/EÜ, nõukogu otsus, 5. aprill 
2001 rahvusvahelise õhuveo nõuete 
ühtlustamise konventsiooni (Montreali 
konventsioon) sõlmimise kohta Euroopa 
Ühenduse poolt (Montreali konventsioon) 
(EÜT L 194, 18.7.2001, lk 38).

18 2001/539/EÜ, nõukogu otsus, 5. aprill 
2001 rahvusvahelise õhuveo nõuete 
ühtlustamise konventsiooni (Montreali
konventsioon) sõlmimise kohta Euroopa 
Ühenduse poolt (Montreali konventsioon) 
(EÜT L 194, 18.7.2001, lk 38).

19 2013/103/EL: nõukogu otsus, 16. juuni 
2011, Euroopa Liidu ja Rahvusvaheliste 
Raudteevedude Valitsustevahelise 
Organisatsiooni vahelise lepingu (Euroopa 
Liidu ühinemise kohta rahvusvahelise 
raudteeveo konventsiooniga (COTIF) 
allakirjutamise ja sõlmimise kohta (ELT 
L 51, 23.2.2013, lk 1).

19 2013/103/EL: nõukogu otsus, 16. juuni 
2011, Euroopa Liidu ja Rahvusvaheliste 
Raudteevedude Valitsustevahelise 
Organisatsiooni vahelise lepingu (Euroopa 
Liidu ühinemise kohta rahvusvahelise 
raudteeveo konventsiooniga (COTIF) 
allakirjutamise ja sõlmimise kohta (ELT 
L 51, 23.2.2013, lk 1).

20 2012/22/EL: nõukogu otsus, 
12. detsember 2011, milles käsitletakse 
Euroopa Liidu ühinemist reisijate ja nende 
pagasi mereveo 1974. aasta Ateena 
konventsiooni 2002. aasta protokolliga, 
välja arvatud selle artiklitega 10 ja 11 (ELT 
L 8, 12.1.2012, lk 1).

20 2012/22/EL: nõukogu otsus, 
12. detsember 2011, milles käsitletakse 
Euroopa Liidu ühinemist reisijate ja nende 
pagasi mereveo 1974. aasta Ateena 
konventsiooni 2002. aasta protokolliga, 
välja arvatud selle artiklitega 10 ja 11 (ELT 
L 8, 12.1.2012, lk 1).

21 Ettepanek: Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu määrus, millega muudetakse 
määrust (EÜ) nr 61/2004, millega 
kehtestatakse ühiseeskirjad reisijatele 
lennureisist mahajätmise korral ning 
lendude tühistamise või pikaajalise 
hilinemise eest antava hüvitise ja abi kohta, 
ning määrust (EÜ) nr 2027/97 
lennuettevõtja vastutuse kohta reisijate ja 
nende pagasi õhuveol –
COM/2013/130 final.

21 Ettepanek: Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu määrus, millega muudetakse 
määrust (EÜ) nr 61/2004, millega 
kehtestatakse ühiseeskirjad reisijatele 
lennureisist mahajätmise korral ning 
lendude tühistamise või pikaajalise 
hilinemise eest antava hüvitise ja abi kohta, 
ning määrust (EÜ) nr 2027/97 
lennuettevõtja vastutuse kohta reisijate ja 
nende pagasi õhuveol –
COM/2013/130 final.

22 ELT L 46, 17.2.2004, lk 1. 22 ELT L 46, 17.2.2004, lk 1.

Or. fr

Selgitus

See muudatusettepanek puudutab tegelikult prantsuskeelset versiooni. Siin kasutatud mõisted 
tuleb viia kooskõlla mõistetega, mida on kasutatud määruses (EÜ) nr 261/2004 (reisijate 
õigused lennureisist mahajätmise ning lendude tühistamise või pikaajalise hilinemise korral), 
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kus osutatakse mõiste „circonstances excepionnelles” asemel mõistele „circonstances 
extraordinaires” (erakorralised asjaolud, inglise keeles „extraordinary circumstances”).

Muudatusettepanek 131
Heide Rühle

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 30

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(30) Järjekindluse tagamiseks on 
asjakohane viia käesoleva direktiivi sätted 
vastavusse reisiteenuseid hõlmavate 
rahvusvaheliste konventsioonidega ning 
liidu õigusaktidega reisija õiguste kohta. 
Kui korraldaja vastutab 
pakettreisilepinguga hõlmatud teenuste 
osutamata jätmise või mittenõuetekohase 
osutamise eest, peaks korraldajal olema 
võimalik tugineda teenusepakkujate 
vastutuse piiramisele, mis on sätestatud 
sellistes rahvusvahelistes konventsioonides 
nagu rahvusvahelise õhuveo nõuete 
ühtlustamise 1999. aasta Montreali 
konventsioon18, rahvusvahelise raudteeveo 
1980. aasta konventsioon (COTIF)19 ning 
reisijate ja nende pagasi mereveo 1974. 
aasta Ateena konventsioon. Kui vältimatute 
ja erakorraliste asjaolude tõttu ei ole 
võimalik tagada reisija naasmist 
lähtekohta, tuleks korraldaja kohustus 
korraldada reisija pikendatud viibimine 
sihtkohas viia vastavusse komisjoni 
ettepanekuga21, mille eesmärk on muuta 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu 11. 
veebruari 2004. aasta määrust (EÜ) nr 
261/2004, millega kehtestatakse 
ühiseeskirjad reisijatele lennureisist 
mahajätmise korral ning lendude 
tühistamise või pikaajalise hilinemise eest 
antava hüvitise ja abi kohta22.

(30) Järjekindluse tagamiseks on 
asjakohane viia käesoleva direktiivi sätted 
vastavusse reisiteenuseid hõlmavate 
rahvusvaheliste konventsioonidega ning 
liidu õigusaktidega reisija õiguste kohta, 
vajaduse korral kehtivad viimati 
nimetatud. Kui korraldaja vastutab 
pakettreisilepinguga hõlmatud teenuste 
osutamata jätmise või mittenõuetekohase 
osutamise eest, peaks korraldajal olema 
võimalik tugineda teenusepakkujate 
vastutuse piiramisele, mis on sätestatud 
sellistes rahvusvahelistes konventsioonides 
nagu rahvusvahelise õhuveo nõuete 
ühtlustamise 1999. aasta Montreali 
konventsioon18, rahvusvahelise raudteeveo 
1980. aasta konventsioon (COTIF)19 ning 
reisijate ja nende pagasi mereveo 1974. 
aasta Ateena konventsioon. Kui vältimatute 
ja erakorraliste asjaolude tõttu ei ole 
võimalik tagada reisija naasmist 
lähtekohta, tuleks korraldaja kohustus 
korraldada reisija pikendatud viibimine 
sihtkohas viia vastavusse komisjoni 
ettepanekuga21, mille eesmärk on muuta 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu 11. 
veebruari 2004. aasta määrust (EÜ) nr 
261/2004, millega kehtestatakse 
ühiseeskirjad reisijatele lennureisist 
mahajätmise korral ning lendude 
tühistamise või pikaajalise hilinemise eest 
antava hüvitise ja abi kohta22.

__________________ __________________
18 2001/539/EÜ: nõukogu otsus, 5. aprill 18 2001/539/EÜ: nõukogu otsus, 5. aprill 
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2001 rahvusvahelise õhuveo nõuete 
ühtlustamise konventsiooni (Montreali 
konventsioon) sõlmimise kohta Euroopa 
Ühenduse poolt (Montreali konventsioon) 
(EÜT L 194, 18.7.2001, lk 38).

2001 rahvusvahelise õhuveo nõuete 
ühtlustamise konventsiooni (Montreali 
konventsioon) sõlmimise kohta Euroopa 
Ühenduse poolt (Montreali konventsioon) 
(EÜT L 194, 18.7.2001, lk 38).

19 2013/103/EÜ: nõukogu otsus, 16. juuni 
2011, Euroopa Liidu ja Rahvusvaheliste 
Raudteevedude Valitsustevahelise 
Organisatsiooni vahelise lepingu (Euroopa 
Liidu ühinemise kohta rahvusvahelise 
raudteeveo konventsiooniga (COTIF) 
allakirjutamise ja sõlmimise kohta (ELT L 
51, 23.2.2013, lk 1).

19 2013/103/EÜ: nõukogu otsus, 16. juuni 
2011, Euroopa Liidu ja Rahvusvaheliste 
Raudteevedude Valitsustevahelise 
Organisatsiooni vahelise lepingu (Euroopa 
Liidu ühinemise kohta rahvusvahelise 
raudteeveo konventsiooniga (COTIF) 
allakirjutamise ja sõlmimise kohta (ELT L 
51, 23.2.2013, lk 1).

20 2012/22/EÜ: nõukogu otsus, 12. 
detsember 2011, milles käsitletakse 
Euroopa Liidu ühinemist reisijate ja nende 
pagasi mereveo 1974. aasta Ateena 
konventsiooni 2002. aasta protokolliga, 
välja arvatud selle artiklitega 10 ja 11 (ELT 
L 8, 12.1.2012, lk 1). Ettepanek:

20 2012/22/EÜ: nõukogu otsus, 12. 
detsember 2011, milles käsitletakse 
Euroopa Liidu ühinemist reisijate ja nende 
pagasi mereveo 1974. aasta Ateena 
konventsiooni 2002. aasta protokolliga, 
välja arvatud selle artiklitega 10 ja 11 (ELT 
L 8, 12.1.2012, lk 1). Ettepanek:

21 Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, 
millega muudetakse määrust (EÜ) nr 
261/2004, millega kehtestatakse 
ühiseeskirjad reisijatele lennureisist 
mahajätmise korral ning lendude 
tühistamise või pikaajalise hilinemise eest 
antava hüvitise ja abi kohta, ning määrust 
(EÜ) nr 2027/97 lennuettevõtja vastutuse 
kohta reisijate ja nende pagasi õhuveol –
COM/2013/130 final.

21 Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, 
millega muudetakse määrust (EÜ) nr 
261/2004, millega kehtestatakse 
ühiseeskirjad reisijatele lennureisist 
mahajätmise korral ning lendude 
tühistamise või pikaajalise hilinemise eest 
antava hüvitise ja abi kohta, ning määrust 
(EÜ) nr 2027/97 lennuettevõtja vastutuse 
kohta reisijate ja nende pagasi õhuveol –
COM/2013/130 final.

22 ELT L 46, 17.2.2004, lk 1 22 ELT L 46, 17.2.2004, lk 1

Or. en

Muudatusettepanek 132
Matteo Salvini

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 30

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(30) Järjekindluse tagamiseks on 
asjakohane viia käesoleva direktiivi sätted 

(30) Järjekindluse tagamiseks on 
asjakohane viia käesoleva direktiivi sätted 
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vastavusse reisiteenuseid hõlmavate 
rahvusvaheliste konventsioonidega ning 
liidu õigusaktidega reisija õiguste kohta. 
Kui korraldaja vastutab 
pakettreisilepinguga hõlmatud teenuste 
osutamata jätmise või mittenõuetekohase 
osutamise eest, peaks korraldajal olema 
võimalik tugineda teenusepakkujate 
vastutuse piiramisele, mis on sätestatud 
sellistes rahvusvahelistes konventsioonides 
nagu rahvusvahelise õhuveo nõuete 
ühtlustamise 1999. aasta Montreali 
konventsioon18, rahvusvahelise raudteeveo 
1980. aasta konventsioon (COTIF)19 ning 
reisijate ja nende pagasi mereveo 1974. 
aasta Ateena konventsioon. Kui vältimatute 
ja erakorraliste asjaolude tõttu ei ole 
võimalik tagada reisija naasmist 
lähtekohta, tuleks korraldaja kohustus 
korraldada reisija pikendatud viibimine 
sihtkohas viia vastavusse komisjoni 
ettepanekuga21, mille eesmärk on muuta 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu 11. 
veebruari 2004. aasta määrust (EÜ) nr 
261/2004, millega kehtestatakse 
ühiseeskirjad reisijatele lennureisist 
mahajätmise korral ning lendude 
tühistamise või pikaajalise hilinemise eest 
antava hüvitise ja abi kohta22.

vastavusse reisiteenuseid hõlmavate 
rahvusvaheliste konventsioonidega ning 
liidu õigusaktidega reisija õiguste kohta, 
vajaduse korral kehtivad viimati 
nimetatud. Kui korraldaja vastutab 
pakettreisilepinguga hõlmatud teenuste 
osutamata jätmise või mittenõuetekohase 
osutamise eest, peaks korraldajal olema 
võimalik tugineda teenusepakkujate 
vastutuse piiramisele, mis on sätestatud 
sellistes rahvusvahelistes konventsioonides 
nagu rahvusvahelise õhuveo nõuete 
ühtlustamise 1999. aasta Montreali 
konventsioon18, rahvusvahelise raudteeveo 
1980. aasta konventsioon (COTIF)19 ning 
reisijate ja nende pagasi mereveo 1974. 
aasta Ateena konventsioon. Kui vältimatute 
ja erakorraliste asjaolude tõttu ei ole 
võimalik tagada reisija naasmist 
lähtekohta, tuleks korraldaja kohustus 
korraldada reisija pikendatud viibimine 
sihtkohas viia vastavusse komisjoni 
ettepanekuga21, mille eesmärk on muuta 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu 11. 
veebruari 2004. aasta määrust (EÜ) nr 
261/2004, millega kehtestatakse 
ühiseeskirjad reisijatele lennureisist 
mahajätmise korral ning lendude 
tühistamise või pikaajalise hilinemise eest 
antava hüvitise ja abi kohta22.

__________________ __________________
18 2001/539/EÜ: nõukogu otsus, 5. aprill 
2001 rahvusvahelise õhuveo nõuete 
ühtlustamise konventsiooni (Montreali 
konventsioon) sõlmimise kohta Euroopa 
Ühenduse poolt (Montreali konventsioon) 
(EÜT L 194, 18.7.2001, lk 38).

18 2001/539/EÜ: nõukogu otsus, 5. aprill 
2001 rahvusvahelise õhuveo nõuete 
ühtlustamise konventsiooni (Montreali 
konventsioon) sõlmimise kohta Euroopa 
Ühenduse poolt (Montreali konventsioon) 
(EÜT L 194, 18.7.2001, lk 38).

19 2013/103/EÜ: nõukogu otsus, 16. juuni 
2011, Euroopa Liidu ja Rahvusvaheliste 
Raudteevedude Valitsustevahelise 
Organisatsiooni vahelise lepingu (Euroopa 
Liidu ühinemise kohta rahvusvahelise 
raudteeveo konventsiooniga (COTIF) 
allakirjutamise ja sõlmimise kohta (ELT L 
51, 23.2.2013, lk 1).

19 2013/103/EÜ: nõukogu otsus, 16. juuni 
2011, Euroopa Liidu ja Rahvusvaheliste 
Raudteevedude Valitsustevahelise 
Organisatsiooni vahelise lepingu (Euroopa 
Liidu ühinemise kohta rahvusvahelise 
raudteeveo konventsiooniga (COTIF) 
allakirjutamise ja sõlmimise kohta (ELT L 
51, 23.2.2013, lk 1).

20 2012/22/EÜ: nõukogu otsus, 12. 20 2012/22/EÜ: nõukogu otsus, 12. 
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detsember 2011, milles käsitletakse 
Euroopa Liidu ühinemist reisijate ja nende 
pagasi mereveo 1974. aasta Ateena 
konventsiooni 2002. aasta protokolliga, 
välja arvatud selle artiklitega 10 ja 11 (ELT 
L 8, 12.1.2012, lk 1). Ettepanek:

detsember 2011, milles käsitletakse 
Euroopa Liidu ühinemist reisijate ja nende 
pagasi mereveo 1974. aasta Ateena 
konventsiooni 2002. aasta protokolliga, 
välja arvatud selle artiklitega 10 ja 11 (ELT 
L 8, 12.1.2012, lk 1). Ettepanek:

21 Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, 
millega muudetakse määrust (EÜ) nr 
261/2004, millega kehtestatakse 
ühiseeskirjad reisijatele lennureisist 
mahajätmise korral ning lendude 
tühistamise või pikaajalise hilinemise eest 
antava hüvitise ja abi kohta, ning määrust 
(EÜ) nr 2027/97 lennuettevõtja vastutuse 
kohta reisijate ja nende pagasi õhuveol –
COM/2013/130 final.

21 Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, 
millega muudetakse määrust (EÜ) nr 
261/2004, millega kehtestatakse 
ühiseeskirjad reisijatele lennureisist 
mahajätmise korral ning lendude 
tühistamise või pikaajalise hilinemise eest 
antava hüvitise ja abi kohta, ning määrust 
(EÜ) nr 2027/97 lennuettevõtja vastutuse 
kohta reisijate ja nende pagasi õhuveol –
COM/2013/130 final.

22 ELT L 46, 17.2.2004, lk 1 22 ELT L 46, 17.2.2004, lk 1

Or. en

Selgitus

Kohaldatavad reisijate õigusi käsitletavad ELi määrused peaksid olema ülimuslikud 
pakettreiside direktiivi suhtes juhul, kui kattuvad konkreetsed sätted, mis on seotud reisijate 
õigustega, kes reisimisel kasutavad eri transpordivahendeid.

Muudatusettepanek 133
Philippe Juvin

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 31

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(31) Käesolev direktiiv ei tohiks mõjutada 
reisijate õigusi esitada nõudeid nii 
käesoleva direktiivi kui ka muude 
asjakohaste ELi teiste õigusaktide alusel ja 
seega jääb reisijatele võimalus esitada 
nõudeid korraldajate, vedajate või mis 
tahes muude vastutavate poolte vastu või 
vajaduse korral mitme poole vastu. 
Täpsustada tuleks seda, et nad ei tohi 
koondada õigusi eri õiguslikel alustel, kui 
sellised õigused kaitsevad sama huvi või 

(31) Käesolev direktiiv ei tohiks mõjutada 
reisijate õigusi esitada nõudeid nii 
käesoleva direktiivi kui ka muude 
asjakohaste ELi teiste õigusaktide alusel ja 
seega jääb reisijatele võimalus esitada 
nõudeid korraldajate ja/või vahendajate, 
vedajate või mis tahes muude vastutavate 
poolte vastu või vajaduse korral mitme 
poole vastu. Täpsustada tuleks seda, et nad 
ei tohi koondada õigusi eri õiguslikel 
alustel, kui sellised õigused kaitsevad sama 
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neil on sama eesmärk. Korraldaja vastutust 
ei piira õigus nõuda heastamist 
kolmandatelt isikutelt, sealhulgas 
teenuseosutajatelt.

huvi või neil on sama eesmärk. Korraldaja 
ja/või vahendaja vastutust ei piira õigus 
nõuda heastamist kolmandatelt isikutelt, 
sealhulgas teenuseosutajatelt. 
Liikmesriigid peavad tagama, et 
korraldajal ja vahendajal oleks sel puhul 
asjakohased ja kättesaadavad 
õiguskaitsevahendid kolmandate isikute 
vastu.

Or. en

Selgitus

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).

Muudatusettepanek 134
Hans-Peter Mayer

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 31

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(31) Käesolev direktiiv ei tohiks mõjutada 
reisijate õigusi esitada nõudeid nii 
käesoleva direktiivi kui ka muude 
asjakohaste ELi teiste õigusaktide alusel ja 
seega jääb reisijatele võimalus esitada 
nõudeid korraldajate, vedajate või mis 
tahes muude vastutavate poolte vastu või 
vajaduse korral mitme poole vastu. 
Täpsustada tuleks seda, et nad ei tohi 
koondada õigusi eri õiguslikel alustel, kui 
sellised õigused kaitsevad sama huvi või 
neil on sama eesmärk. Korraldaja vastutust 
ei piira õigus nõuda heastamist 
kolmandatelt isikutelt, sealhulgas 
teenuseosutajatelt.

(31) Käesolev direktiiv ei tohiks mõjutada 
reisijate õigusi esitada nõudeid nii 
käesoleva direktiivi kui ka muude 
asjakohaste ELi teiste õigusaktide alusel ja 
seega jääb reisijatele võimalus esitada 
nõudeid korraldajate, vedajate või mis 
tahes muude vastutavate poolte vastu või 
vajaduse korral mitme poole vastu. 
Täpsustada tuleks seda, et nad ei tohi 
koondada õigusi eri õiguslikel alustel, kui 
sellised õigused kaitsevad sama huvi või 
neil on sama eesmärk. Siiski ei tohiks 
vajadus tagada, et reisijad saavad 
asjakohast ja õigeaegset hüvitist juhul, 
kui üks pooltest ei ole järginud lepingut 
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nõuetekohaselt, koormata põhjendamatult 
ja ebaproportsionaalselt korraldajaid ja 
vahendajaid. Lisaks kohustusele 
kõrvaldada mistahes mittevastavus või 
hüvitada reisijatele, peaks korraldajatel ja 
vahendajatel olema õigus taotleda kahju 
hüvitamist mistahes kolmandalt isikult, 
kes põhjustas hüvitise või muu kohustuse 
põhjustanud tegevuse. Korraldaja ja 
vahendaja vastutust ei piira seega õigus 
nõuda heastamist kolmandatelt isikutelt, 
sealhulgas teenuseosutajatelt.

Or. en

Selgitus

Vt artikli 20 sellekohaseid muudatusi.

Muudatusettepanek 135
Emma McClarkin

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 34

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(34) Liikmesriigid peaksid tagama, et 
pakettreise või toetatud
reisikorraldusteenuseid ostvad reisijad on 
täielikult kaitstud korraldaja, toetatud
reisikorraldusteenuse ostmist hõlbustanud 
vahendaja või mis tahes teenusepakkuja 
maksejõuetuse eest. Seega peaks 
liikmesriigid, kus korraldajad või toetatud 
reisikorraldusteenuse ostmist hõlbustavad 
vahendajad on asutatud, tagama, et 
selliseid reisiteenuste kombinatsioone 
pakkuvad ettevõtjad annavad tagatise 
kõikide reisijate tehtud maksete 
tagasimaksmiseks ja reisijate kodumaale 
toimetamiseks maksejõuetuse korral. 
Säilitades kaalutlusõiguse selle suhtes, 
kuidas tagatakse kaitse maksejõuetuse 
korral, peaksid liikmesriigid siiski 
kindlustama, et nende riiklikud süsteemid 

(34) Liikmesriigid peaksid tagama, et 
pakettreise või seotud
reisikorraldusteenuseid ostvad reisijad on 
täielikult kaitstud korraldaja, seotud
reisikorraldusteenuse ostmist hõlbustanud 
vahendaja või mis tahes teenusepakkuja 
maksejõuetuse eest. Seega peaks 
liikmesriigid, kus korraldajad või toetatud 
reisikorraldusteenuse ostmist hõlbustavad 
vahendajad on asutatud, tagama, et 
selliseid reisiteenuste kombinatsioone 
pakkuvad ettevõtjad annavad tagatise 
kõikide reisijate tehtud maksete 
tagasimaksmiseks ja reisijate kodumaale 
toimetamiseks maksejõuetuse korral. 
Säilitades kaalutlusõiguse selle suhtes, 
kuidas tagatakse kaitse maksejõuetuse 
korral, peaksid liikmesriigid siiski 
kindlustama, et nende riiklikud süsteemid 
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kaitse tagamiseks maksejõuetuse korral on 
tõhusad ning garanteerivad kiire 
kodumaale toimetamise ja raha 
tagasimaksmise kõikidele reisijatele, keda 
maksejõuetus mõjutab. Ettenähtud kaitse 
maksejõuetuse korral peaks võtma arvesse 
korraldaja, asjaomase vahendaja või 
teenuseosutaja tegevuse tegelikku 
finantsriski, sealhulgas reisiteenuste 
kombinatsiooni liike, mida nad müüvad, 
prognoositavaid hooajalisi kõikumisi ja 
ettemaksete määra ning nende tagamise 
viisi. Kooskõlas Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu 12. detsembri 2006. aasta 
direktiiviga 2006/123/EÜ teenuste kohta 
siseturul25 ei tohi selliste juhtumite puhul, 
kus kaitset maksejõutuse korral võib anda 
garantii või kindlustuspoliisi vormis, 
kõnealune tagatis piirduda tõenditega, 
mille väljastavad konkreetses liikmesriigis 
asutatud finantsasutused.

kaitse tagamiseks maksejõuetuse korral on 
tõhusad ning garanteerivad kiire 
kodumaale toimetamise ja raha 
tagasimaksmise kõikidele reisijatele, keda 
maksejõuetus mõjutab. Kui tarbija eelistab 
lõpetada pigem oma pakettreis või 
toetatud reisikorraldusteenust, kui 
täielikku tagasimaksmist, võib 
maksejõuetuse korral ettenähtud kaitse 
vajaduse korral pakkuda olemasolevate 
lepingute täitmist, et reispakett või 
toetatud reisikorraldusteenus jätkuks 
tarbijale lisakuludeta. Ettenähtud kaitse 
maksejõuetuse korral peaks võtma arvesse 
korraldaja, asjaomase vahendaja või 
teenuseosutaja tegevuse tegelikku 
finantsriski, sealhulgas reisiteenuste 
kombinatsiooni liike, mida nad müüvad, 
prognoositavaid hooajalisi kõikumisi ja 
ettemaksete määra ning nende tagamise 
viisi. Kooskõlas Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu 12. detsembri 2006. aasta 
direktiiviga 2006/123/EÜ teenuste kohta 
siseturul25 ei tohi selliste juhtumite puhul, 
kus kaitset maksejõutuse korral võib anda 
garantii või kindlustuspoliisi vormis, 
kõnealune tagatis piirduda tõenditega, 
mille väljastavad konkreetses liikmesriigis 
asutatud finantsasutused.

__________________ __________________
25 ELT L 376, 27.12.06, lk 36 25 ELT L 376, 27.12.06, lk 36

Or. en

Selgitus

Maksejõuetuse korral ettenähtud kaitsesüsteem peaks olema paindlik, et vastata tarbijate 
eelistustele kui vähegi võimalik. See hõlmab olemasolevate lepingute täitmise korraldamist, 
kui tarbijad soovivad oma puhkuse lõpetada või kui enne lahkumist järgivad olemasolevat 
reisikava.

Muudatusettepanek 136
Catherine Stihler
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 34

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(34) Liikmesriigid peaksid tagama, et 
pakettreise või toetatud 
reisikorraldusteenuseid ostvad reisijad on 
täielikult kaitstud korraldaja, toetatud 
reisikorraldusteenuse ostmist hõlbustanud 
vahendaja või mis tahes teenusepakkuja 
maksejõuetuse eest. Seega peaks 
liikmesriigid, kus korraldajad või toetatud 
reisikorraldusteenuse ostmist hõlbustavad 
vahendajad on asutatud, tagama, et 
selliseid reisiteenuste kombinatsioone 
pakkuvad ettevõtjad annavad tagatise 
kõikide reisijate tehtud maksete 
tagasimaksmiseks ja reisijate kodumaale 
toimetamiseks maksejõuetuse korral. 
Säilitades kaalutlusõiguse selle suhtes, 
kuidas tagatakse kaitse maksejõuetuse 
korral, peaksid liikmesriigid siiski 
kindlustama, et nende riiklikud süsteemid 
kaitse tagamiseks maksejõuetuse korral on 
tõhusad ning garanteerivad kiire 
kodumaale toimetamise ja raha 
tagasimaksmise kõikidele reisijatele, keda 
maksejõuetus mõjutab. Ettenähtud kaitse 
maksejõuetuse korral peaks võtma arvesse 
korraldaja, asjaomase vahendaja või 
teenuseosutaja tegevuse tegelikku 
finantsriski, sealhulgas reisiteenuste 
kombinatsiooni liike, mida nad müüvad, 
prognoositavaid hooajalisi kõikumisi ja 
ettemaksete määra ning nende tagamise 
viisi. Kooskõlas Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu 12. detsembri 2006. aasta 
direktiiviga 2006/123/EÜ teenuste kohta 
siseturul25 ei tohi selliste juhtumite puhul, 
kus kaitset maksejõutuse korral võib anda 
garantii või kindlustuspoliisi vormis, 
kõnealune tagatis piirduda tõenditega, 
mille väljastavad konkreetses liikmesriigis 
asutatud finantsasutused.

(34) Liikmesriigid peaksid tagama, et 
pakettreise või toetatud 
reisikorraldusteenuseid ostvad reisijad on 
täielikult kaitstud korraldaja, toetatud 
reisikorraldusteenuse ostmist hõlbustanud
vahendaja või mis tahes teenusepakkuja 
maksejõuetuse eest. Seega peaks 
liikmesriigid, kus korraldajad või toetatud 
reisikorraldusteenuse ostmist hõlbustavad 
vahendajad on asutatud, tagama, et 
selliseid reisiteenuste kombinatsioone 
pakkuvad ettevõtjad annavad tagatise 
kõikide reisijate tehtud maksete 
tagasimaksmiseks ja reisijate kodumaale 
toimetamiseks maksejõuetuse korral. 
Säilitades kaalutlusõiguse selle suhtes, 
kuidas tagatakse kaitse maksejõuetuse 
korral, peaksid liikmesriigid siiski 
kindlustama, et nende riiklikud süsteemid 
kaitse tagamiseks maksejõuetuse korral on 
tõhusad ning garanteerivad kiire 
kodumaale toimetamise ja raha 
tagasimaksmise kõikidele reisijatele, keda 
maksejõuetus mõjutab. Kui tarbija eelistab 
lõpetada pigem oma pakettreis või 
toetatud reisikorraldusteenust, kui 
täielikku tagasimaksmist, võib 
maksejõuetuse korral ettenähtud kaitse 
vajaduse korral pakkuda olemasolevate 
lepingute täitmist, et reispakett või 
toetatud reisikorraldusteenus jätkuks 
reisijale lisakuludeta. Ettenähtud kaitse 
maksejõuetuse korral peaks võtma arvesse 
korraldaja, asjaomase vahendaja või 
teenuseosutaja tegevuse tegelikku 
finantsriski, sealhulgas reisiteenuste 
kombinatsiooni liike, mida nad müüvad, 
prognoositavaid hooajalisi kõikumisi ja 
ettemaksete määra ning nende tagamise 
viisi. Kooskõlas Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu 12. detsembri 2006. aasta 
direktiiviga 2006/123/EÜ teenuste kohta 
siseturul25 ei tohi selliste juhtumite puhul, 
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kus kaitset maksejõutuse korral võib anda 
garantii või kindlustuspoliisi vormis, 
kõnealune tagatis piirduda tõenditega, 
mille väljastavad konkreetses liikmesriigis 
asutatud finantsasutused.

__________________ __________________
25 ELT L 376, 27.12.06, lk 36 25 ELT L 376, 27.12.06, lk 36

Or. en

Muudatusettepanek 137
Philippe Juvin

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 34

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(34) Liikmesriigid peaksid tagama, et 
pakettreise või toetatud 
reisikorraldusteenuseid ostvad reisijad on 
täielikult kaitstud korraldaja, toetatud 
reisikorraldusteenuse ostmist hõlbustanud 
vahendaja või mis tahes teenusepakkuja 
maksejõuetuse eest. Seega peaks 
liikmesriigid, kus korraldajad või toetatud 
reisikorraldusteenuse ostmist hõlbustavad 
vahendajad on asutatud, tagama, et 
selliseid reisiteenuste kombinatsioone 
pakkuvad ettevõtjad annavad tagatise 
kõikide reisijate tehtud maksete 
tagasimaksmiseks ja reisijate kodumaale 
toimetamiseks maksejõuetuse korral. 
Säilitades kaalutlusõiguse selle suhtes, 
kuidas tagatakse kaitse maksejõuetuse 
korral, peaksid liikmesriigid siiski 
kindlustama, et nende riiklikud süsteemid 
kaitse tagamiseks maksejõuetuse korral on 
tõhusad ning garanteerivad kiire 
kodumaale toimetamise ja raha 
tagasimaksmise kõikidele reisijatele, keda 
maksejõuetus mõjutab. Ettenähtud kaitse 
maksejõuetuse korral peaks võtma arvesse 
korraldaja, asjaomase vahendaja või 
teenuseosutaja tegevuse tegelikku 

(34) Liikmesriigid peaksid tagama, et 
pakettreise või toetatud 
reisikorraldusteenuseid ostvad reisijad on 
täielikult kaitstud pakettreisi korral 
korraldaja ja/või vahendaja, toetatud 
reisikorraldusteenuse ostmist hõlbustanud 
vahendaja või mis tahes teenusepakkuja 
maksejõuetuse eest. Seega peaks 
liikmesriigid, kus korraldajad ja/või 
vahendajad või toetatud 
reisikorraldusteenuse ostmist hõlbustavad 
vahendajad on asutatud, tagama, et 
selliseid reisiteenuste kombinatsioone 
pakkuvad ettevõtjad annavad tagatise 
kõikide reisijate tehtud maksete 
tagasimaksmiseks ja reisijate kodumaale 
toimetamiseks maksejõuetuse korral. 
Säilitades kaalutlusõiguse selle suhtes, 
kuidas tagatakse kaitse maksejõuetuse 
korral, peaksid liikmesriigid siiski 
kindlustama, et nende riiklikud süsteemid 
kaitse tagamiseks maksejõuetuse korral on 
tõhusad ning garanteerivad kiire 
kodumaale toimetamise ja raha 
tagasimaksmise kõikidele reisijatele, keda 
maksejõuetus mõjutab. Ettenähtud kaitse 
maksejõuetuse korral peaks võtma arvesse 
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finantsriski, sealhulgas reisiteenuste 
kombinatsiooni liike, mida nad müüvad, 
prognoositavaid hooajalisi kõikumisi ja 
ettemaksete määra ning nende tagamise 
viisi. Kooskõlas Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu 12. detsembri 2006. aasta 
direktiiviga 2006/123/EÜ teenuste kohta 
siseturul25 ei tohi selliste juhtumite puhul, 
kus kaitset maksejõutuse korral võib anda 
garantii või kindlustuspoliisi vormis, 
kõnealune tagatis piirduda tõenditega, 
mille väljastavad konkreetses liikmesriigis 
asutatud finantsasutused.

korraldaja ja/või vahendaja või 
teenuseosutaja tegevuse tegelikku 
finantsriski, sealhulgas reisiteenuste 
kombinatsiooni liike, mida nad müüvad, 
prognoositavaid hooajalisi kõikumisi ja 
ettemaksete määra ning nende tagamise 
viisi. Kooskõlas Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu 12. detsembri 2006. aasta 
direktiiviga 2006/123/EÜ teenuste kohta 
siseturul25 ei tohi selliste juhtumite puhul, 
kus kaitset maksejõutuse korral võib anda 
garantii või kindlustuspoliisi vormis, 
kõnealune tagatis piirduda tõenditega, 
mille väljastavad konkreetses liikmesriigis 
asutatud finantsasutused.

__________________ __________________
25 ELT L 376, 27.12.06, lk 36 25 ELT L 376, 27.12.06, lk 36

Or. en

Selgitus

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.

Muudatusettepanek 138
Ivo Belet

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 34

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(34) Liikmesriigid peaksid tagama, et 
pakettreise või toetatud 
reisikorraldusteenuseid ostvad reisijad on 
täielikult kaitstud korraldaja, toetatud 
reisikorraldusteenuse ostmist hõlbustanud 
vahendaja või mis tahes teenusepakkuja 

(34) Liikmesriigid peaksid tagama, et 
pakettreise või toetatud 
reisikorraldusteenuseid ostvad reisijad on 
täielikult kaitstud korraldaja, toetatud 
reisikorraldusteenuse ostmist hõlbustanud 
vahendaja või mis tahes teenusepakkuja 



AM\1013596ET.doc 45/191 PE526.125v01-00

ET

maksejõuetuse eest. Seega peaks 
liikmesriigid, kus korraldajad või toetatud 
reisikorraldusteenuse ostmist hõlbustavad 
vahendajad on asutatud, tagama, et 
selliseid reisiteenuste kombinatsioone 
pakkuvad ettevõtjad annavad tagatise 
kõikide reisijate tehtud maksete 
tagasimaksmiseks ja reisijate kodumaale 
toimetamiseks maksejõuetuse korral. 
Säilitades kaalutlusõiguse selle suhtes, 
kuidas tagatakse kaitse maksejõuetuse 
korral, peaksid liikmesriigid siiski 
kindlustama, et nende riiklikud süsteemid 
kaitse tagamiseks maksejõuetuse korral on 
tõhusad ning garanteerivad kiire 
kodumaale toimetamise ja raha 
tagasimaksmise kõikidele reisijatele, keda 
maksejõuetus mõjutab. Ettenähtud kaitse 
maksejõuetuse korral peaks võtma arvesse 
korraldaja, asjaomase vahendaja või 
teenuseosutaja tegevuse tegelikku 
finantsriski, sealhulgas reisiteenuste 
kombinatsiooni liike, mida nad müüvad, 
prognoositavaid hooajalisi kõikumisi ja 
ettemaksete määra ning nende tagamise 
viisi. Kooskõlas Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu 12. detsembri 2006. aasta 
direktiiviga 2006/123/EÜ teenuste kohta 
siseturul25 ei tohi selliste juhtumite puhul, 
kus kaitset maksejõutuse korral võib anda 
garantii või kindlustuspoliisi vormis, 
kõnealune tagatis piirduda tõenditega, 
mille väljastavad konkreetses liikmesriigis 
asutatud finantsasutused.

maksejõuetuse eest. Seega peaks 
liikmesriigid, kus korraldajad või toetatud 
reisikorraldusteenuse ostmist hõlbustavad 
vahendajad on asutatud, tagama, et 
selliseid reisiteenuste kombinatsioone 
pakkuvad ettevõtjad annavad tagatise 
kõikide reisijate tehtud maksete 
tagasimaksmiseks ja reisijate kodumaale 
toimetamiseks maksejõuetuse korral. 
Säilitades kaalutlusõiguse selle suhtes, 
kuidas tagatakse kaitse maksejõuetuse 
korral, peaksid liikmesriigid siiski 
kindlustama, et nende süsteemid kaitse 
tagamiseks maksejõuetuse korral on 
tõhusad ning garanteerivad kiire 
kodumaale toimetamise ja raha 
tagasimaksmise kõikidele reisijatele, keda 
maksejõuetus mõjutab. Ettenähtud kaitse 
maksejõuetuse korral peaks võtma arvesse 
korraldaja, asjaomase vahendaja või 
teenuseosutaja tegevuse tegelikku 
finantsriski, sealhulgas reisiteenuste 
kombinatsiooni liike, mida nad müüvad, 
prognoositavaid hooajalisi kõikumisi ja 
ettemaksete määra ning nende tagamise 
viisi. Kooskõlas Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu 12. detsembri 2006. aasta 
direktiiviga 2006/123/EÜ teenuste kohta 
siseturul25 ei tohi selliste juhtumite puhul, 
kus kaitset maksejõutuse korral võib anda 
garantii või kindlustuspoliisi vormis, 
kõnealune tagatis piirduda tõenditega, 
mille väljastavad konkreetses liikmesriigis 
asutatud finantsasutused.

__________________ __________________
25 ELT L 376, 27.12.2006, lk 36. 25 ELT L 376, 27.12.2006, lk 36.

Or. nl

Selgitus

Liikmesriigid võtavad selle määruse sätted üle erinevatel valitsemistasanditel vastavalt 
riiklikule struktuurile
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Muudatusettepanek 139
Sergio Gaetano Cofferati

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 36

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(36) Toetatud reisikorraldusteenuste puhul 
kehtivad asjaomaste lepingute puhul lisaks 
kohustusele pakkuda kaitset maksejõuetuse 
korral ja teavitada reisijaid individuaalsete 
teenusepakkujate ainuvastutusest lepingu 
täitmisel ka liidu üldised 
tarbijakaitseeeskirjad ja liidu 
valdkondlikud õigusaktid.

(36) Toetatud reisikorraldusteenuste puhul 
kehtivad asjaomaste lepingute puhul lisaks 
kohustusele pakkuda kaitset maksejõuetuse 
korral ja abi raskustesse sattunud 
reisijatele ning teavitada reisijaid 
individuaalsete teenusepakkujate 
ainuvastutusest lepingu täitmisel ka liidu 
üldised tarbijakaitseeeskirjad ja liidu 
valdkondlikud õigusaktid.

Or. en

Muudatusettepanek 140
Philippe Juvin

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 37

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(37) Reisijate kaitse on asjakohane 
olukordades, kus vahendaja korraldab 
pakettreisi või toetatud 
reisikorraldusteenuste broneerimise ja teeb 
broneerimisel vigu.

(37) Reisijate kaitse on asjakohane 
olukordades, kus korraldaja või vahendaja 
korraldab pakettreisi broneerimise või kui 
vahendaja korraldab toetatud 
reisikorraldusteenuste broneerimise ja 
korraldaja või vahendaja teeb 
broneerimisel vigu.

Or. en

Selgitus

Artiklis 19 nähakse ette vahendaja vastutus broneerimisvigade korral (ka siis, kui vahendaja 
korraldab pakettreisi või toetatud reisikorraldusteenuste broneerimise). Kuid artiklis ei 
viidata pakettreisi korraldaja vastutusele broneerimisvigade korral, kui ta korraldas 
broneerimise otse. Sellisel juhul peaks ka korraldaja vastutama broneerimisvigade eest.
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Muudatusettepanek 141
Sergio Gaetano Cofferati

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 37 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(37 a) Komisjon peaks tehniliste 
standardite abil välja töötama kaks 
visuaalset Euroopa näitajat pakettreisi ja 
teostatud reisikorraldusteenuse jaoks. 
Need näitajad ei hõlma lepingu või 
pakutud teenuste kvaliteeti, vaid üksnes 
teavitab reisijat sellest, kas tegemist on 
pakettreisi või seotud 
reisikorraldusteenustega. Näitajad on 
rohelist värvi pakettreisi ja kollast värvi 
seotud reisikorraldusteenuste puhul, mis 
toob selgelt ja koheselt esile reisijale 
pakutava kaitse ja garantii eri tasemed.

Or. en

Muudatusettepanek 142
Ivo Belet

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 39

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(39) Liikmesriigid peaksid kehtestama 
karistused käesoleva direktiivi ülevõtmise 
riiklike sätete rikkumise eest ja tagama 
nende kohaldamise. Karistused peaksid 
olema tõhusad, proportsionaalsed ja 
hoiatavad.

(39) Liikmesriigid peaksid kehtestama 
karistused käesoleva direktiivi ülevõtmise 
sätete rikkumise eest ja tagama nende 
kohaldamise. Karistused peaksid olema 
tõhusad, proportsionaalsed ja hoiatavad.

Or. nl

Selgitus

Liikmesriigid võtavad selle määruse sätted üle erinevatel valitsemistasanditel vastavalt 
riiklikule struktuurile
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Muudatusettepanek 143
Ivo Belet

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 43

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(43) Kooskõlas liikmesriikide ja komisjoni 
28. septembri 2011. aasta ühise poliitilise 
deklaratsiooniga selgitavate dokumentide 
kohta on liikmesriigid võtnud kohustuse 
lisada põhjendatud juhtudel oma 
ülevõtmismeetmete teatisele ühe või mitu 
dokumenti, milles selgitatakse suhet 
direktiivi osade ja ülevõtvate siseriiklike
õigusaktide vastavate osade vahel. 
Käesoleva direktiivi puhul peab 
seadusandja selliste dokumentide 
ülevõtmist põhjendatuks,

(43) Kooskõlas liikmesriikide ja komisjoni 
28. septembri 2011. aasta ühise poliitilise 
deklaratsiooniga selgitavate dokumentide 
kohta on liikmesriigid võtnud kohustuse 
lisada põhjendatud juhtudel oma 
ülevõtmismeetmete teatisele ühe või mitu 
dokumenti, milles selgitatakse suhet 
direktiivi osade ja ülevõtvate õigusaktide 
vastavate osade vahel. Käesoleva direktiivi 
puhul peab seadusandja selliste 
dokumentide ülevõtmist põhjendatuks,

Or. nl

Selgitus

Liikmesriigid võtavad selle määruse sätted üle erinevatel valitsemistasanditel vastavalt 
riiklikule struktuurile

Muudatusettepanek 144
Emma McClarkin

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Käesolev direktiiv aitab kaasa siseturu 
nõuetekohasele toimimisele ja 
kõrgetasemelise tarbijakaitse 
saavutamisele, ühtlustades liikmesriikide 
õigus- ja haldusnormide teatud aspekte 
seoses reisijate ja ettevõtjate vahel 
sõlmitud pakettreiside ja toetatud 
reisikorraldusteenuste lepingutega.

Käesolev direktiiv aitab kaasa siseturu 
nõuetekohasele toimimisele ja 
kõrgetasemelise tarbijakaitse 
saavutamisele, ühtlustades liikmesriikide 
õigus- ja haldusnormide asjakohaseid
aspekte seoses reisijate ja ettevõtjate vahel 
sõlmitud pakettreiside ja toetatud 
reisikorraldusteenuste lepingutega.
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Or. en

Muudatusettepanek 145
Matteo Salvini

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Käesolev direktiiv aitab kaasa siseturu 
nõuetekohasele toimimisele ja 
kõrgetasemelise tarbijakaitse 
saavutamisele, ühtlustades liikmesriikide 
õigus- ja haldusnormide teatud aspekte 
seoses reisijate ja ettevõtjate vahel 
sõlmitud pakettreiside ja toetatud 
reisikorraldusteenuste lepingutega.

Käesolev direktiiv aitab kaasa siseturu 
nõuetekohasele toimimisele ja 
kõrgetasemelise tarbijakaitse 
saavutamisele, ühtlustades liikmesriikide 
õigus- ja haldusnormide teatud aspekte 
seoses reisijate ja ettevõtjate vahel 
sõlmitud pakettreiside lepingutega.

Or. en

Selgitus

Pakettreiside direktiivi ulatust tuleks piirata paketi moodustavate kombineeritud 
reisiteenustega. Uue mõiste „toetatud reisikorraldusteenus” kasutusele võtmine käesolevas 
direktiivis võib avaldada kahjulikku mõju tarbijatele ja ettevõtjatele.

Muudatusettepanek 146
Matteo Salvini

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Käesolevat direktiivi kohaldatakse 
pakettreiside suhtes, mida ettevõtjad 
pakuvad müügiks või on müünud 
reisijatele, v.a artikli 17 kohaselt, ja 
toetatud reisikorraldusteenuste suhtes, 
välja arvatud artiklite 4–14, artikli 18 ja 
artikli 21 lõike 1 kohaselt.

1. Käesolevat direktiivi kohaldatakse 
pakettreiside suhtes, mida ettevõtjad 
pakuvad müügiks või on müünud 
reisijatele, v.a artikli 17 kohaselt.

Or. en
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Selgitus

Pakettreiside direktiivi reguleerimisala peaks piirduma paketi moodustavate kombineeritud 
reisiteenustega. Uue mõiste „toetatud reisikorraldusteenus” kasutusele võtmine käesolevas 
direktiivis võib avaldada kahjulikku mõju tarbijatele ja ettevõtjatele.

Muudatusettepanek 147
Jorgo Chatzimarkakis

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Käesolevat direktiivi kohaldatakse 
pakettreiside suhtes, mida ettevõtjad 
pakuvad müügiks või on müünud 
reisijatele, v.a artikli 17 kohaselt, ja 
toetatud reisikorraldusteenuste suhtes, 
välja arvatud artiklite 4–14, artikli 18 ja 
artikli 21 lõike 1 kohaselt.

1. Käesolevat direktiivi kohaldatakse 
pakettreiside suhtes, mida ettevõtjad 
pakuvad müügiks või on müünud 
reisijatele, v.a artikli 17 kohaselt.

Or. en

Selgitus

Käesoleva direktiivi reguleerimisala peaks piirduma pakettreisiga, vastasel korral on 
ebaselge, mida see hõlmab ja mida mitte.

Muudatusettepanek 148
Sergio Gaetano Cofferati

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Käesolevat direktiivi kohaldatakse 
pakettreiside suhtes, mida ettevõtjad 
pakuvad müügiks või on müünud 
reisijatele, v.a artikli 17 kohaselt, ja 
toetatud reisikorraldusteenuste suhtes, välja 
arvatud artiklite 4–14, artikli 18 ja artikli 
21 lõike 1 kohaselt.

1. Käesolevat direktiivi kohaldatakse 
pakettreiside suhtes, mida ettevõtjad 
pakuvad müügiks või on müünud 
reisijatele, v.a artikli 17 kohaselt, ja 
toetatud reisikorraldusteenuste suhtes, välja 
arvatud artiklite 4–13, artikli 18 ja artikli 
21 lõike 1 kohaselt.
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Or. en

Muudatusettepanek 149
Bernadette Vergnaud

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – lõige 1 – lõik 1 (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Lisaks artikli 3 punktis 7 määratletud 
ettevõtjatele võivad liikmesriigid samuti 
kehtestada kõikidele mittetulunduslikele 
üksustele, kes kombineerivad ja/või 
müüvad pakettreise, sealhulgas sellega 
juhuti tegelemise korral, kohustuse 
järgida käesolevas direktiivis sätestatud 
kohustusi, välja arvatud artiklit 17.

Or. fr

Selgitus

Siinkohal tuleb märkida, et mittetulunduslikke ühendusi ja organisatsioone ei tohiks käesoleva 
direktiivi reguleerimisalast välja jätta eelkõige seetõttu, et tagada, et nad sõlmivad 
finantstagatise ning et nad saaksid oma liikmetele tagada ettemakstud raha tagasimaksmise 
või kodumaale tagasi toimetamise.

Muudatusettepanek 150
Emma McClarkin

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Kui käesoleva direktiivi sätetes ei ole 
teisiti määratletud, võivad liikmesriigid 
võtta vastu või jätta jõusse direktiiviga 
hõlmatud rangemad sätted, et tagada 
tõhusam tarbijakaitse. 

Or. en
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Muudatusettepanek 151
Anna Hedh

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – lõige 2 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) pakettreisid ja toetatud 
reisikorraldusteenused, mis hõlmavad 
lühemat perioodi kui 24 tundi, v.a juhul, 
kui need sisaldavad öist majutust;

välja jäetud

Or. sv

Muudatusettepanek 152
Sergio Gaetano Cofferati

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – lõige 2 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) pakettreisid ja toetatud 
reisikorraldusteenused, mis hõlmavad 
lühemat perioodi kui 24 tundi, v.a juhul, 
kui need sisaldavad öist majutust;

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 153
Catherine Stihler

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – lõige 2 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) pakettreisid ja toetatud
reisikorraldusteenused, mis hõlmavad 
lühemat perioodi kui 24 tundi, v.a juhul, 
kui need sisaldavad öist majutust;

(a) pakettreisid ja seotud
reisikorraldusteenused, mis hõlmavad 
lühemat perioodi kui 24 tundi, v.a juhul, 
kui need sisaldavad öist majutust;
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Or. en

Muudatusettepanek 154
Matteo Salvini

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – lõige 2 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) pakettreisid ja toetatud 
reisikorraldusteenused, mis hõlmavad 
lühemat perioodi kui 24 tundi, v.a juhul, 
kui need sisaldavad öist majutust;

(a) pakettreisid, mis hõlmavad lühemat 
perioodi kui 24 tundi, v.a juhul, kui need 
sisaldavad öist majutust;

Or. en

Muudatusettepanek 155
Heide Rühle

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – lõige 2 – punkt a a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a a) pakettreisid ja toetatud 
reisikorraldusteenused ilma olulise 
transpordita;

Or. en

Muudatusettepanek 156
Emma McClarkin

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – lõige 2 – punkt a a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a a) pakettreisid ja toetatud 
reisikorraldusteenused, mida pakuvad või 
panevad kokku näiteks 
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heategevusorganisatsioonid, 
mittetulundusühendused, jalgpalliklubid 
ja koolid.

Or. en

Muudatusettepanek 157
Hans-Peter Mayer

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – lõige 2 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) finantsteenuseid hõlmavad 
lisalepingud;

(b) lisalepingud reisiteenuste kohta, mida 
osutatakse pakettreisi lisateenustena ja 
mis broneeritakse reisi juurde ilma 
reisikorraldaja kaasabita, või
finantsteenuseid hõlmavad lisalepingud;

Or. de

Selgitus

Oleks ebaproportsionaalne tekitada vahendajale reisikorraldaja või seotud 
reisikorraldusteenuse pakkuja rolli võtmise risk, kui nad vahendavad broneeritud pakettreisi 
juurde lisateenust, näiteks rongipiletit lennujaama. Sellega ei vastutaks vahendaja mitte 
ainult täiendavalt broneeritud teenuse, vaid ka pakettreisi eest, kuigi viimase eest vastutab 
juba reisikorraldaja.

Muudatusettepanek 158
Emma McClarkin

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – lõige 2 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) pakettreisid ja toetatud 
reisikorraldusteenused, mis on ostetud 
reisija tööandja ja ärireiside 
korraldamisele spetsialiseerunud ettevõtja 
vahel sõlmitud raamlepingu alusel;

(c) pakettreisid ja toetatud 
reisikorraldusteenused ärireisideks;
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Or. en

Muudatusettepanek 159
Heide Rühle

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – lõige 2 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) pakettreisid ja toetatud 
reisikorraldusteenused, mis on ostetud 
reisija tööandja ja ärireiside 
korraldamisele spetsialiseerunud ettevõtja 
vahel sõlmitud raamlepingu alusel;

(c) pakettreisid ja toetatud 
reisikorraldusteenused, mis on ostetud 
sõlmitud raamlepingu alusel ärireiside 
jaoks või ettevõtte poolt, kelle nimel reisija 
reisib;

Or. en

Muudatusettepanek 160
Ildikó Gáll-Pelcz

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – lõige 2 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) pakettreisid ja toetatud 
reisikorraldusteenused, mis on ostetud
reisija tööandja ja ärireiside 
korraldamisele spetsialiseerunud ettevõtja
vahel sõlmitud raamlepingu alusel;

(c) pakettreisid ja toetatud 
reisikorraldusteenused, mis on ostetud
ettevõtte, kelle nimel reisija reisib ja 
ettevõtja poolt;

Or. en

Selgitus

Kavandatud erand puudutab üksnes neid ettevõtjaid, kes on spetsialiseerunud üksnes 
korraldatud ärireiside müügile, mis loob ebavõrdsed tingimused reisibüroode jaoks, kes 
müüvad nii puhkuse- kui ka ärireisiteenuseid. Vaja on ärireiside selgemat väljajätmist 
juriidilisele isikule pakutavatest tuvastamisteenustest, kui maksja on see isik, mitte ärireisija. 

Muudatusettepanek 161
Matteo Salvini
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – lõige 2 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) pakettreisid ja toetatud 
reisikorraldusteenused, mis on ostetud 
reisija tööandja ja ärireiside korraldamisele 
spetsialiseerunud ettevõtja vahel sõlmitud 
raamlepingu alusel;

(c) pakettreisid, mis on ostetud reisija 
tööandja ja ärireiside korraldamisele 
spetsialiseerunud ettevõtja vahel sõlmitud 
raamlepingu alusel;

Or. en

Muudatusettepanek 162
Sergio Gaetano Cofferati

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – lõige 2 – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d) pakettreisid, mille korral ei ole 
kombineeritud rohkem kui üht artikli 3 
lõike 1 punktis a, b või c viidatud 
reisiteenust artikli 3 lõike 1 punktis d 
viidatud reisiteenusega juhul, kui see 
teenus ei moodusta pakettreisi olulist osa; 
või

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 163
Othmar Karas

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – lõige 2 – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d) pakettreisid, mille korral ei ole 
kombineeritud rohkem kui üht artikli 3 
lõike 1 punktis a, b või c viidatud 
reisiteenust artikli 3 lõike 1 punktis d 

(d) pakettreisid, mille korral ei ole 
kombineeritud rohkem kui üht artikli 3 
lõike 1 punktis a, b või c viidatud 
reisiteenust artikli 3 lõike 1 punktis d 
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viidatud reisiteenusega juhul, kui see 
teenus ei moodusta pakettreisi olulist osa; 
või

viidatud reisiteenustega juhul, kui need 
teenused ei moodusta pakettreisi olulist 
osa; või

Or. de

Selgitus

Erand peaks kehtima ka juhul, kui reisiteenus on kombineeritud enam kui ühe täiendava 
lisateenusega, näiteks termidesse sissepääsu, jalgrattalaenutuse ja matkajuhiga matkaga, 
tingimusel, et need lisateenused ei moodusta olulist osa reisist.

Muudatusettepanek 164
Jorgo Chatzimarkakis

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – lõige 2 – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d) pakettreisid, mille korral ei ole 
kombineeritud rohkem kui üht artikli 3 
lõike 1 punktis a, b või c viidatud 
reisiteenust artikli 3 lõike 1 punktis d 
viidatud reisiteenusega juhul, kui see 
teenus ei moodusta pakettreisi olulist osa; 
või

(d) pakettreisid, mille korral ei ole 
kombineeritud rohkem kui üht artikli 3 
lõike 1 punktis a, b või c viidatud 
reisiteenust artikli 3 lõike 1 punktis d 
viidatud reisiteenusega juhul, kui see 
teenus ei moodusta pakettreisist kuni 40 
%; või

Or. en

Muudatusettepanek 165
Hans-Peter Mayer

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – lõige 2 – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d) pakettreisid, mille korral ei ole 
kombineeritud rohkem kui üht artikli 3 
lõike 1 punktis a, b või c viidatud 
reisiteenust artikli 3 lõike 1 punktis d 
viidatud reisiteenusega juhul, kui see
teenus ei moodusta pakettreisi olulist osa; 

(d) pakettreisid, mille korral ei ole 
kombineeritud rohkem kui üht artikli 3 
lõike 1 punktis a, b või c viidatud 
reisiteenust artikli 3 lõike 1 punktis d 
viidatud reisiteenusega juhul, kui 
asjaomane teenus ei moodusta pakettreisi 
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või olulist osa või kui see ei ole silmanähtavalt 
reisi tegelik põhjus; või

Or. de

Selgitus

Kui põhirõhk on selgelt lisateenusel, st kui hotell broneeriti näiteks ainult muusikali pärast, 
kohaldub direktiiv. Kui aga on tegemist seotud asjaga, mis ei ole peamine (külastaja jääb 
linna 5 ööks ja broneerib üheks õhtuks muusikali piletid), ei tohiks direktiiv seda broneeringut 
hõlmata.

Muudatusettepanek 166
Emma McClarkin

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – lõige 2 – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d) pakettreisid, mille korral ei ole 
kombineeritud rohkem kui üht artikli 3 
lõike 1 punktis a, b või c viidatud 
reisiteenust artikli 3 lõike 1 punktis d 
viidatud reisiteenusega juhul, kui see
teenus ei moodusta pakettreisi olulist osa; 
või

(d) pakettreisid, mille korral ei ole 
kombineeritud rohkem kui üht artikli 3 
lõike 1 punktis a, b või c viidatud 
reisiteenust artikli 3 lõike 1 punktis d 
viidatud reisiteenusega juhul, kui see 
teenus ei moodusta pakettreisi olulist osa
või kui lisateenus ei moodusta selgelt 
olulist osa reisist; või

Or. en

Muudatusettepanek 167
Hans-Peter Mayer

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – lõige 2 – punkt e a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(e a) bussi-, rongi-, laeva- või 
lennukitransport, mis sisaldab majutust, 
juhul kui transpordi külg on selges
ülekaalus ja kui see transport ei ole 
kombineeritud teiste artikli 3 punkti 1 
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alapunktide b, c või d mõistes 
reisiteenustega.

Or. de

Muudatusettepanek 168
Jorgo Chatzimarkakis

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – lõige 2 – punkt e a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(ea) ärireisid.

Or. en

Muudatusettepanek 169
Emma McClarkin

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 2a
Liikmesriigid võivad otsustada jätta vastu 
võtmata käesoleva direktiivi järgimiseks 
vajalikud sätted pakettreiside või seotud 
reisikorraldusteenuste kohta, kui kõik 
reisiteenused osutatakse liikmesriigi 
territooriumil ja kui need ei sisalda 
reisijate vedu.

Or. en

Muudatusettepanek 170
Pablo Arias Echeverría

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 2 a
Ühtlustamise tase

1. Käesolev direktiiv ei takista liikmesriike 
säilitamast või vastu võtmast tarbijakaitse 
alal rangemaid sätteid, tingimusel et need 
sätted on ühilduvad ELi õigusega 
liikmesriikidele kehtestatud kohustustega.
2. Erandina lõikest 1 on käesolevas 
direktiivis kehtestatud teavitusnõuded 
täielikud, kuid see ei piira ELi teistes 
kohaldatavates õigusaktides sätestatud 
teavitamisnõudeid (vt direktiivid 
2000/31/EÜ ja 2006/123/EÜ, nagu 
määrused (EÜ) nr 1107/2006, (EÜ) 
nr 1008/2008, (EÜ) nr 1371/2007, (EÜ) 
nr 181/2011, (EÜ) 1177/2010 ja (EÜ) 
nr 211/2005).

Or. es

Selgitus

Ettepanekuga soovitakse piisavalt selgitada ettepanekuga kavandatud ühtlustamise taset, 
võttes arvesse direktiivi ettepaneku põhjendust 24.

Muudatusettepanek 171
Emma McClarkin

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – punkt 2 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(2) „pakettreis” – vähemalt kahe eri 
reisiteenuse kombinatsioon samaks reisiks 
või puhkuseks juhul, kui

(2) „pakettreis” – reisijate veo ja vähemalt 
ühe eri reisiteenuse kombinatsioon samaks 
reisiks või puhkuseks juhul, kui

Or. en
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Muudatusettepanek 172
Jorgo Chatzimarkakis

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – punkt 2 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(2) „pakettreis” – vähemalt kahe eri 
reisiteenuse kombinatsioon samaks reisiks 
või puhkuseks juhul, kui

(2) „pakettreis” – vähemalt kahe eri 
reisiteenuse (millest üks peab sisaldama 
reisijate vedu) kombinatsioon samaks 
reisiks või puhkuseks juhul, kui

Or. en

Muudatusettepanek 173
Catherine Stihler

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – punkt 2 – alapunkt b – alapunkt i

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

i) ostetakse selliseid teenuseid ühest 
müügikohast sama broneerimise käigus;

i) ostetakse selliseid teenuseid ühest 
müügikohast sama broneerimise käigus, 
kus kõik teenused valib reisija enne 
maksmist;

Or. en

Selgitus

See aitab selgitada ja eristada seda toimingut seotud/toetatud reisikorraldusteenustest. See 
kajastab ka põhjendust 10.

Muudatusettepanek 174
Emma McClarkin

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – punkt 2 – alapunkt b – alapunkt i

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

i) ostetakse selliseid teenuseid ühest i) ostetakse selliseid teenuseid ühest 
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müügikohast sama broneerimise käigus; müügikohast sama broneerimise käigus ja 
kõik teenused valib reisija enne 
lõppsumma maksmist;

Or. en

Muudatusettepanek 175
Jorgo Chatzimarkakis

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – punkt 2 – alapunkt b – alapunkt i

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

i) ostetakse selliseid teenuseid ühest 
müügikohast sama broneerimise käigus;

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Kavandatud reisi broneerimine ühest müügikohast sama broneerimise käigus ei pruugi 
tähendada pakettkokkulepet. Sellisel juhul tuleb määratlust piirata reisi ostuga, mis eristub 
ühtse koguhinnaga.

Muudatusettepanek 176
Anna Hedh

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – punkt 2 – alapunkt b – alapunkt i

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

i) ostetakse selliseid teenuseid ühest 
müügikohast sama broneerimise käigus;

i) ostetakse selliseid teenuseid ühest 
müügikohast või

Or. sv

Muudatusettepanek 177
Sergio Gaetano Cofferati
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – punkt 2 – alapunkt b – alapunkt i

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

i) ostetakse selliseid teenuseid ühest 
müügikohast sama broneerimise käigus;

i) ostetakse selliseid teenuseid ühest 
müügikohast;

Or. en

Muudatusettepanek 178
Anna Hedh

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – punkt 2 – alapunkt b – alapunkt ii

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

ii) pakutakse või müüakse selliseid 
teenuseid ühtse või koguhinnaga;

ii) pakutakse või müüakse selliseid 
teenuseid ühtse või koguhinnaga või

Or. sv

Muudatusettepanek 179
Anna Hedh

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – punkt 2 – alapunkt b – alapunkt iii

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

iii) reklaamitakse või müüakse selliseid 
teenuseid „pakettreisi” või sarnase mõiste 
all;

iii) reklaamitakse või müüakse selliseid 
teenuseid „pakettreisi” või sarnase mõiste 
all või

Or. sv

Muudatusettepanek 180
Jorgo Chatzimarkakis

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – punkt 2 – alapunkt b – alapunkt iv
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

iv) kombineeritakse sellised teenused 
pärast lepingu sõlmimist, mille alusel 
annab ettevõtja reisijale õiguse valida 
teenused reisiteenuste eri liikide seast;

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 181
Heide Rühle

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – punkt 2 – alapunkt b – alapunkt v

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

v) ostetakse sellised teenused eraldi 
ettevõtjatelt seotud internetipõhiste 
broneerimistoimingute kaudu juhul, kui 
reisija nimi või broneeringu 
lõpuleviimiseks vajalikud muud andmed 
edastatakse ettevõtjate vahel hiljemalt 
esimese teenuse broneeringu kinnitamise 
ajal,

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 182
Matteo Salvini

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – punkt 2 – alapunkt b – alapunkt v

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

v) ostetakse sellised teenused eraldi 
ettevõtjatelt seotud internetipõhiste 
broneerimistoimingute kaudu juhul, kui 
reisija nimi või broneeringu 
lõpuleviimiseks vajalikud muud andmed 
edastatakse ettevõtjate vahel hiljemalt 
esimese teenuse broneeringu kinnitamise 

välja jäetud
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ajal,

Or. en

Selgitus

Pakettreisi esimesed neli määratlemise kriteeriumi artikli 3 lõike 2 punktis b vastavad sellele, 
mida tarbijad ja reisiteenuse pakkujad peavad sarnaselt põhjendatult pakettreisiks. Siin ei ole 
tegemist seotud internetipõhiste broneerimistoimingutega, kus kaht teenust, mis on omavahel 
seotud vaid läbi veebilingi, müüakse eraldi eri veebisaitidel ja eri pakkujate poolt.

Muudatusettepanek 183
Jorgo Chatzimarkakis

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – punkt 2 – alapunkt b – alapunkt v

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

v) ostetakse sellised teenused eraldi 
ettevõtjatelt seotud internetipõhiste 
broneerimistoimingute kaudu juhul, kui 
reisija nimi või broneeringu 
lõpuleviimiseks vajalikud muud andmed 
edastatakse ettevõtjate vahel hiljemalt 
esimese teenuse broneeringu kinnitamise 
ajal,

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Ostmine eraldi ettevõtjate kaudu ja üksnes seotud internetipõhiste broneerimistoimingute 
kaudu kaldub kõrvale pakettreisi mõistest, eelkõige kuna ühtset hinda ei ole ilmselt kaasatud. 

Muudatusettepanek 184
Sergio Gaetano Cofferati

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – punkt 2 – alapunkt b – alapunkt v

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

v) ostetakse sellised teenused eraldi 
ettevõtjatelt seotud internetipõhiste 

v) ostetakse sellised teenused eraldi 
ettevõtjatelt seotud internetipõhiste 
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broneerimistoimingute kaudu juhul, kui 
reisija nimi või broneeringu 
lõpuleviimiseks vajalikud muud andmed 
edastatakse ettevõtjate vahel hiljemalt 
esimese teenuse broneeringu kinnitamise 
ajal,

broneerimistoimingute kaudu juhul, kui 
reisija nimi või broneeringu 
lõpuleviimiseks vajalikud muud 
broneeringu andmed edastatakse 
ettevõtjate vahel hiljemalt esimese teenuse 
broneeringu kinnitamise ajal,

Or. en

Muudatusettepanek 185
Philippe Juvin

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – punkt 2 – alapunkt b – alapunkt v

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

v) ostetakse sellised teenused eraldi 
ettevõtjatelt seotud internetipõhiste 
broneerimistoimingute kaudu juhul, kui 
reisija nimi või broneeringu 
lõpuleviimiseks vajalikud muud andmed 
edastatakse ettevõtjate vahel hiljemalt 
esimese teenuse broneeringu kinnitamise 
ajal,

v) ostetakse sellised teenused eraldi 
ettevõtjatelt seotud internetipõhiste 
broneerimistoimingute kaudu juhul, kui nii 
broneeringu lõpuleviimiseks vajalikud 
reisija isikuandmed (sealhulgas reisija 
nimi, kontaktandmed ja krediitkaardi 
number) ning andmed mis on konkreetselt 
seotud esimese reisiteenusega (sealhulgas 
reisi sihtkoha ja aeg), edastatakse 
ettevõtjate vahel hiljemalt esimese teenuse 
broneeringu meili teel kinnitamise ajal.

Or. en

Selgitus

Täpsustatakse, millist teavet vahetatakse (muud andmed), eelkõige selleks, et selgelt eristada 
pakettreisi mis on määratletud artikli 3 lõike 2 punktis v ja toetatud reisikorraldusteenust, mis 
on määratletud artikli 3 lõike 5 punktis b sarnastes olukordades. Lisaks tuleb täpsustada 
kinnituse nõuetekohane aeg (kinnituse meili kättesaamine), et tagada õiguskindlus (aja 
määratlemine mõjutab seda, mida pidada pakettreisiks ja mida mitte).

Muudatusettepanek 186
Emma McClarkin

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – punkt 2 – alapunkt b – alapunkt v
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

v) ostetakse sellised teenused eraldi 
ettevõtjatelt seotud internetipõhiste 
broneerimistoimingute kaudu juhul, kui 
reisija nimi või broneeringu 
lõpuleviimiseks vajalikud muud andmed 
edastatakse ettevõtjate vahel hiljemalt 
esimese teenuse broneeringu kinnitamise 
ajal,

v) ostetakse sellised teenused eraldi 
ettevõtjatelt seotud internetipõhiste 
broneerimistoimingute kaudu juhul, kui 
reisija nimi või broneeringu 
lõpuleviimiseks vajalikud andmed
edastatakse ettevõtjate vahel hiljemalt 
esimese teenuse broneeringu kinnitamise 
ajal ja kui kõik lepingud on sõlmitud 
kinnitamise päeval,

Or. en

Muudatusettepanek 187
Anna Hedh

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – punkt 2 – alapunkt b – alapunkt v

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

v) ostetakse sellised teenused eraldi 
ettevõtjatelt seotud internetipõhiste
broneerimistoimingute kaudu juhul, kui 
reisija nimi või broneeringu 
lõpuleviimiseks vajalikud muud andmed 
edastatakse ettevõtjate vahel hiljemalt 
esimese teenuse broneeringu kinnitamise 
ajal,

v) ostetakse sellised teenused eraldi 
ettevõtjatelt internetis või väljaspool 
internetti tehtud seotud 
broneerimistoimingute kaudu juhul, kui 
reisija nimi või broneeringu 
lõpuleviimiseks vajalikud muud andmed 
edastatakse ettevõtjate vahel hiljemalt 
esimese teenuse broneeringu kinnitamise 
ajal,

Or. sv

Muudatusettepanek 188
Catherine Stihler

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – punkt 2 – alapunkt b – alapunkt v

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

v) ostetakse sellised teenused eraldi v) ostetakse sellised teenused eraldi 
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ettevõtjatelt seotud internetipõhiste 
broneerimistoimingute kaudu juhul, kui 
reisija nimi või broneeringu 
lõpuleviimiseks vajalikud muud andmed 
edastatakse ettevõtjate vahel hiljemalt 
esimese teenuse broneeringu kinnitamise 
ajal,

ettevõtjatelt seotud internetipõhiste 
broneerimistoimingute kaudu juhul, kui 
reisija nimi või broneeringu 
lõpuleviimiseks vajalikud andmed
edastatakse ettevõtjate vahel hiljemalt 
esimese teenuse broneeringu kinnitamise 
ajal,

Or. en

Muudatusettepanek 189
Ivo Belet

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – punkt 3 – alapunkt b – alapunkt v

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

v) ostetakse sellised teenused eraldi 
ettevõtjatelt seotud internetipõhiste 
broneerimistoimingute kaudu juhul, kui 
reisija nimi või broneeringu 
lõpuleviimiseks vajalikud muud andmed 
edastatakse ettevõtjate vahel hiljemalt 
esimese teenuse broneeringu kinnitamise 
ajal,

v) ostetakse ühel ajal sellised teenused 
eraldi ettevõtjatelt seotud internetipõhiste 
broneerimistoimingute kaudu juhul, kui 
reisija nimi või broneeringu 
lõpuleviimiseks vajalikud muud andmed 
edastatakse ettevõtjate vahel hiljemalt 
esimese teenuse broneeringu kinnitamise 
ajal,

Or. nl

Muudatusettepanek 190
Matteo Salvini

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – punkt 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(5) „toetatud reisikorraldusteenused” –
vähemalt kahe eri reisiteenuse liigi 
kombinatsioon samaks reisiks või 
puhkuseks, mis aga ei ole pakettreis, kui 
selleks sõlmitakse eraldi lepingud iga 
ettevõtjaga, juhul kui vahendaja 
hõlbustab kombineerimist

välja jäetud
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(a) eraldi broneeringute alusel vahendaja 
müügikoha ühekordsel külastamisel või 
sellega ühenduse võtmisel; või
(b) seotud internetipõhiste 
broneerimistoimingutega sihipäraselt 
täiendavate reisiteenuste hankimisega 
teiselt ettevõtjalt hiljemalt esimese teenuse 
broneeringu kinnitamise ajal;

Or. en

Selgitus

Pakettreiside direktiivi ulatust tuleks piirata paketi moodustavate kombineeritud 
reisiteenustega. Uue mõiste „toetatud reisikorraldusteenused” sisseviimine käesolevasse 
direktiivi ei ole seega põhjendatud ja võib avaldada kahjulikku mõju tarbijatele ja 
ettevõtjatele. Lisaks selguse puudumine pakettreisi ja toetatud reisikorraldusteenuse mõistete 
praktilise erinevuse osas tekitab tarbijate hulgas täiendavat segadust.

Muudatusettepanek 191
Emma McClarkin

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – punkt 5 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(5) „toetatud reisikorraldusteenused” –
vähemalt kahe eri reisiteenuse liigi 
kombinatsioon samaks reisiks või 
puhkuseks, mis aga ei ole pakettreis, kui 
selleks sõlmitakse eraldi lepingud iga 
ettevõtjaga, juhul kui vahendaja hõlbustab 
kombineerimist

(5) „seotud reisikorraldusteenused” –
reisijateveo ja vähemalt ühe eri 
reisiteenuse liigi kombinatsioon samaks 
reisiks või puhkuseks, mis aga ei ole 
pakettreis, kui selleks sõlmitakse eraldi 
lepingud iga ettevõtjaga, juhul kui 
vahendaja hõlbustab kombineerimist

Or. en

Selgitus

Horisontaalne muudatusettepanek. Termin „seotud reisikorraldusteenused” kirjeldab 
selgemalt ärimudeli olemust ning väldib arusaamatusi, mis võivad tekkida praeguse 
terminiga. 
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Muudatusettepanek 192
Ivo Belet

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – punkt 5 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(6) „toetatud reisikorraldusteenused” –
vähemalt kahe eri reisiteenuse liigi 
kombinatsioon samaks reisiks või 
puhkuseks, mis aga ei ole pakettreis, kui 
selleks sõlmitakse eraldi lepingud iga 
ettevõtjaga, juhul kui vahendaja hõlbustab 
kombineerimist

(6) „toetatud reisikorraldusteenused” –
vähemalt kahe eri reisiteenuse liigi 
kombinatsioon samaks reisiks või 
puhkuseks, mis aga ei ole pakettreis, ja 
milleks sõlmitakse pärast reisiteenust 
pakkuva ettevõtjaga esimese lepingu 
sõlmimist eraldi lepingud iga ettevõtjaga, 
juhul kui ettevõtja või vahendaja hõlbustab 
kombineerimist

Or. nl

Muudatusettepanek 193
Emma McClarkin

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – punkt 5 – alapunkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) eraldi broneeringute alusel vahendaja 
müügikoha ühekordsel külastamisel või 
sellega ühenduse võtmisel; või

(a) eraldi broneeringute alusel, kui reisija 
isiklikult valib ja maksab teenuste eest; 
või

Or. en

Muudatusettepanek 194
Heide Rühle

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – punkt 5 – alapunkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) seotud internetipõhiste 
broneerimistoimingutega sihipäraselt 
täiendavate reisiteenuste hankimisega 
teiselt ettevõtjalt hiljemalt esimese teenuse 

(b) seotud internetipõhiste 
broneerimistoimingutega, kus reisija nimi 
või muu reisija identifitseerimisviis 
edastatakse ettevõtjate vahel hiljemalt 
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broneeringu kinnitamise ajal; esimese teenuse broneeringu kinnitamise 
ajal;

Or. en

Muudatusettepanek 195
Philippe Juvin

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – punkt 5 – alapunkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) seotud internetipõhiste 
broneerimistoimingutega sihipäraselt 
täiendavate reisiteenuste hankimisega 
teiselt ettevõtjalt hiljemalt esimese teenuse 
broneeringu kinnitamise ajal;

(b) seotud internetipõhiste 
broneerimistoimingutega sihipäraselt 
täiendavate reisiteenuste hankimisega 
teiselt ettevõtjalt mis tähendab ettevõtjate 
vahel nende andmete edastamist, mis on 
konkreetselt seotud esimese reisiteenusega 
(sealhulgas reisi sihtkoht ja aeg), ilma 
isikuandmete edastamiseta hiljemalt 
esimese teenuse broneeringu meili teel 
kinnitamise ajal;

Or. en

Selgitus

Täpsustatakse, millist teavet vahetatakse (eristatakse pakettreisi, mis on määratletud artikli 3 
lõike 2 punktis v ja toetatud reisikorraldusteenust, mis on määratletud artikli 3 lõike 5 punktis 
b). Lihtsalt link veebisaidil ei ole toetatud reisikorraldusteenus (on vaja üksnes 
broneerimisega seotud andmete minimaalset edastamist ettevõtjate vahel – sihtkoht ja 
kuupäev). Kinnituse nõuetekohane aeg tuleb täpsustada (kinnituse meili kätte saamine), et 
tagada õiguskindlus (aja määratlemine mõjutab seda, mida pidada pakettreisiks ja mida 
mitte).

Muudatusettepanek 196
Emma McClarkin

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – punkt 5 – alapunkt b
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) seotud internetipõhiste 
broneerimistoimingutega sihipäraselt
täiendavate reisiteenuste hankimisega
teiselt ettevõtjalt hiljemalt esimese teenuse 
broneeringu kinnitamise ajal;

(b) seotud internetipõhiste 
broneerimistoimingutega sihipäraselt 
täiendavate reisiteenuste pakkumisega
teiselt ettevõtjalt alates hiljemalt esimese 
teenuse broneeringu kinnitamise ajal ja 
sõlmitud ühe päeva jooksul pärast selle 
kinnitamist;

Or. en

Muudatusettepanek 197
Sergio Gaetano Cofferati

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – punkt 5 – alapunkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) seotud internetipõhiste 
broneerimistoimingutega sihipäraselt 
täiendavate reisiteenuste hankimisega 
teiselt ettevõtjalt hiljemalt esimese teenuse 
broneeringu kinnitamise ajal;

(b) seotud internetipõhiste 
broneerimistoimingutega sihipäraselt 
täiendavate reisiteenuste hankimisega 
teiselt ettevõtjalt;

Or. en

Muudatusettepanek 198
Bernadette Vergnaud

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – punkt 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(6) „reisija” – iga isik, kes soovib sõlmida 
käesoleva direktiivi reguleerimisalasse 
kuuluva lepingu või kellel on õigus reisida 
sellise lepingu alusel, sealhulgas ärireisijad 
juhul, kui nad ei reisi ärireiside 
korraldamisele spetsialiseerunud 
ettevõtjaga sõlmitud raamlepingu alusel;

(6) „tarbija” – iga isik, kes soovib sõlmida 
käesoleva direktiivi reguleerimisalasse 
kuuluva lepingu või kellel on õigus reisida 
sellise lepingu alusel, sealhulgas ärilistel 
eesmärkidel („ärireisid”) tingimusel, et 
selline reis ei tulene ärireiside 
korraldamisele spetsialiseerunud 
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ettevõtjaga sõlmitud raamlepingust;

Or. fr

Selgitus

Siinkohal tuleb minna tagasi direktiivis 90/314/EÜ kasutatud „tarbija” määratluse juurde; 
mõiste „reisija” kasutamine võib olla problemaatiline, eriti juhul, kui isik, kes reisib, ei ole 
sama isik, kes reisi ostis.

Muudatusettepanek 199
Bernadette Vergnaud

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – punkt 6 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(6 a) „reisija” – iga isik, kellel on õigus 
reisida käesoleva direktiivi 
reguleerimisalasse kuuluva lepingu 
alusel, sealhulgas ärilistel eesmärkidel, 
olenemata sellest, kas tegemist on lepingu 
sõlminud tarbijaga või mitte;

Or. fr

Selgitus

Siia on uuesti lisatud direktiivis 90/314/EÜ kasutatud „tarbija” määratlus, mis tuleks viia 
vastavusse mõiste „reisija” määratlusega, mis võib olla problemaatiline, eriti juhul, kui isik, 
kes reisib, ei ole sama isik, kes reisi ostis.

Muudatusettepanek 200
Catherine Stihler

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – punkt 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(7) „ettevõtja” – iga isik, kes tegutseb oma 
kutseala, tegevusvaldkonna, oskuste või 
elukutsega seotud eesmärkidel;

(7) „ettevõtja” – iga isik, kes müüb või 
pakub reisiteenuseid müügiks või 
hõlbustab reisiteenuste hankimist kas 
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enda nimel või vahendajana;

Or. en

Muudatusettepanek 201
Catherine Stihler

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – punkt 8

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(8) „korraldaja” – ettevõtja, kes 
kombineerib ja müüb või pakub müügiks 
pakettreise kas otseselt või kaudselt teise 
ettevõtja kaudu või koos temaga; kui lõike 
2 punktis b osutatud kriteeriumitele vastab 
rohkem kui üks ettevõtja, käsitatakse kõiki 
kõnealuseid ettevõtjaid korraldajatena, kui 
ühte neist ei ole määratud korraldajaks ja 
reisijat sellest teavitatud;

(8) „korraldaja” – ettevõtja, kes 
kombineerib ja müüb või pakub müügiks 
pakettreise kas otseselt või kaudselt teise 
ettevõtja kaudu või koos temaga või kes 
hõlbustab selliste pakettreiside 
kombineerimist ja hankimist; kui lõike 2 
punktis b osutatud kriteeriumitele vastab 
rohkem kui üks ettevõtja, käsitatakse kõiki 
kõnealuseid ettevõtjaid korraldajatena, kui 
ühte neist ei ole määratud korraldajaks ja 
reisijat sellest teavitatud;

Or. en

Selgitus

Selle eesmärk on tagada, et kõiki kauplemise liike võetakse arvesse, ja vältida kaudseid teid.

Muudatusettepanek 202
Othmar Karas

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – punkt 8

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(8) „korraldaja” – ettevõtja, kes 
kombineerib ja müüb või pakub müügiks 
pakettreise kas otseselt või kaudselt teise 
ettevõtja kaudu või koos temaga; kui lõike 
2 punktis b osutatud kriteeriumitele vastab 
rohkem kui üks ettevõtja, käsitatakse kõiki 

(8) „korraldaja” on määratletud kui isik 
või ettevõtja, kes kombineerib ja müüb või 
pakub müügiks pakettreise kas otse või 
mõne teise ettevõtja kaudu või koos mõne 
teise ettevõtjaga. kui lõike 2 punktis b 
osutatud kriteeriumitele vastab rohkem kui 
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kõnealuseid ettevõtjaid korraldajatena, kui 
ühte neist ei ole määratud korraldajaks ja 
reisijat sellest teavitatud;

üks ettevõtja, käsitatakse kõiki kõnealuseid 
ettevõtjaid korraldajatena, kui ühte neist ei 
ole määratud korraldajaks ja reisijat sellest 
teavitatud;

Or. de

Selgitus

Selleks et kaasata kohaldamisalasse ka mitte ettevõtjatest pakkujaid, peaks direktiiv lisaks 
ettevõtjatele käsitlema ka isikuid, kes müüvad pakettreise mitte juhuslikult. Ebaseaduslike 
pakkujate väljajätmine ei tohiks ohustada tarbijakaitset.

Muudatusettepanek 203
Matteo Salvini

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – punkt 9 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(9) „vahendaja” – muu ettevõtja peale 
korraldaja, kes:

(9) vahendaja” – muu ettevõtja peale 
korraldaja, kes müüb või pakub 
pakettreise müügiks;

Or. en

Selgitus

Pakettreiside direktiivi ulatust tuleks piirata paketi moodustavate kombineeritud 
reisiteenustega. Uuel mõistel „toetatud reisikorraldusteenuste” lisamine käesolevasse 
direktiivi võib olla kahjulik mõju tarbijatele ja ettevõtjatele, kuna see loob õigusliku 
ebakindluse ja segaduse nii tarbijate kui ka reisiteenuste pakkujate hulgas.

Muudatusettepanek 204
Matteo Salvini

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – punkt 9 – alapunkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) müüb või pakub pakettreise müügiks 
või

välja jäetud
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Or. en

Muudatusettepanek 205
Matteo Salvini

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – punkt 9 – alapunkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) hõlbustab reisiteenuste hankimist, mis 
on toetatud reisikorraldusteenuste osa, 
aidates reisijaid reisiteenuste lepingute 
sõlmisel individuaalsete 
teenusepakkujatega;

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 206
Jorgo Chatzimarkakis

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – punkt 9 – alapunkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) hõlbustab reisiteenuste hankimist, mis 
on toetatud reisikorraldusteenuste osa, 
aidates reisijaid reisiteenuste lepingute 
sõlmisel individuaalsete 
teenusepakkujatega;

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Kui eraldi lepingud eraldi pakkujatelt tehakse eraldi hindadega, siis jääb ebaselgeks, kuidas 
selle puhul on tegemist pakettreisiga või kuidas see eeldab samal tasemel reguleerimist.

Muudatusettepanek 207
Emma McClarkin
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – punkt 11

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(11) „vältimatud ja erakorralised asjaolud” 
– olukord, mida ettevõtja ei saa kontrollida 
ja mille tagajärgi ei oleks saanud vältida 
isegi siis, kui oleks võetud kõiki mõistlike 
meetmeid;

(11) „vältimatud ja erakorralised asjaolud” 
– ettenägematud asjaolud, mida ettevõtja 
ei saa kontrollida ja mille tagajärgi ei oleks 
saanud vältida isegi siis, kui oleks võetud 
kõiki mõistlike meetmeid;

Or. en

Muudatusettepanek 208
Matteo Salvini

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – punkt 11

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(11) „vältimatud ja erakorralised asjaolud” 
– olukord, mida ettevõtja ei saa 
kontrollida ja mille tagajärgi ei oleks 
saanud vältida isegi siis, kui oleks võetud 
kõiki mõistlike meetmeid;

(11) „vältimatud ja erakorralised asjaolud” 
– ebatavalised ja ettenägematud asjaolud, 
mis ei sõltu vääramatule jõule tuginevast 
poolest ja mille tagajärgi ei oleks saanud 
vältida isegi siis, kui oleks võetud kõiki
vajalikke meetmeid; 

Or. en

Muudatusettepanek 209
Philippe Juvin

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – punkt 11

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(11) „vältimatud ja erakorralised asjaolud” 
– olukord, mida ettevõtja ei saa kontrollida 
ja mille tagajärgi ei oleks saanud vältida 
isegi siis, kui oleks võetud kõiki mõistlike 
meetmeid;

(11) „erakorralised ja vältimatud asjaolud” 
– olukord, mida ettevõtja ei saa kontrollida 
ja mille tagajärgi ei oleks saanud vältida 
isegi siis, kui oleks võetud kõiki mõistlike 
meetmeid;
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Or. fr

Selgitus

See muudatusettepanek puudutab tegelikult prantsuskeelset versiooni. Siin kasutatud mõisted 
tuleb viia kooskõlla mõistetega, mida on kasutatud määruses (EÜ) nr 261/2004 (reisijate 
õigused lennureisist mahajätmise ning lendude tühistamise või pikaajalise hilinemise korral),
kus osutatakse mõiste „circonstances excepionnelles” asemel mõistele „circonstances 
extraordinaires” (erakorralised asjaolud, inglise keeles „extraordinary circumstances”).

Muudatusettepanek 210
Ildikó Gáll-Pelcz

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – punkt 11

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(11) „vältimatud ja erakorralised asjaolud” 
– olukord, mida ettevõtja ei saa kontrollida 
ja mille tagajärgi ei oleks saanud vältida 
isegi siis, kui oleks võetud kõiki mõistlike 
meetmeid;

(11) „vältimatud ja erakorralised asjaolud” 
– olukord, mida ettevõtja või reisija ei saa 
kontrollida ja mille tagajärgi ei oleks 
saanud vältida isegi siis, kui oleks võetud 
kõiki mõistlike meetmeid;

Or. en

Muudatusettepanek 211
Matteo Salvini

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – punkt 12

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(12) „mittevastavus” – pakettreisis 
sisalduvate reisiteenuste osutamata 
jätmine ja mittenõuetekohane osutamine.

(12) „mittenõuetekohane osutamine” –
lepingu kohaste reisiteenuste osutamata 
jätmine. 

Or. en

Selgitus

Mõiste „mittevastavus” komisjoni ettepanekus asendab mõiste „nõuetekohane ja 
mittenõuetekohane osutamine” määratlust, mis on õigusakti mõisted liikmesriikides alates 
aastast 1990. Liikmesriikides on ka kohtulahendeid nende tähenduse ja mõju kohta. 
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Direktiivis 90/314/1990 määratletud ja kasutatud mõiste „mittenõuetekohane osutamine” 
tuleb seega alles hoida.

Muudatusettepanek 212
Ildikó Gáll-Pelcz

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – punkt 12

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(12) „mittevastavus” – pakettreisis 
sisalduvate reisiteenuste osutamata jätmine 
ja mittenõuetekohane osutamine.

(12) „mittevastavus” – pakettreisis 
sisalduvate reisiteenuste osutamata jätmine 
või mittenõuetekohane osutamine.

Or. en

Muudatusettepanek 213
Emma McClarkin

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – punkt 12 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(12 a) „broneerimistehingu 
lõpuleviimiseks vajalikud andmed” –
makse teostamiseks vajalikud 
krediitkaardi andmed või muu teave.

Or. en

Muudatusettepanek 214
Cornelis de Jong

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 3 a
Ühtlustamise tase
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Liikmesriigid võivad alles hoida või 
kehtestada oma riiklikus õiguses 
rangemad sätted, kui on ettenähtud 
käesoleva direktiiviga, et tagada tõhusam 
tarbijakaitse.

Or. en

Muudatusettepanek 215
Hans-Peter Mayer

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – lõige 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid tagavad, et enne 
pakettreisilepingu või mis tahes vastava 
pakkumise reisijale siduvaks muutumist on 
korraldaja ja juhul, kui pakettreisi 
müüakse vahendaja kaudu, siis ka 
vahendaja kohustatud esitama reisijale 
järgmise teabe, kui see kehtib pakettreisi 
suhtes:

1. Liikmesriigid tagavad, et enne 
pakettreisilepingu või mis tahes vastava 
pakkumise reisijale siduvaks muutumist on 
korraldaja kohustatud esitama reisijale 
järgmise teabe, kui see kehtib pakettreisi 
suhtes:

Or. de

Selgitus

Korraldaja on kohustatud teavet esitama, vahendaja võib seevastu olla peaasjalikult 
kohustatud seda teavet edastama. Küll aga võib ta vastutav olla siis, kui ta on seejuures 
teinud mõne vea. Vt siinkohal täiendavaid muudatusettepanekuid artikli 4 lõike 1 a (uus) ja 
artikli 19 kohta. Kui mõlemal oleks kohustus teavet esitada, jääks ebaselgeks, kes vastutab 
juhul, kui kogemata antakse erinevat teavet.

Muudatusettepanek 216
Ildikó Gáll-Pelcz

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – lõige 1 – punkt a – alapunkt ii

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

ii) kasutatav veovahend ning veo ii) reisijate veovahendi iseloomustuse ja 
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iseloomustus ja liik, ärasõidu ning 
tagasituleku kuupäev, kellaaeg ja koht või 
kui täpset aega ei ole veel kindlaks 
määratud, siis ligilähedane lahkumise ja 
tagasituleku kuupäev, vahepeatuste kestus 
ja kohad ning transpordiühendused;

liigi märge, mida kasutatakse reisijateveo 
teostamise käigus (nt pagasi transport, 
kohtade broneerimine), eelkõige
ärasõiduks ning tagasitulekuks kasutatav 
veovahend (regulaar- või tellimuslennud), 
eraldi peatuste kestus ja kohad;

Or. en

Selgitus

Tehakse ettepanek laiendada ja karmistada artikli 4 lõike 1 punkti a alapunkti ii, kuna reisija 
jaoks on väga oluline ärasõiduks ja tagasitulekuks kasutatav veovahend ning lahkumise ja 
saabumise kellaaeg ja koht.

Muudatusettepanek 217
Hans-Peter Mayer

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – lõige 1 – punkt a – alapunkt ii

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

ii) kasutatav veovahend ning veo 
iseloomustus ja liik, ärasõidu ning 
tagasituleku kuupäev, kellaaeg ja koht või
kui täpset aega ei ole veel kindlaks 
määratud, siis ligilähedane lahkumise ja 
tagasituleku kuupäev, vahepeatuste kestus 
ja kohad ning transpordiühendused;

ii) kasutatav veovahend ning veo 
iseloomustus ja liik, ärasõidu ning 
tagasituleku kuupäev, kellaaeg ja koht või 
kui täpset aega ei ole veel kindlaks 
määratud, siis ligilähedane lahkumise ja 
tagasituleku aeg – kusjuures see aeg ei 
tohi lõppkokkuvõttes tegelikust lahkumise 
või naasmise ajast erineda rohkem kui 3 
tundi –, vahepeatuste kestus ja kohad ning 
transpordiühendused;

Or. de

Selgitus

3-tunnine ajaline piirang tugineb määrusele nr 261/2004.

Muudatusettepanek 218
Pablo Arias Echeverría

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – lõige 1 – punkt a – alapunkt iii
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

iii) majutuskohtade asukohad, peamised 
omadused ja turismikategooria;

iii) majutuskohtade asukohad, peamised 
omadused ja majutuskoha asukohajärgse 
pädeva organi antud turismikategooria.

Or. es

Selgitus

Sageli esineb kaebusi ja nõudeid tarbijatelt, kes teatavad, et teatud majutuskoha pakkumises 
nimetatud või reklaamitud turismikategooria ei vasta turismikategooriale, mille on andnud 
majutuskoha asukohajärgne pädev organ. Seepärast oleks kohane, et lubatud on välja 
kuulutada ainult ametlikku turismikategooriat, mitte aga seda, mis on valitud korraldaja 
kriteeriumide järgi.

Muudatusettepanek 219
Sergio Gaetano Cofferati

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – lõige 1 – punkt a – alapunkt v a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

v a) kas mõnda reisiteenust pakutakse 
rühma kuuluvale reisijale ning sellisel 
juhul, kui palju inimesi on ettenähtud 
rühmas osalemiseks;

Or. en

Muudatusettepanek 220
Monika Hohlmeier

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – lõige 1 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) pakettreisi koguhind koos maksudega ja 
vajaduse korral koos kõigi kohaldatavate 
lisatasude, lõivude ja muude kuludega või 
kui selliseid kulusid ei saa mõistlikkuse 

(c) pakettreisi koguhind koos maksudega ja 
vajaduse korral koos kõigi kohaldatavate 
lisatasude, lõivude ja muude kuludega või 
kui selliseid kulusid ei saa mõistlikkuse 
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piires eelnevalt välja arvutada, siis asjaolu, 
et reisijal tuleks selliseid lisakulusid kanda;

piires eelnevalt välja arvutada, siis asjaolu, 
et reisijal tuleks selliseid lisakulusid kanda.
Koguhind peab olema esitatud täielikul 
arvel, millel on läbipaistvalt ära toodud 
kõik reisiteenuse kulud, eeskätt 
broneeringu muutmise, tühistamise või 
reisiteenuste muude muutmiste kulud. 
Reisija peab olema selle arve saanud 
hiljemalt reisi alguseks;

Or. de

Muudatusettepanek 221
Monika Hohlmeier

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – lõige 1 – punkt c a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c a) broneeritud broneeringuklass, 
sealhulgas läbipaistval ja selgesti 
äratuntaval kujul võimalik broneeringu 
alamklass ning selle olemasolu, 
broneeringu muutmise, tühistamise või 
reisiteenuste muude muutmiste kulud ja 
tingimused;

Or. de

Muudatusettepanek 222
Monika Hohlmeier

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – lõige 1 – punkt c b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c b) teatava broneeringuklassi 
olemasolevate kohtade arv, sealhulgas 
mõne muu broneeringuklassi või 
broneeringu alamklassi vastu 
vahetamisega kaasnevad võimalikud 
kulud;
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Or. de

Muudatusettepanek 223
Jorgo Chatzimarkakis

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – lõige 1 – punkt e

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(e) minimaalne reisijate arv, mis on vajalik 
pakettreisi toimumiseks ja vähemalt 20 
päeva pikkune aeg enne pakettreisi algust 
selle võimalikuks tühistamiseks juhul, kui 
see arv ei täitu;

(e) minimaalne reisijate arv, mis on vajalik 
pakettreisi toimumiseks ja mõistlik 
ajapiirang enne pakettreisi algust selle 
võimalikuks tühistamiseks juhul, kui see 
arv ei täitu;

Or. en

Selgitus

Ei ole mõistlik eeldada, et saavutatakse minimaalne reisijate arv teatud pakettreisi 
toimimiseks 20 päeva enne reisi algust. Vajalik aeg tuleks jätta korraldaja otsustada ning 
sellest tuleks tarbijat selgelt teavitada.

Muudatusettepanek 224
Sergio Gaetano Cofferati

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – lõige 1 – punkt e

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(e) minimaalne reisijate arv, mis on vajalik 
pakettreisi toimumiseks ja vähemalt 20
päeva pikkune aeg enne pakettreisi algust 
selle võimalikuks tühistamiseks juhul, kui 
see arv ei täitu;

(e) minimaalne reisijate arv, mis on vajalik 
pakettreisi toimumiseks ja vähemalt 30
päeva pikkune aeg enne pakettreisi algust 
selle võimalikuks tühistamiseks juhul, kui 
see arv ei täitu;

Or. en

Muudatusettepanek 225
Ivo Belet
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – lõige 1 – punkt e

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(e) minimaalne reisijate arv, mis on vajalik 
pakettreisi toimumiseks ja vähemalt 20
päeva pikkune aeg enne pakettreisi algust 
selle võimalikuks tühistamiseks juhul, kui 
see arv ei täitu;

(e) minimaalne reisijate arv, mis on vajalik 
pakettreisi toimumiseks ja vähemalt 14 
päeva pikkune aeg enne pakettreisi algust 
selle võimalikuks tühistamiseks juhul, kui 
see arv ei täitu;

Or. nl

Selgitus

See arv tuleb viia kooskõlla lennufirmadele kehtivate tühistamisreeglitega, mis on sätestatud 
määruse (EÜ) nr 261/2004 muudatusettepanekus, millega kehtestatakse ühiseeskirjad 
reisijatele lennureisist mahajätmise korral ning lendude tühistamise või pikaajalise hilinemise 
eest antava hüvitise ja abi kohta, ning määruses (EÜ) nr 2027/97, kus on määratletud 
lennuettevõtja vastutus reisijate ja nende pagasi suhtes õhuveol.

Muudatusettepanek 226
Emma McClarkin

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – lõige 1 – punkt f a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(f a) teave vabatahtliku kindlustuspoliisi 
sõlmimise kohta, mis katab tarbijapoolse 
loobumise kulud või abistamiskulud, muu 
hulgas tagasitoimetamiskulud õnnetuse 
või haiguse korral;

Or. en

Muudatusettepanek 227
Catherine Stihler

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – lõige 1 – punkt g a (uus) 
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(g a) tingimused lepingu lõpetamiseks 
reisija või ettevõtja poolt enne pakettreisi 
algust;

Or. en

Muudatusettepanek 228
Sergio Gaetano Cofferati

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – lõige 1 – punkt g a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(g a) Teave selle kohta, et reisija võib 
lepingu lõpetada mistahes ajal enne 
pakettreisi algust mõistliku standardse 
lõpetamistasu eest, kui see on olemas 
artikli 10 lõike 1 kohaselt.

Or. en

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

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – lõige 1 – punkt g a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(g a) lepingu lõpetamise võimalus, 
lõpetamise tähtajad ja kohastel juhtudel 
vastava leppetrahvi konkreetselt 
täpsustamine;

Or. es

Muudatusettepanek 230
Sergio Gaetano Cofferati
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – lõige 1 – punkt g b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(g b) vajaduse korral teave sõjategevusest 
ja looduskatastroofidest tulenevate riskide 
kohta;

Or. en

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

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – lõige 1 – punkt g b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(g b) võimalus loovutada kokkulepitud 
reis teisele reisijale ning selle loovutamise 
võimalikud piirangud või tagajärjed;

Or. es

Muudatusettepanek 232
Sergio Gaetano Cofferati

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – lõige 1 – punkt g c (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(g c) vajaduse korral teave kaitse kohta 
korraldaja maksejõuetuse korral ja 
vastutuskindlustuse kohta;

Or. en

Muudatusettepanek 233
Pablo Arias Echeverría, Luis de Grandes Pascual, Rosa Estaràs Ferragut
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – lõige 1 – punkt g c (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(g c) vajaduse korral võimalus kasutada 
kohtuvälist kaebuste esitamise ja 
õiguskaitsemehhanismi, mis kehtib 
ettevõtja suhtes, ja sellele juurdepääsu 
meetodid;

Or. es

Selgitus

Tehakse ettepanek lisada selle artikli 4 lõikesse 1 need kolm uut punkti eesmärgiga, et tarbija 
saaks adekvaatselt hinnata ja võrrelda erinevaid turupakkumisi, mis aitab samas parandada 
konkurentsi ettevõtete vahel.

Muudatusettepanek 234
Sergio Gaetano Cofferati

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – lõige 1 – punkt g d (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(g d) teave ettevõttesiseste kaebuste 
lahendamise kohta ja olemasoleva 
alternatiivse vaidluste lahendamise 
mehhanismi kohta vastavalt direktiivile 
2013/11/EL ja vaidluste internetipõhise 
lahendamise kohta vastavalt määrusele 
(EL) nr 524/2013 ning selle kohta, kas 
ettevõtja järgib konkreetset alternatiivset 
vaidluste lahendamise kava või mitte.

Or. en

Muudatusettepanek 235
Hans-Peter Mayer
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Kui pakettreisi müüb vahendaja, peab 
vahendaja reisijale viivitamatult esitama 
kogu lõikes 1 nimetatud teabe.

Or. de

Selgitus

Teabe mitte edastamise või puuduliku edastamise tagajärgi on käsitletud artiklis 19.

Muudatusettepanek 236
Hans-Peter Mayer

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – lõige 1 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 b. Elektroonilisel teel sõlmitud 
reisilepingu puhul juhib korraldaja reisija 
tähelepanu selgelt ja esiletoodult ning 
viivitamatult, enne kui reisija on jõudnud 
oma reisi broneerida, artikli 4 lõike 1 
punkti a alapunktides i, ii, iii, iv ja v ning 
punktides c ja d esitatud teabele. Direktiivi 
2011/83/EL artikli 8 lõike 2 teist lõiku 
kohaldatakse mutatis mutandis.

Or. de

Selgitus

Just internetis ostetud reiside puhul on reisija jaoks eriti tähtis lepingueelselt esitatav teave. 
Neid broneeringuid tehes ei ole reisijal tihti isiklikku kontaktisikut ja ta peab reisi jaoks 
olulist teavet ise veebilehelt otsima. Teabe jagamise viisi käsitlevad konkreetsed tingimused 
hõlbustavad teabekohustuste täitmist. Säte tugineb direktiivi 2011/83/EL artikli 8 lõikele 2.

Muudatusettepanek 237
Hans-Peter Mayer
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Lõikes 1 osutatud teave esitatakse selgelt 
ja nähtavalt.

2. Lõikes 1 osutatud teave esitatakse 
selgelt, arusaadavalt ja nähtavalt esile 
tooduna.

Or. de

Selgitus

Tarbija õigusi käsitlevas direktiivis on sätestatud „selgelt ja arusaadavalt”. „Nähtavalt” on 
siin nähtavasti seotud esiletoomisega – see võib olla ka tõlkeprobleem (inglise keeles: 
prominent). Mõeldud on seda, et teave peab olema selgesti nähtav.

Muudatusettepanek 238
Sergio Gaetano Cofferati

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Lõikes 1 osutatud teave esitatakse selgelt 
ja nähtavalt.

2. Lõikes 1 osutatud teave esitatakse 
püsival andmekandjal selgelt ja nähtavalt.

Or. en

Muudatusettepanek 239
Pablo Arias Echeverría, Rosa Estaràs Ferragut

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Lõikes 1 osutatud teave esitatakse selgelt 
ja nähtavalt.

2. Lõikes 1 osutatud teave esitatakse selgelt 
ja arusaadavalt.

Or. es
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Selgitus

Ettepanek on orienteeritud vajaliku sidususe leidmisele tarbijaõiguste direktiiviga selles osas, 
kuidas tuleb anda lepingueelset teavet.

Muudatusettepanek 240
Catherine Stihler

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Lõikes 1 osutatud teave esitatakse selgelt 
ja nähtavalt.

2. Lõikes 1 osutatud teave esitatakse 
selgelt, kättesaadavalt ja nähtavalt.

Or. en

Muudatusettepanek 241
Hans-Peter Mayer

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Käesolevas peatükis nimetatud 
teabekohustuste täitmise tõendamise 
kohustus lasub ettevõtjal.

Or. de

Selgitus

Kuna pärast lepingu sõlmimist võib korraldaja ja tarbija vahel tekkida lahkarvamusi 
teabekohustuste täitmise suhtes, peaks direktiivis olema selgelt sätestatud, et sel juhul on 
ettevõtja kohustatud tõendama tal lasuvate II peatüki kohaste teabekohustuste täitmist. 
Asjaomast sätet sisaldab tarbijate õigusi käsitleva direktiivi 2011/83/EL artikli 6 lõige 9.

Muudatusettepanek 242
Hans-Peter Mayer
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 5 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid tagavad, et korraldaja ei 
või muuta reisijale artikli 4 punktide a, b, 
c, d, e ja g alusel esitatud teavet, v.a juhul, 
kui korraldaja jätab endale õiguse teha 
teabes muudatusi ja teavitab reisijat 
kõikidest muudatustest enne lepingu 
sõlmimist selgelt ja nähtavalt.

1. Reisijale artikli 4 lõike 1 punktide a, b, 
c, d, e ja g alusel esitatud teabest saab 
pakettreisi lepingu sisu ning seda ei tohi 
muuta, v.a juhul, kui lepingupooled on 
selgesõnaliselt teisiti kokku leppinud.

Or. de

Selgitus

Direktiivi ettepaneku sõnastus on arusaamatust tekitav: juba antud teavet ei saa muuta. 
Lisaks saab praegust direktiivi ettepaneku sõnastust mõista ka nii, et korraldaja on oma 
lepingueelselt esitatud andmete tõttu juba lepinguliselt seotud. Muudatusettepanekus on 
pakettreisi õigusega seoses üle võetud tarbija õiguste direktiivi lahendus, mis aitab ühtlasi 
kaasa suuremale järjepidevusele ELi tarbijate õiguste valdkonnas.

Muudatusettepanek 243
Sergio Gaetano Cofferati

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 5 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid tagavad, et korraldaja ei 
või muuta reisijale artikli 4 punktide a, b, c, 
d, e ja g alusel esitatud teavet, v.a juhul, 
kui korraldaja jätab endale õiguse teha 
teabes muudatusi ja teavitab reisijat 
kõikidest muudatustest enne lepingu 
sõlmimist selgelt ja nähtavalt.

1. Liikmesriigid tagavad, et korraldaja ei 
või muuta reisijale artikli 4 punktide a, b, c, 
d, e, g ja ga alusel esitatud teavet, v.a 
juhul, kui korraldaja jätab endale õiguse 
teha teabes muudatusi ja teavitab reisijat 
kõikidest muudatustest enne lepingu 
sõlmimist selgelt ja nähtavalt.

Or. en

Muudatusettepanek 244
Pablo Arias Echeverría, Rosa Estaràs Ferragut
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 5 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid tagavad, et korraldaja ei 
või muuta reisijale artikli 4 punktide a, b, c, 
d, e ja g alusel esitatud teavet, v.a juhul, 
kui korraldaja jätab endale õiguse teha 
teabes muudatusi ja teavitab reisijat 
kõikidest muudatustest enne lepingu 
sõlmimist selgelt ja nähtavalt.

1. Liikmesriigid tagavad, et korraldaja ei 
või muuta reisijale artikli 4 punktide a, b, c, 
d, e ja g alusel esitatud teavet, v.a juhul, 
kui korraldaja jätab endale õiguse teha 
teabes muudatusi ja teavitab reisijat 
kõikidest muudatustest enne lepingu 
sõlmimist selgelt ja arusaadavalt.

Or. es

Muudatusettepanek 245
Ildikó Gáll-Pelcz

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 5 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Kui artikli 4 punktis c osutatud teavet 
kõigi kohaldatavate lisatasude, lõivude ja 
muude kulude kohta ei esitata enne lepingu 
sõlmimist, ei kanna reisija kõnealuseid 
lisatasusid, lõive ega muid kulusid.

2. Kui artikli 4 lõike 1 punktis c osutatud 
teavet kõigi kohaldatavate lisatasude, 
lõivude ja muude kulude kohta ei esitata 
kirjalikult enne lepingu sõlmimist, ei 
kanna reisija kõnealuseid lisatasusid, lõive 
ega muid kulusid. Kui aga reisikorraldaja 
juhib sellele tähelepanu ja teavitab reisijat 
vastavalt, siis peaks reisija olema 
kohustatud kandma kulusid.

Or. en

Muudatusettepanek 246
Hans-Peter Mayer, Andreas Schwab

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 5 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Lepingu sõlmisel või kohe pärast seda 3. Lepingu sõlmisel või viivitamatult
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annab korraldaja reisijale püsival 
andmekandjal lepingu või selle kinnituse 
koopia.

pärast seda annab korraldaja reisijale 
püsival andmekandjal lepingu või selle 
kinnituse koopia.

Or. de

Selgitus

Alati ei ole võimalik kinnitust juba lepingu sõlmimisel või kohe pärast seda anda.

Muudatusettepanek 247
Emma McClarkin

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 5 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Lepingu sõlmisel või kohe pärast seda 
annab korraldaja reisijale püsival 
andmekandjal lepingu või selle kinnituse 
koopia.

3. Lepingu sõlmisel või niipea kui 
võimalik pärast seda annab korraldaja 
reisijale püsival andmekandjal lepingu või 
selle kinnituse koopia.

Or. en

Selgitus

Telefoni, posti, interneti või muu mitte silmast silma kohtumise teel tehtud broneeringu puhul 
ei ole alati võimalik kinnitust kohe esitada.

Muudatusettepanek 248
Jorgo Chatzimarkakis

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 5 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Lepingu sõlmisel või kohe pärast seda 
annab korraldaja reisijale püsival 
andmekandjal lepingu või selle kinnituse 
koopia.

3. Lepingu sõlmisel või kohe pärast seda 
annab korraldaja reisijale lepingu või selle 
kinnituse koopia.

Or. en
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Selgitus

Kuna palju teenuseid ja toiminguid teostatakse arvutis, ei peaks olema vajalik anda leping 
püsival andmekandjal vaid pigem digitaalselt printerisõbralikus versioonis.

Muudatusettepanek 249
Catherine Stihler

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 5 – lõige 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 a. Reisijale pakutav lepingueelne teave 
peaks olema korraldajale siduv ja lepingu 
osa. 

Or. en

Muudatusettepanek 250
Catherine Stihler

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid tagavad, et 
pakettreisilepingud on koostatud lihtsas ja 
arusaadavas keeles ning kui need on 
kirjalikus vormis, siis loetavad.

1. Liikmesriigid tagavad, et 
pakettreisilepingud on koostatud lihtsas, 
mõistetavas ja arusaadavas keeles ning kui 
need on kirjalikus vormis, siis loetavad.

Or. en

Muudatusettepanek 251
Pablo Arias Echeverría, Rosa Estaràs Ferragut

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid tagavad, et 1. Liikmesriigid tagavad, et 
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pakettreisilepingud on koostatud lihtsas ja 
arusaadavas keeles ning kui need on 
kirjalikus vormis, siis loetavad.

pakettreisilepingud on koostatud lihtsas ja 
arusaadavas keeles ning, kui need on 
kirjalikus vormis, siis et need oleksid
loetavad.

Or. es

Muudatusettepanek 252
Hans-Peter Mayer

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6 – lõige 2 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Leping või selle kinnitus hõlmab kogu
artiklis 4 osutatud teavet. Teave hõlmab 
järgmist lisateavet:

2. Lepingu tekst või lepingu kinnitus peab 
edasi andma kogu lepingu sisu ja 
sisaldama ka eeskätt artiklis 4 osutatud 
teavet, millest on saanud lepingu sisu. 
Lisaks sellele tuleb lepingu teksti või 
kinnitusse kaasata järgmine lisateave:

Or. de

Selgitus

Ettepanek täpsustab komisjoni ettepanekut, mille kohaselt peab teave lepingus sisalduma juba 
siis, kui see on artiklis 4 ära nimetatud. Leping saab siiski sisaldada vaid seda teavet, mis 
päriselt esitati. Muudatusettepanek täidab selle eesmärgi, esitades teabele tingimuse: „millest 
on saanud lepingu sisu”. Viimane tuleneb eespool esitatud ettepanekust artikli 5 lõike 1 
kohta.

Muudatusettepanek 253
Jorgo Chatzimarkakis

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6 – lõige 2 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) reisija erisoovid, millega korraldaja on 
nõustunud;

(a) võimaluse korral reisija erisoovid, 
millega korraldaja on nõustunud;

Or. en
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Selgitus

Ettevõtjale peaksid olema paindlikud erinõuded, kuid alati ei ole korraldajal võimalik 
kohandada kõiki võimalikke nõudeid ning seetõttu ei peaks temalt automaatselt nõudma seda 
teha.

Muudatusettepanek 254
Philippe Juvin

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6 – lõige 2 – punkt b – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) teave selle kohta, et korraldaja: (b) teave selle kohta, et korraldaja ja/või 
vahendaja:

Or. en

Selgitus

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.

Muudatusettepanek 255
Philippe Juvin

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6 – lõige 2 – punkt b – alapunkt ii

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

ii) on kohustatud vastavalt artiklile 14 
andma abi, kui reisija satub raskustesse;

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Kõnealune lõige ei jäetud välja vaid lisati punkti ba Philippe Juvin esitatud punkti b 
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muudatusettepaneku tulemusel. Abi osutamise sätted (artikkel 14) puudutavad üksnes 
korraldajat, mitte vahendajat. Siiski vastutust pakettreisi teenuste osutamise eest (artikkel 11) 
ja kaitset maksejõuetuse korral (artiklid 15 ja 16) kohaldatakse nii korraldaja ja/või 
vahendaja (pakettreiside puhul) kui ka vahendaja suhtes toetatud reisikorraldusteenuste 
puhul.

Muudatusettepanek 256
Philippe Juvin

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6 – lõige 2 – punkt b a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b a) teave, et korraldaja on kohustatud 
vastavalt artiklile 14 andma abi, kui 
reisija satub raskustesse;

Or. en

Selgitus

Kõnealune lõige eemaldati punkti b alapunktist ii Philippe Juvin esitatud punkti b 
muudatusettepaneku tulemusel. Abi andmise sätted (artikkel 14) puudutavad üksnes 
korraldajat, mitte vahendajat. Siiski vastutust pakettreisi teenuste osutamise eest (artikkel 11) 
ja kaitset maksejõuetuse korral (artiklid 15 ja 16) kohaldatakse nii korraldaja ja/või 
vahendaja (pakettreiside puhul) kui ka vahendaja suhtes toetatud reisikorraldusteenuste 
puhul.

Muudatusettepanek 257
Ivo Belet

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6 – lõige 2 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) kontaktpunkti andmed, kuhu reisija 
võib esitada kaebuse mis tahes kohapeal 
märgatud mittevastavuse kohta;

välja jäetud

Or. nl
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Muudatusettepanek 258
Ivo Belet

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6 – lõige 2 – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d) korraldaja kohaliku esindaja või 
kontaktpunkti nimi, geograafiline 
aadress, telefoninumber ja e-posti 
aadress, kelle poole raskustesse sattunud 
reisija võib abi saamiseks pöörduda, või 
kui sellist esindajat või kontaktpunkti ei 
ole, siis hädaabitelefoni number või muu 
korraldajaga ühenduse saamise viis;

välja jäetud

Or. nl

Muudatusettepanek 259
Sergio Gaetano Cofferati

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6 – lõige 2 – punkt e

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(e) teave selle kohta, et reisija võib 
lõpetada lepingu enne pakettreisi algust 
igal ajal, makstes nõuetekohast hüvitist 
või mõistlikku standardset lepingu 
lõpetamise tasu, kui sellised tasud on 
määratletud artikli 10 lõikes 1;

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 260
Jorgo Chatzimarkakis

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6 – lõige 2 – punkt g a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(g a) vedaja nimi ja kontaktandmed, kelle 
poole reisija peaks pöörduma 
hüvitisnõude puhul vastavalt artikli 12 
lõikele 4.

Or. en

Muudatusettepanek 261
Hans-Peter Mayer

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Lõikes 2 osutatud teave esitatakse selgelt 
ja nähtavalt.

3. Lõikes 2 osutatud teave esitatakse 
selgelt, arusaadavalt ja nähtavalt esile 
tooduna.

Or. de

Selgitus

„Selgelt ja arusaadavalt” tuleneb tarbija õigusi käsitlevast direktiivist. „Nähtavalt” all on 
aga silmas peetud „nähtavalt esile toodud”.

Muudatusettepanek 262
Ivo Belet

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Korraldaja annab reisijale enne 
pakettreisi algust piisava ajavaruga kõik 
vajalikud kviitungid, kupongid või piletid, 
sealhulgas teabe täpse lahkumisaja, 
vahepeatuste, transpordiühenduste ja 
kohalejõudmise kohta.

4. Korraldaja annab reisijale enne 
pakettreisi algust piisava ajavaruga 
järgneva teabe:

(a) kõik vajalikud kviitungid, kupongid või 
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piletid, sealhulgas teave täpse lahkumisaja, 
vahepeatuste, transpordiühenduste ja 
kohalejõudmise kohta;

(b) kontaktpunkti andmed, kuhu reisija 
võib esitada kaebuse mis tahes kohapeal 
märgatud mittevastavuse kohta;
(c) korraldaja kohaliku esindaja või 
kontaktpunkti nimi, geograafiline 
aadress, telefoninumber ja e-posti 
aadress, kelle poole raskustesse sattunud 
reisija võib abi saamiseks pöörduda, või 
kui sellist esindajat või kontaktpunkti ei 
ole, siis hädaabitelefoni number või muu 
korraldajaga ühenduse saamise viis.

Or. nl

Muudatusettepanek 263
Anna Hedh

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 7 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid tagavad, et reisija võib 
anda lepingu üle isikule, kes vastab 
kõikidele lepingu suhtes kohaldatavatele 
tingimustele, kui ta on korraldajat enne 
pakettreisi algust sellest püsival 
andmekandjal aegsasti teavitanud.

1. Liikmesriigid tagavad, et reisija võib 
anda lepingu üle isikule, kes vastab 
kõikidele lepingu suhtes kohaldatavatele 
tingimustele, kui ta on korraldajat või 
vahendajat enne pakettreisi algust sellest 
püsival andmekandjal aegsasti teavitanud.

Or. sv

Muudatusettepanek 264
Sergio Gaetano Cofferati
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 7 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid tagavad, et reisija võib 
anda lepingu üle isikule, kes vastab 
kõikidele lepingu suhtes kohaldatavatele 
tingimustele, kui ta on korraldajat enne 
pakettreisi algust sellest püsival 
andmekandjal aegsasti teavitanud.

1. Liikmesriigid tagavad, et reisija võib 
anda lepingu üle isikule, kes vastab 
kõikidele lepingu suhtes kohaldatavatele 
tingimustele, kui ta on korraldajat või 
vahendajat enne pakettreisi algust sellest 
püsival andmekandjal aegsasti teavitanud.

Or. en

Muudatusettepanek 265
Adam Bielan

Ettepank võtta vastu direktiiv
Artikkel 7 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid tagavad, et reisija võib 
anda lepingu üle isikule, kes vastab 
kõikidele lepingu suhtes kohaldatavatele 
tingimustele, kui ta on korraldajat enne 
pakettreisi algust sellest püsival 
andmekandjal aegsasti teavitanud.

1. Liikmesriigid tagavad, et reisija võib 
anda lepingu üle isikule, kes vastab 
kõikidele lepingu suhtes kohaldatavatele 
tingimustele, kui ta on korraldajat enne 
pakettreisi algust, aga mitte hiljem kui 7 
päeva enne väljasõitu, sellest püsival 
andmekandjal aegsasti teavitanud.

Or. pl

Muudatusettepanek 266
Matteo Salvini

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 7 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Lepingu üleandja ja vastuvõtja 
vastutatavad solidaarselt tasumata 
summade ja kõikide üleandmisest tekkivate 
lisatasude, maksude või muude kulude 

2. Lepingu üleandja ja vastuvõtja peaksid 
vastutatama solidaarselt tasumata 
summade ja kõikide üleandmisest tekkivate 
lisatasude, maksude või muude kulude 
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maksmise eest. Sellised kulud ei tohi olla 
põhjendamatud ega tohi ühelgi juhul olla 
suuremad kui korraldaja kantud tegelikud 
kulud.

maksmise eest, sealhulgas kolmandate 
isikute tühistamiskulud. Sellised kulud ei 
tohi olla põhjendamatud ega tohi ühelgi 
juhul olla suuremad kui korraldaja kantud 
tegelikud kulud.

Or. en

Selgitus

Reisiteenused määratud broneeringu või sobivate teenustega on sageli kombineeritud eraldi 
teenustega eri pakkujatelt. Lepingu üleandmise korral vastutavad lepingu üleandja ja 
vastuvõtja teenuse kõigi pakkujate ees.

Muudatusettepanek 267
Sergio Gaetano Cofferati

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 7 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Lepingu üleandja ja vastuvõtja 
vastutatavad solidaarselt tasumata 
summade ja kõikide üleandmisest tekkivate 
lisatasude, maksude või muude kulude 
maksmise eest. Sellised kulud ei tohi olla 
põhjendamatud ega tohi ühelgi juhul olla 
suuremad kui korraldaja kantud tegelikud 
kulud.

2. Lepingu üleandja ja vastuvõtja
vastutatavad solidaarselt tasumata 
summade ja kõikide üleandmisest tekkivate 
lisatasude, maksude või muude kulude 
maksmise eest, kui need on olemas. 
Korraldaja teavitab lepingu üleandjat ja 
vastuvõtjat üleandmise võimalikest 
kuludest, mis ei tohi ühelgi juhul olla 
suuremad kui korraldaja kantud tegelikud 
kulud.

Or. en

Muudatusettepanek 268
Hans-Peter Mayer

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 7 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Lepingu üleandja ja vastuvõtja 2. Lepingu üleandja ja vastuvõtja 
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vastutatavad solidaarselt tasumata 
summade ja kõikide üleandmisest tekkivate 
lisatasude, maksude või muude kulude 
maksmise eest. Sellised kulud ei tohi olla 
põhjendamatud ega tohi ühelgi juhul olla 
suuremad kui korraldaja kantud tegelikud 
kulud.

vastutatavad solidaarselt tasumata 
summade ja kõikide üleandmisest tekkivate 
lisatasude, maksude või muude kulude 
maksmise eest. Sellised lisakulud ei tohi 
olla põhjendamatud ega tohi ühelgi juhul 
olla suuremad kui korraldaja kantud 
tegelikud kulud.

Or. de

Muudatusettepanek 269
Sergio Gaetano Cofferati

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 8 – lõige 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid tagavad, et hindu võib 
korrigeerida ainult siis, kui lepingus on 
sõnaselgelt sätestatud võimalus tõsta hindu 
ning lepinguga kohustatakse korraldajat 
alandama hindu samavõrra järgmiste 
muutuste otsesel tulemusel:

1. Liikmesriigid tagavad, et hindu võib 
korrigeerida ainult siis, kui leping on 
sõlmitud vähemalt kolm kuud enne selle 
algust ja lepingus on sõnaselgelt sätestatud 
võimalus tõsta hindu ning lepinguga 
kohustatakse korraldajat alandama hindu 
samavõrra järgmiste muutuste otsesel 
tulemusel:

Or. en

Muudatusettepanek 270
Ildikó Gáll-Pelcz

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 8 – lõige 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) reisijateveoks kasutatava kütuse hinna 
muutus;

(a) reisijateveoteenuse hind, mis tuleneb 
reisijateveoks kasutatava kütuse hinna 
muutusest,

Or. en
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Selgitus

Kui tegemist ei ole reisijateveo ettevõtja endaga, siis ei tohiks korraldaja hüvitada eraldi 
ettevõtjate kulusid, vaid maksma neile tasu, mis on sätestatud lepingus või tasumäärades ning 
mis võivad muutuda kütusehinna kõikumise tõttu.

Muudatusettepanek 271
Ildikó Gáll-Pelcz

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 8 – lõige 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) pakettreisi teenuste osutamisega 
otseselt mitteseotud kolmanda isiku poolt 
sisalduvatele reisiteenustele kehtestatud 
maksu- või tasumäärade muutus, 
sealhulgas turismimaksud, 
maaletulekutasud või sisse- ja 
väljasõidutasud sadamates ja 
lennujaamades või

(b) Teatavate teenuste eest nõutavad 
lõivud, maksud või tasud, sealhulgas 
turismimaksud, maaletulekutasud või sisse-
ja väljasõidutasud sadamates ja 
lennujaamades või

Or. en

Muudatusettepanek 272
Anna Hedh

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 8 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Lõikes 1 osutatud hinnatõus ei või 
ületada 10 % pakettreisi hinnast.

2. Lõikes 1 osutatud hinnatõus ei või 
ületada 3 % pakettreisi hinnast.

Or. sv

Muudatusettepanek 273
Konstantinos Poupakis

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 8 – lõige 2
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Lõikes 1 osutatud hinnatõus ei või 
ületada 10 % pakettreisi hinnast.

2. Lõikes 1 osutatud hinnatõus ei või 
ületada 5 % pakettreisi hinnast, ning 
seejuures kohalduvad korraldajale 
teavitamiskohustused ja reisijale artikli 9 
lõikes 2 sätestatud õigused.

Or. el

Selgitus

Piirmäär 10 % kujutab endast reisijatele ebaproportsionaalselt suurt kulu, eriti juhtudel, kui 
pakettreisi hinnad on kõrged ja/või kui samale pakettreisile läheb palju seotud reisijaid, 
näiteks perekond (sest iga perekonnaliige peab maksma täiendavalt 10 %).

Muudatusettepanek 274
Sergio Gaetano Cofferati

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 8 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Lõikes 1 osutatud hinnatõus ei või 
ületada 10 % pakettreisi hinnast.

2. Lõikes 1 osutatud hinnatõus ei või 
ületada 5 % pakettreisi hinnast.

Or. en

Muudatusettepanek 275
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Ettepank võtta vastu direktiiv
Artikkel 8 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Lõikes 1 osutatud hinnatõus on kehtiv 
ainult siis, kui korraldaja esitab reisijale 
püsival andmekandjal põhjenduse ja 
arvutuse hiljemalt 20 päeva enne 
pakettreisi algust.

3. Lõikes 1 osutatud hinnatõus on kehtiv 
ainult siis, kui korraldaja esitab reisijale 
ilma põhjendamatu viivituseta ning selgel 
ja arusaadaval viisil püsival andmekandjal 
põhjenduse ja arvutuse hiljemalt 20 päeva 
enne pakettreisi algust.
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(a) sellest, lisades põhjenduse ja arvutuse 
ja
(b) asjaolust, et reisija võib lõpetada 
lepingu trahvi maksmata kindlaks 
määratud mõistliku ajavahemiku jooksul ja 
kui ta seda ei tee, siis loetakse ta 
kavandatud muudatusega nõustunuks.

Or. pl

Selgitus

Kui hinda tõstetakse maksimaalse 10% võrra peab reisijal olema õigus reisist trahvi 
maksmata loobuda. Kui reisib näiteks 4-liikmeline pere, võib hinna tõusmine 10% võrra selle 
pere eelarvet tugevalt mõjutada. Tuleb rõhutada, et tegemist on lepinguga kahe poole vahel ja 
lepingutingimuste, näiteks hinna muutmise korral on nõutav reisija nõusolek. Pealegi on hind 
turismiteenuste valimisel üks peamisi kriteeriume.

Muudatusettepanek 276
Anna Hedh

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 8 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Lõikes 1 osutatud hinnatõus on kehtiv 
ainult siis, kui korraldaja esitab reisijale 
püsival andmekandjal põhjenduse ja 
arvutuse hiljemalt 20 päeva enne 
pakettreisi algust.

3. Lõikes 1 osutatud hinnatõus on kehtiv 
ainult siis, kui korraldaja esitab reisijale 
püsival andmekandjal põhjenduse ja 
arvutuse hiljemalt 40 päeva enne 
pakettreisi algust.

Or. sv

Muudatusettepanek 277
Sergio Gaetano Cofferati

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 8 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Lõikes 1 osutatud hinnatõus on kehtiv 
ainult siis, kui korraldaja esitab reisijale 

3. Lõikes 1 osutatud hinnatõus on kehtiv 
ainult siis, kui korraldaja esitab reisijale 
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püsival andmekandjal põhjenduse ja 
arvutuse hiljemalt 20 päeva enne 
pakettreisi algust.

püsival andmekandjal põhjenduse ja 
arvutuse hiljemalt 30 päeva enne 
pakettreisi algust.

Or. en

Muudatusettepanek 278
Konstantinos Poupakis

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 8 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Lõikes 1 osutatud hinnatõus on kehtiv
ainult siis, kui korraldaja esitab reisijale 
püsival andmekandjal põhjenduse ja 
arvutuse hiljemalt 20 päeva enne 
pakettreisi algust.

3. Lõikes 1 osutatud hinnatõus on kehtiv 
ainult siis, kui korraldaja esitab reisijale 
püsival andmekandjal põhjenduse ja 
arvutuse hiljemalt 30 päeva enne 
pakettreisi algust.

Or. el

Muudatusettepanek 279
Konstantinos Poupakis

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 8 – lõige 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 a. Kui reisija ei nõustu lõikes 2 osutatud 
hinnatõusuga, on tal lepingutingimuste 
muutumise tõttu õigus lepingust ilma 
sanktsioonideta taganeda.

Or. el

Selgitus

Käesolev muudatusettepanek annab reisijale reisipaketi hinnatõusu korral õiguse leping ilma 
sanktsioonideta lõpetada.
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Muudatusettepanek 280
Sergio Gaetano Cofferati

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 9 – lõige 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid tagavad, et enne 
pakettreisi algust ei või korraldaja muuta 
ühepoolselt muid lepingutingimusi peale 
hinna, välja arvatud juhul, kui:

1. Liikmesriigid tagavad, et enne 
pakettreisi algust ei või korraldaja muuta 
ühepoolselt muid lepingutingimusi peale 
hinna.

Or. en

Muudatusettepanek 281
Sergio Gaetano Cofferati

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 9 – lõige 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) korraldaja on jätnud lepingus endale 
selle õiguse;

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 282
Catherine Stihler

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 9 – lõige 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) muudatus on väheoluline; välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 283
Sergio Gaetano Cofferati
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 9 – lõige 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) muudatus on väheoluline; välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 284
Catherine Stihler

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 9 – lõige 1 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) korraldaja teavitab reisijat püsival 
andmekandjal selgelt ja nähtavalt.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 285
Sergio Gaetano Cofferati

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 9 – lõige 1 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) korraldaja teavitab reisijat püsival 
andmekandjal selgelt ja nähtavalt.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 286
Catherine Stihler

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 9 – lõige 2 – sissejuhatav osa
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Kui korraldaja on enne pakettreisi algust 
sunnitud olulisel määral muutma mis tahes 
artikli 4 lõike 1 punktis a määratletud 
reisiteenuste peamist tunnust või artikli 6 
lõike 2 punktis a osutatud erisoovi, on 
korraldaja kohustatud põhjendamatu 
viivituseta teavitama reisijat püsival 
andmekandjal selgelt ja nähtavalt:

2. Kui korraldaja on enne pakettreisi algust 
sunnitud olulisel määral muutma mis tahes 
artikli 4 lõike 1 punktis a määratletud 
reisiteenuste peamist tunnust või artikli 6 
lõike 2 punktis a osutatud erisoovi, on 
korraldaja kohustatud põhjendamatu 
viivituseta teavitama reisijat 
kavandatavatest muudatustest püsival 
andmekandjal selgelt ja nähtavalt.
Reisijal on õigus:
(a) lõpetada leping trahvi maksmata; või
(b) nõustuda muudatustega; või
(c) saada asenduspakett

Or. en

Muudatusettepanek 287
Sergio Gaetano Cofferati

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 9 – lõige 2 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Kui korraldaja on enne pakettreisi algust 
sunnitud olulisel määral muutma mis tahes 
artikli 4 lõike 1 punktis a määratletud 
reisiteenuste peamist tunnust või artikli 6 
lõike 2 punktis a osutatud erisoovi, on 
korraldaja kohustatud põhjendamatu 
viivituseta teavitama reisijat püsival 
andmekandjal selgelt ja nähtavalt:

2. Kui korraldaja on enne pakettreisi algust 
sunnitud muutma mis tahes artikli 4 lõike 1 
punktis a määratletud reisiteenuste peamist 
tunnust või artikli 6 lõike 2 punktis a 
osutatud erisoovi, on korraldaja kohustatud 
põhjendamatu viivituseta teavitama reisijat 
püsival andmekandjal selgelt ja nähtavalt 
kavandatud muudatustest:

Or. en

Muudatusettepanek 288
Jorgo Chatzimarkakis



PE526.125v01-00 112/191 AM\1013596ET.doc

ET

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 9 – lõige 2 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Kui korraldaja on enne pakettreisi algust 
sunnitud olulisel määral muutma mis tahes 
artikli 4 lõike 1 punktis a määratletud 
reisiteenuste peamist tunnust või artikli 6 
lõike 2 punktis a osutatud erisoovi, on 
korraldaja kohustatud põhjendamatu 
viivituseta teavitama reisijat püsival 
andmekandjal selgelt ja nähtavalt:

2. Kui korraldaja on enne pakettreisi algust 
sunnitud olulisel määral muutma mis tahes 
artikli 4 lõike 1 punktis a määratletud 
reisiteenuste peamist tunnust või artikli 6 
lõike 2 punktis a osutatud erisoovi, on 
korraldaja kohustatud põhjendamatu 
viivituseta teavitama reisijat selgelt ja 
nähtavalt:

Or. en

Muudatusettepanek 289
Bernadette Vergnaud

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 9 – lõige 2 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Kui korraldaja on enne pakettreisi algust 
sunnitud olulisel määral muutma mis tahes 
artikli 4 lõike 1 punktis a määratletud 
reisiteenuste peamist tunnust või artikli 6 
lõike 2 punktis a osutatud erisoovi, on 
korraldaja kohustatud põhjendamatu 
viivituseta teavitama reisijat püsival 
andmekandjal selgelt ja nähtavalt:

2. Kui korraldaja on enne pakettreisi algust 
sunnitud olulisel määral muutma mis tahes 
artikli 4 lõike 1 punktis a määratletud 
reisiteenuste peamist tunnust või artikli 6
lõike 2 punktis a osutatud erisoovi, on 
korraldaja kohustatud põhjendamatu 
viivituseta teavitama reisijat püsival 
andmekandjal selgelt ja nähtavalt ning kui 
tarbija on andnud talle oma 
kontaktandmed, siis ka kõikide teiste 
sidevahendite kaudu:

Or. fr

Muudatusettepanek 290
Catherine Stihler

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 9 – lõige 2 – punkt a
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) kavandatud muudatustest ja välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 291
Sergio Gaetano Cofferati

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 9 – lõige 2 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) kavandatud muudatustest ja välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 292
Catherine Stihler

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 9 – lõige 2 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) asjaolust, et reisija võib lõpetada 
lepingu trahvi maksmata kindlaks 
määratud mõistliku ajavahemiku jooksul 
ja kui ta seda ei tee, siis loetakse ta 
kavandatud muudatusega nõustunuks.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 293
Sergio Gaetano Cofferati

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 9 – lõige 2 – punkt b
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) asjaolust, et reisija võib lõpetada 
lepingu trahvi maksmata kindlaks 
määratud mõistliku ajavahemiku jooksul 
ja kui ta seda ei tee, siis loetakse ta 
kavandatud muudatusega nõustunuks.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 294
Bernadette Vergnaud

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 9 – lõige 2 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) asjaolust, et reisija võib lõpetada 
lepingu trahvi maksmata kindlaks 
määratud mõistliku ajavahemiku jooksul ja 
kui ta seda ei tee, siis loetakse ta 
kavandatud muudatusega nõustunuks.

(b) asjaolust, et reisija peab kavandatud 
muudatustega nõustuma kindlaks 
määratud mõistliku ajavahemiku jooksul ja
kui ta seda ei tee, siis leping lõpetatakse.

Or. fr

Selgitus

Olulised muudatused võivad tekkida vahetult enne reisi algust, mis ei pruugi tingimata 
võimaldada mõistlikku ajavahemikku lepingu lõpetamiseks; vaikiv kokkulepe tundub olevat 
ebaproportsionaalne ning on vastuolus tarbija huvidega.

Muudatusettepanek 295
Jorgo Chatzimarkakis

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 9 – lõige 2 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) asjaolust, et reisija võib lõpetada 
lepingu trahvi maksmata kindlaks 
määratud mõistliku ajavahemiku jooksul ja 

(b) asjaolust, et reisija võib lõpetada 
lepingu trahvi maksmata kindlaks 
määratud mõistliku ajavahemiku jooksul ja 
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kui ta seda ei tee, siis loetakse ta 
kavandatud muudatusega nõustunuks.

kui ta seda ei tee, siis loetakse ta 
kavandatud muudatusega nõustunuks, kui 
muudatused muudavad olulisel määral 
pakettreisi koostist.

Or. en

Muudatusettepanek 296
Sergio Gaetano Cofferati

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 9 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. asjaolust, et reisija võib lõpetada 
lepingu trahvi maksmata kindlaks 
määratud mõistliku ajavahemiku jooksul
või saada asenduspaketi.

Or. en

Muudatusettepanek 297
Catherine Stihler

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 9 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Kui lepingu lõikes 2 osutatud 
muudatused põhjustavad pakettreisi 
madalama kvaliteedi või kulude 
vähenemise, on reisijal õigus hinna 
asjakohasele alandamisele.

3. Kui lepingu lõikes 2 osutatud 
muudatused või asenduspakkumine
põhjustavad pakettreisi madalama 
kvaliteedi või kulude vähenemise, on 
reisijal õigus hinna asjakohasele 
alandamisele.

Or. en

Muudatusettepanek 298
Sergio Gaetano Cofferati
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 9 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Kui lepingu lõikes 2 osutatud 
muudatused põhjustavad pakettreisi 
madalama kvaliteedi või kulude 
vähenemise, on reisijal õigus hinna 
asjakohasele alandamisele.

3. Kui lepingu lõikes 2 osutatud 
muudatused või asenduspakett põhjustavad 
pakettreisi madalama kvaliteedi või kulude 
vähenemise, on reisijal õigus hinna 
asjakohasele alandamisele.

Or. en

Muudatusettepanek 299
Sergio Gaetano Cofferati

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 9 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Kui leping lõpetatakse lõike 2 punkti b
alusel, maksab korraldaja reisijale tagasi 
kõik temalt saadud maksed 14 päeva 
jooksul pärast lepingu lõpetamist. Reisijal 
on kooskõlas artikliga 12 õigus saada 
asjakohastel juhtudel hüvitist.

4. Kui leping lõpetatakse vastavalt reisija 
soovile lõike 2 alusel, maksab korraldaja 
reisijale tagasi kõik temalt saadud maksed 
14 päeva jooksul pärast lepingu lõpetamist. 
Reisijal on kooskõlas artikliga 12 õigus 
saada asjakohastel juhtudel hüvitist.

Or. en

Muudatusettepanek 300
Catherine Stihler

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 9 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Kui leping lõpetatakse lõike 2 punkti b
alusel, maksab korraldaja reisijale tagasi 
kõik temalt saadud maksed 14 päeva 
jooksul pärast lepingu lõpetamist. Reisijal 
on kooskõlas artikliga 12 õigus saada 
asjakohastel juhtudel hüvitist.

4. Kui leping lõpetatakse lõike 2 punkti a
alusel, maksab korraldaja reisijale tagasi 
kõik temalt saadud maksed 14 päeva 
jooksul pärast lepingu lõpetamist. Reisijal 
on kooskõlas artikliga 12 õigus saada 
asjakohastel juhtudel hüvitist.
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Or. en

Muudatusettepanek 301
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Ettepank võtta vastu direktiiv
Artikkel 10 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid tagavad, et reisija võib 
enne pakettreisi algust lõpetada lepingu, 
makstes korraldajale asjakohast hüvitist. 
Lepingus võib kehtestada mõistlikud 
standardsed lõpetamistasud, mille alus on 
tühistamise aeg ja reisiteenuste 
alternatiivsest kasutamisest tulenev 
tavapäraste kulude kokkuhoid ja tulu. 
Standardsete lõpetamistasude puudumisel 
vastab hüvitise suurus pakettreisi hinnale, 
millest on maha arvatud kulud, mille 
korraldaja kokku hoiab.

1. Liikmesriigid tagavad, et reisija võib 
enne pakettreisi algust lõpetada lepingu, 
makstes korraldajale asjakohast hüvitist. 
Lepingus võib kehtestada mõistlikud 
standardsed lõpetamistasud, mille alus on 
tühistamise aeg ja reisiteenuste 
alternatiivsest kasutamisest tulenev 
tavapäraste kulude kokkuhoid ja tulu. 
Standardsete lõpetamistasude puudumisel 
vastab hüvitise suurus pakettreisi hinnale, 
millest on maha arvatud kulud, mille 
korraldaja kokku hoiab. Klindi taotlusel 
esitab korraldaja täpsed 
kompensatsioonisummad, sh 
standardtasude suurused.

Or. pl

Selgitus

Sageli ei arvesta lepingu lõpetaise standardtasud ettevõtja kantud tegelikke kulusid ja võivad 
olla kõrgemad kui tegelikud kulud. Äärmuslike juhtudel võib ettevõtja saada lepingu 
lõpetamisel suuremat tulu kui lepingu täitmisel.

Muudatusettepanek 302
Sergio Gaetano Cofferati

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 10 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid tagavad, et reisija võib 
enne pakettreisi algust lõpetada lepingu, 
makstes korraldajale asjakohast hüvitist. 

1. Liikmesriigid tagavad, et reisija võib 
enne pakettreisi algust lõpetada lepingu.
Võib nõuda korraldajale asjakohase 
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Lepingus võib kehtestada mõistlikud 
standardsed lõpetamistasud, mille alus on 
tühistamise aeg ja reisiteenuste 
alternatiivsest kasutamisest tulenev 
tavapäraste kulude kokkuhoid ja tulu. 
Standardsete lõpetamistasude puudumisel 
vastab hüvitise suurus pakettreisi hinnale, 
millest on maha arvatud kulud, mille 
korraldaja kokku hoiab.

hüvitise maksmist. Kui lepingus 
kehtestatakse mõistlikud standardsed 
lõpetamistasud, mille alus on tühistamise 
aeg ja reisiteenuste alternatiivsest 
kasutamisest tulenev tavapäraste kulude 
kokkuhoid ja tulu. Kõnealused 
standardsed lõpetamistasud on mõistlikud 
ja ei ületa mingil juhul korraldaja 
kulusid, mida ei hüvitata pärast lepingu 
lõpetamist.

Or. en

Muudatusettepanek 303
Anna Hedh

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 10 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Reisijal on õigus lõpetada leping enne 
pakettreisi algust hüvitist maksmata, kui 
sihtkohas või selle vahetus läheduses 
esinevad vältimatud ja erakorralised 
asjaolud, mis mõjutavad olulisel määral 
pakettreisi.

2. Reisijal on õigus lõpetada leping enne 
pakettreisi algust hüvitist maksmata, kui 
teda tabab sihtkohas või selle vahetus 
läheduses vältimatud ja erakorralised 
asjaolud, näiteks haigus, õnnetus, surm 
perekonnas vmt, mis mõjutavad olulisel 
määral pakettreisi.

Or. sv

Muudatusettepanek 304
Othmar Karas

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 10 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Reisijal on õigus lõpetada leping enne 
pakettreisi algust hüvitist maksmata, kui 
sihtkohas või selle vahetus läheduses 
esinevad vältimatud ja erakorralised 
asjaolud, mis mõjutavad olulisel määral 

2. Reisijal on õigus lõpetada leping enne 
pakettreisi algust hüvitist maksmata, kui 
sihtkohas, teel sihtkohta või selle vahetus 
läheduses esinevad vältimatud ja 
erakorralised asjaolud, mis mõjutavad 
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pakettreisi. olulisel määral pakettreisi, ja kui 
korraldaja peab seetõttu tegema 
pakettreisi lepingu olulistesse osadesse 
tähtsaid muudatusi.

Or. de

Selgitus

Ka teel kodust reisi sihtkohta võib ette tulla vältimatuid erakorralisi asjaolusid, mille pärast 
on vaja reisilepingusse teha olulisi muudatusi.

Muudatusettepanek 305
Ildikó Gáll-Pelcz

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 10 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Reisijal on õigus lõpetada leping enne 
pakettreisi algust hüvitist maksmata, kui 
sihtkohas või selle vahetus läheduses 
esinevad vältimatud ja erakorralised 
asjaolud, mis mõjutavad olulisel määral 
pakettreisi.

2. Reisijal on õigus lõpetada leping enne 
pakettreisi algust hüvitist maksmata, kui 
sihtkohas või selle vahetus läheduses 
esinevad vältimatud ja erakorralised 
asjaolud, mis mõjutavad olulisel määral 
pakettreisi. Vältimatuteks ja 
erakorralisteks asjaoludeks peetakse seda, 
kui usaldusväärsed ja üldsusele 
kättesaadavad teadaanded, näiteks 
liikmesriikide ametiasutuste välja antud 
teadaanded ei soovita sihtkohta reisida.

Or. en

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

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 10 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Reisijal on õigus lõpetada leping enne 
pakettreisi algust hüvitist maksmata, kui 

2. Reisijal on õigus lõpetada leping enne 
pakettreisi algust hüvitist maksmata, kui 
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sihtkohas või selle vahetus läheduses 
esinevad vältimatud ja erakorralised 
asjaolud, mis mõjutavad olulisel määral 
pakettreisi.

sihtkohas või selle vahetus läheduses 
esinevad vältimatud ja erakorralised 
asjaolud või reisija isiklikud või 
perekondlikud asjaolud, mis mõjutavad 
olulisel määral pakettreisi.

Or. es

Selgitus

Näib asjakohane täpsustada isiklikud ja perekondlikud asjaolud kui põhjus, mille korral võib 
olla õigustatud reisi tühistamine.

Muudatusettepanek 307
Philippe Juvin

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 10 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Reisijal on õigus lõpetada leping enne 
pakettreisi algust hüvitist maksmata, kui 
sihtkohas või selle vahetus läheduses 
esinevad vältimatud ja erakorralised
asjaolud, mis mõjutavad olulisel määral 
pakettreisi.

2. Reisijal on õigus lõpetada leping enne 
pakettreisi algust hüvitist maksmata, kui 
sihtkohas või selle vahetus läheduses 
esinevad erakorralised ja vältimatud 
asjaolud, mis mõjutavad olulisel määral 
pakettreisi.

Or. fr

Selgitus

See muudatusettepanek puudutab tegelikult prantsuskeelset versiooni. Siin kasutatud mõisted 
tuleb viia kooskõlla mõistetega, mida on kasutatud määruses (EÜ) nr 261/2004 (reisijate 
õigused lennureisist mahajätmise ning lendude tühistamise või pikaajalise hilinemise korral), 
kus osutatakse mõiste „circonstances excepionnelles” asemel mõistele „circonstances 
extraordinaires” (erakorralised asjaolud, inglise keeles „extraordinary circumstances”).

Muudatusettepanek 308
Konstantinos Poupakis

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 10 – lõige 2 a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Reisijal on õigus endaga seotud 
vältimatute ja erakorraliste asjaolude 
korral (eeskätt märkimisväärse õnnetuse, 
raske haiguse või perekonnaliikme surma 
puhul) leping enne pakettreisi algust ilma 
hüvitist maksmata lõpetada, tingimusel, et 
vastavad asjaolud on nõuetekohaselt 
dokumenteeritud.

Or. el

Selgitus

Kuna korraldaja võib vältimatute ja erakorraliste asjaolude tõttu pakettreisi tühistada (artikli 
10 lõike 3 punkt b), peab selline võimalus olema ka reisijal.

Muudatusettepanek 309
Anna Hedh

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 10 – lõige 3 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) pakettreisile registreerunud inimeste arv 
on väiksem kui lepingus esitatud 
minimaalne arv ja kui korraldaja teavitab 
reisijat lepingu lõpetamisest lepingus 
kindlaks määratud aja jooksul ning mitte 
hiljem kui 20 päeva enne pakettreisi algust; 
või

(a) pakettreisile registreerunud inimeste arv 
on väiksem kui lepingus esitatud 
minimaalne arv ja kui korraldaja teavitab 
reisijat lepingu lõpetamisest lepingus 
kindlaks määratud aja jooksul ning mitte 
hiljem kui 40 päeva enne pakettreisi algust; 
või

Or. sv

Muudatusettepanek 310
Sergio Gaetano Cofferati

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 10 – lõige 3 – punkt a
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) pakettreisile registreerunud inimeste arv 
on väiksem kui lepingus esitatud 
minimaalne arv ja kui korraldaja teavitab 
reisijat lepingu lõpetamisest lepingus 
kindlaks määratud aja jooksul ning mitte 
hiljem kui 20 päeva enne pakettreisi algust; 
või

(a) pakettreisile registreerunud inimeste arv 
on väiksem kui lepingus esitatud 
minimaalne arv ja kui korraldaja teavitab 
reisijat lepingu lõpetamisest lepingus 
kindlaks määratud aja jooksul ning mitte 
hiljem kui 30 päeva enne pakettreisi algust; 
või

Or. en

Muudatusettepanek 311
Ivo Belet

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 10 – lõige 3 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) pakettreisile registreerunud inimeste arv 
on väiksem kui lepingus esitatud 
minimaalne arv ja kui korraldaja teavitab 
reisijat lepingu lõpetamisest lepingus 
kindlaks määratud aja jooksul ning mitte 
hiljem kui 20 päeva enne pakettreisi algust; 
või

(a) pakettreisile registreerunud inimeste arv 
on väiksem kui lepingus esitatud 
minimaalne arv ja kui korraldaja teavitab 
reisijat lepingu lõpetamisest lepingus 
kindlaks määratud aja jooksul ning mitte 
hiljem kui 14 päeva enne pakettreisi algust; 
või

Or. nl

Selgitus

See arv tuleb viia kooskõlla lennufirmadele kehtivate tühistamisreeglitega, mis on sätestatud 
määruse (EÜ) nr 261/2004 muudatusettepanekus, millega kehtestatakse ühiseeskirjad 
reisijatele lennureisist mahajätmise korral ning lendude tühistamise või pikaajalise hilinemise 
eest antava hüvitise ja abi kohta, ning määruses (EÜ) nr 2027/97, kus on määratletud 
lennuettevõtja vastutus reisijate ja nende pagasi suhtes õhuveol.

Muudatusettepanek 312
Philippe Juvin

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 10 – lõige 3 – punkt b
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) korraldaja ei saa lepingut täita 
vältimatute ja erakorraliste asjaolude tõttu 
ning ta teavitab reisijat lepingu 
lõpetamisest enne pakettreisi algust 
põhjendamatu viivituseta.

(b) korraldaja ei saa lepingut täita 
erakorraliste ja vältimatute asjaolude tõttu 
ning ta teavitab reisijat lepingu 
lõpetamisest enne pakettreisi algust 
põhjendamatu viivituseta. 

Or. fr

Selgitus

See muudatusettepanek puudutab tegelikult prantsuskeelset versiooni. Siin kasutatud mõisted 
tuleb viia kooskõlla mõistetega, mida on kasutatud määruses (EÜ) nr 261/2004 (reisijate 
õigused lennureisist mahajätmise ning lendude tühistamise või pikaajalise hilinemise korral), 
kus osutatakse mõiste „circonstances excepionnelles” asemel mõistele „circonstances 
extraordinaires” (erakorralised asjaolud, inglise keeles „extraordinary circumstances”).

Muudatusettepanek 313
Adam Bielan

Ettepank võtta vastu direktiiv
Artikkel 10 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Kui leping lõpetatakse punktide 1, 2 ja 3 
alusel, maksab korraldaja reisijale tagasi 
kõik tema tehtud alusetud maksed 14 
päeva jooksul.

4. Kui leping lõpetatakse punktide 1, 2 ja 3 
alusel, maksab korraldaja reisijale tagasi 
kõik tema tehtud alusetud maksed 10 
tööpäeva jooksul.

Or. pl

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

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 11 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid tagavad, et korraldaja 
vastutab lepingus sisalduvate reisiteenuste 

1. Liikmesriigid tagavad, et korraldajad ja 
vahendajad vastutavad oma vastavas 
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osutamise eest olenemata sellest, kas 
selliseid teenuseid peab osutama korraldaja 
või teised teenuseosutajad.

korraldusala eest pakettreisis ja lepingust 
tulenevate kohustuste õigesti täitmise eest, 
olenemata sellest, kas selliseid teenuseid 
peab osutama korraldaja või teised 
teenuseosutajad, ning ilma et see piiraks 
korraldajate ja vahendajate õigust selliste 
teenusepakkujate vastu hagi esitada

Or. es

Selgitus

Vastutus tarbijate ees peab olema kõikide ettevõtjate solidaarne vastutus, olgu nad 
korraldajad või vahendajad, kes osalevad ühiselt lepingus, olenemata nende klassist ja nende 
omavahelistest suhetest, ilma et see piiraks tarbija ja kasutaja ees vastutavate isikute 
tagasinõudeõigust nende suhtes, kellele on omistatav süü lepingu täitmatajätmise või 
puudulikult täitmise pärast, olenevalt nende vastavast korraldusalast pakettreisis.

Muudatusettepanek 315
Bernadette Vergnaud

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 11 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid tagavad, et korraldaja 
vastutab lepingus sisalduvate reisiteenuste 
osutamise eest olenemata sellest, kas 
selliseid teenuseid peab osutama korraldaja 
või teised teenuseosutajad.

1. Liikmesriigid tagavad, et korraldaja 
ja/või lepingu pooleks olev vahendaja
omavad tarbija ees vastutust lepingus 
sisalduvate reisiteenuste osutamise eest 
olenemata sellest, kas selliseid teenuseid
peavad osutama korraldaja ja/või lepingu 
pooleks olev vahendaja või teised 
teenuseosutajad ning ilma et see piiraks 
korraldaja ja/või vahendaja õigust esitada 
kaebus nende teiste teenuseosutajate 
peale.

Or. fr

Selgitus

Antud sõnastus, mis pärineb direktiivist 90/314/EÜ, annab liikmesriikidele vastutuspõhimõtte 
kohaldamisel suurema paindlikkuse; reisibürood on teatavatel juhtudel kaaslepinguosalised, 
mistõttu peaksid nad kandma ühist või solidaarset vastutust.
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Muudatusettepanek 316
Nora Berra

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 11 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid tagavad, et korraldaja 
vastutab lepingus sisalduvate reisiteenuste 
osutamise eest olenemata sellest, kas 
selliseid teenuseid peab osutama korraldaja 
või teised teenuseosutajad.

1. Liikmesriigid tagavad, et korraldaja
ja/või vahendaja vastutavad lepingus 
sisalduvate reisiteenuste osutamise eest 
olenemata sellest, kas selliseid teenuseid 
peavad osutama korraldaja ja/või 
vahendaja või teised teenuseosutajad.

Or. fr

Selgitus

Tarbijate huvides on äärmiselt oluline tunnustada kõikide asjaomaste osalejate vastutust, et 
tagada lepingus sisalduvate reisiteenuste nõuetekohane osutamine.

Muudatusettepanek 317
Philippe Juvin

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 11 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid tagavad, et korraldaja 
vastutab lepingus sisalduvate reisiteenuste 
osutamise eest olenemata sellest, kas 
selliseid teenuseid peab osutama korraldaja 
või teised teenuseosutajad.

1. Liikmesriigid tagavad, et korraldaja 
ja/või vahendaja vastutab lepingus 
sisalduvate reisiteenuste osutamise eest 
olenemata sellest, kas selliseid teenuseid 
peab osutama korraldaja ja/või vahendaja 
või teised teenuseosutajad.

Or. en

Selgitus

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.

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

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 11 – lõige 1 – lõik 1 (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Vastutus tarbijate ees on kõikide nende 
ettevõtjate solidaarne vastutus, olgu nad 
korraldajad või vahendajad, kes osalevad 
ühiselt lepingus, olenemata nende klassist 
ja nende omavahelistest suhetest, ilma et 
see piiraks tarbija ees vastutavate isikute 
tagasinõudeõigust nende suhtes, kellele 
on omistatav süü lepingu täitmatajätmise 
või puudulikult täitmise pärast, olenevalt 
nende vastavast korraldusalast 
pakettreisis.

Or. es

Selgitus

Vastutus tarbijate ees peab olema kõikide ettevõtjate solidaarne vastutus, olgu nad 
korraldajad või vahendajad, kes osalevad ühiselt lepingus, olenemata nende klassist ja nende 
omavahelistest suhetest, ilma et see piiraks tarbija ja kasutaja ees vastutavate isikute 
tagasinõudeõigust nende suhtes, kellele on omistatav süü lepingu täitmatajätmise või 
puudulikult täitmise pärast, olenevalt nende vastavast korraldusalast pakettreisis.

Muudatusettepanek 319
Hans-Peter Mayer

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 11 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Kui mis tahes teenust ei osutata 
kooskõlas lepinguga, heastab korraldaja 

2. Kui mis tahes teenust ei osutata 
kooskõlas lepinguga, heastab korraldaja 
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mittevastavuse, kui see ei ole 
ebaproportsionaalne.

mittevastavuse, kui reisija teatab 
puudusest või kui korraldaja märkab 
puudust ning abinõu ei ole 
ebaproportsionaalne ja puudus ei ole 
tekkinud reisija süül.

Or. de

Selgitus

Muudatuse eesmärk on hinna vähendamise ja kahju hüvitamise eeskirjadega ühtlustamine, et 
eeskirjad oleksid järjepidevad (artikli 12 lõike 3 punkt b).

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

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 11 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Kui mis tahes teenust ei osutata 
kooskõlas lepinguga, heastab korraldaja 
mittevastavuse, kui see ei ole 
ebaproportsionaalne.

2. Kui mis tahes teenust ei osutata 
kooskõlas lepinguga, heastab korraldaja ja 
vastavatel juhtudel vahendaja, olenevalt 
oma vastavast korraldusalast, 
mittevastavuse, kui see ei ole 
ebaproportsionaalne.

Or. es

Selgitus

Vastutus tarbijate ees peab olema kõikide ettevõtjate solidaarne vastutus, olgu nad 
korraldajad või vahendajad, kes osalevad ühiselt lepingus, olenemata nende klassist ja nende 
omavahelistest suhetest, ilma et see piiraks tarbija ja kasutaja ees vastutavate isikute 
tagasinõudeõigust nende suhtes, kellele on omistatav süü lepingu täitmatajätmise või 
puudulikult täitmise pärast, olenevalt nende vastavast korraldusalast pakettreisis.

Muudatusettepanek 321
Philippe Juvin

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 11 – lõige 2
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Kui mis tahes teenust ei osutata 
kooskõlas lepinguga, heastab korraldaja 
mittevastavuse, kui see ei ole 
ebaproportsionaalne.

2. Kui mis tahes teenust ei osutata 
kooskõlas lepinguga, heastab korraldaja 
ja/või vahendaja mittevastavuse, kui see ei 
ole ebaproportsionaalne.

Or. en

Selgitus

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.

Muudatusettepanek 322
Nora Berra

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 11 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Kui mis tahes teenust ei osutata 
kooskõlas lepinguga, heastab korraldaja 
mittevastavuse, kui see ei ole 
ebaproportsionaalne.

2. Kui mis tahes teenust ei osutata 
kooskõlas lepinguga, heastavad korraldaja 
ja/või vahendaja mittevastavuse, kui see ei 
ole ebaproportsionaalne.

Or. fr

Muudatusettepanek 323
Sergio Gaetano Cofferati

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 11 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Kui mis tahes teenust ei osutata 2. Kui mis tahes teenust ei osutata 



AM\1013596ET.doc 129/191 PE526.125v01-00

ET

kooskõlas lepinguga, heastab korraldaja 
mittevastavuse, kui see ei ole 
ebaproportsionaalne.

kooskõlas lepinguga, heastab korraldaja 
mittevastavuse.

Or. en

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

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 11 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Juhul kui lepingus kokku lepitud viisil ei 
ole võimalik osutada olulist osa teenustest, 
on korraldaja kohustatud lisatasuta 
osutama reisijale sobivaid muid 
reisikorraldusteenuseid pakettreisi 
jätkumise ajal, sealhulgas juhul, kui reisija 
naasmist lähtekohta ei tagata kokkulepitud 
viisil.

3. Juhul kui lepingus kokku lepitud viisil ei 
ole võimalik osutada olulist osa teenustest, 
mis moodustab vähemalt 20 % lepingu 
koguhinnast või on reisi või puhkuse 
põhielemendiks, siis on korraldaja 
kohustatud lisatasuta osutama reisijale 
sobivaid muid reisikorraldusteenuseid 
pakettreisi jätkumise ajal, sealhulgas juhul, 
kui reisija naasmist lähtekohta ei tagata 
kokkulepitud viisil.

Or. es

Selgitus

Näib asjakohane võtta siin sisse pakettreisi olulise osa mõiste vastavalt direktiivi ettepaneku 
põhjendusele 17.

Muudatusettepanek 325
Nora Berra

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 11 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Juhul kui lepingus kokku lepitud viisil ei 
ole võimalik osutada olulist osa teenustest, 
on korraldaja kohustatud lisatasuta 
osutama reisijale sobivaid muid 

3. Juhul kui lepingus kokku lepitud viisil ei 
ole võimalik osutada olulist osa teenustest, 
on korraldaja ja/või vahendaja kohustatud 
lisatasuta osutama reisijale sobivaid muid 



PE526.125v01-00 130/191 AM\1013596ET.doc

ET

reisikorraldusteenuseid pakettreisi 
jätkumise ajal, sealhulgas juhul, kui reisija 
naasmist lähtekohta ei tagata kokkulepitud 
viisil.

reisikorraldusteenuseid pakettreisi 
jätkumise ajal, sealhulgas juhul, kui reisija 
naasmist lähtekohta ei tagata kokkulepitud 
viisil.

Or. fr

Muudatusettepanek 326
Philippe Juvin

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 11 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Juhul kui lepingus kokku lepitud viisil ei 
ole võimalik osutada olulist osa teenustest, 
on korraldaja kohustatud lisatasuta 
osutama reisijale sobivaid muid 
reisikorraldusteenuseid pakettreisi 
jätkumise ajal, sealhulgas juhul, kui reisija 
naasmist lähtekohta ei tagata kokkulepitud 
viisil.

3. Juhul kui lepingus kokku lepitud viisil ei 
ole võimalik osutada olulist osa teenustest, 
on korraldaja ja/või vahendaja kohustatud 
lisatasuta osutama reisijale sobivaid muid 
reisikorraldusteenuseid pakettreisi 
jätkumise ajal, sealhulgas juhul, kui reisija 
naasmist lähtekohta ei tagata kokkulepitud 
viisil.

Or. en

Selgitus

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.

Muudatusettepanek 327
Hans-Peter Mayer

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 11 – lõige 4
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Kui korraldajal ei ole võimalik pakkuda 
muid sobivaid reisikorraldusteenuseid või 
reisija ei ole muude 
reisikorraldusteenustega nõus seetõttu, et 
need ei ole võrreldavad lepingus 
kokkulepitutega, tagab korraldaja reisijale 
juhul, kui pakettreis sisaldab reisijate vedu, 
lisatasuta samaväärse transpordi lähtekohta 
või muusse kohta, millega reisija on nõus, 
ning maksab kooskõlas artikliga 12 
asjakohastel juhtudel reisijale hüvitist.

4. Kui korraldajal ei ole võimalik pakkuda 
muid sobivaid reisikorraldusteenuseid või 
reisija ei ole muude 
reisikorraldusteenustega nõus seetõttu, et 
need ei ole võrreldavad lepingus 
kokkulepitutega, tagab korraldaja reisijale 
juhul, kui pakettreis sisaldab reisijate vedu, 
lisatasuta samaväärse transpordi lähtekohta 
või muusse kohta, millega reisija on nõus, 
ning maksab juhul, kui kokkulepitud 
teenuseid ei osutatud, kooskõlas artikliga 
12 reisijale hüvitist. Tagasimakse peab 
toimuma 14 päeva jooksul.

Or. de

Muudatusettepanek 328
Philippe Juvin

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 11 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Kui korraldajal ei ole võimalik pakkuda 
muid sobivaid reisikorraldusteenuseid või 
reisija ei ole muude 
reisikorraldusteenustega nõus seetõttu, et 
need ei ole võrreldavad lepingus 
kokkulepitutega, tagab korraldaja reisijale 
juhul, kui pakettreis sisaldab reisijate vedu, 
lisatasuta samaväärse transpordi lähtekohta 
või muusse kohta, millega reisija on nõus, 
ning maksab kooskõlas artikliga 12 
asjakohastel juhtudel reisijale hüvitist.

4. Kui korraldajal ja/või vahendajal ei ole 
võimalik pakkuda muid sobivaid 
reisikorraldusteenuseid või reisija ei ole 
muude reisikorraldusteenustega nõus 
seetõttu, et need ei ole võrreldavad 
lepingus kokkulepitutega, tagab korraldaja 
ja/või vahendaja reisijale juhul, kui 
pakettreis sisaldab reisijate vedu, lisatasuta 
samaväärse transpordi lähtekohta või 
muusse kohta, millega reisija on nõus, ning 
maksab kooskõlas artikliga 12 asjakohastel 
juhtudel reisijale hüvitist.

Or. en

Selgitus

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 
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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.

Muudatusettepanek 329
Nora Berra

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 11 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Kui korraldajal ei ole võimalik pakkuda 
muid sobivaid reisikorraldusteenuseid või 
reisija ei ole muude 
reisikorraldusteenustega nõus seetõttu, et 
need ei ole võrreldavad lepingus 
kokkulepitutega, tagab korraldaja reisijale 
juhul, kui pakettreis sisaldab reisijate vedu, 
lisatasuta samaväärse transpordi lähtekohta 
või muusse kohta, millega reisija on nõus, 
ning maksab kooskõlas artikliga 12 
asjakohastel juhtudel reisijale hüvitist.

4. Kui korraldajal ja/või vahendajal ei ole 
võimalik pakkuda muid sobivaid 
reisikorraldusteenuseid või reisija ei ole 
muude reisikorraldusteenustega nõus 
seetõttu, et need ei ole võrreldavad 
lepingus kokkulepitutega, tagavad 
korraldaja ja/või vahendaja reisijale juhul, 
kui pakettreis sisaldab reisijate vedu, 
lisatasuta samaväärse transpordi lähtekohta 
või muusse kohta, millega reisija on nõus, 
ning maksab kooskõlas artikliga 12 
asjakohastel juhtudel reisijale hüvitist.

Or. fr

Muudatusettepanek 330
Andreas Schwab

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 11 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Kui vältimatute ja erakorraliste 
asjaolude tõttu ei ole võimalik tagada 
reisija õigeaegset naasmist, ei kanna 
korraldaja reisija pikeneva 
kohalviibimisega seotud kulusid, mis 
ületavad 100 eurot öö kohta ja kolme ööd 
reisija kohta.

välja jäetud
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Or. de

Selgitus

Korraldaja mittesüülise vastutuse kehtestamine lükatakse tagasi, sest seda ei näe ette ka 
teised määrused – välja arvatud lennureisijate õigusi käsitlev määrus. Lisaks koormaks see 
vastutus eelkõige väikesi ja keskmise suurusega ettevõtjaid, kes võidakse pikas perspektiivis 
näiteks turult välja tõrjuda.

Muudatusettepanek 331
Hans-Peter Mayer

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 11 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Kui vältimatute ja erakorraliste 
asjaolude tõttu ei ole võimalik tagada 
reisija õigeaegset naasmist, ei kanna 
korraldaja reisija pikeneva 
kohalviibimisega seotud kulusid, mis 
ületavad 100 eurot öö kohta ja kolme ööd
reisija kohta.

5. Kui vältimatute ja erakorraliste 
asjaolude tõttu ei ole võimalik tagada 
reisija õigeaegset naasmist, ei kanna 
korraldaja reisija pikeneva 
kohalviibimisega seotud kulusid, mis 
ületavad viie öö maksumust reisija kohta.
Majutuse eest kannab hoolt korraldaja. 
Vaid juhul, kui korraldaja ei saa või taha 
majutust selgesõnaliselt ise korraldada, 
hüvitab korraldaja reisijale reisija 
broneeritud ööbimise. See kehtib ühele 
reisijale kuni 5 öö kohta, maksumusega 
kuni 125 eurot öö.

Or. de

Selgitus

Kuni 5 ööd maksumusega maksimaalselt kuni 125 eurot öö on seisukoht, mille transpordi- ja 
turismikomisjon võttis vastu seoses lennureisijate õigustega. Võttes arvesse kogu reisi ja 
eelneva majutusega seotud erandlikku olukorda, tuleb antud juhul erinevalt lennureisijate 
õigustest siia lisada esimene osa: eelisjärjekorras korraldaja organiseeritud majutus.

Muudatusettepanek 332
Sergio Gaetano Cofferati

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 11 – lõige 5
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Kui vältimatute ja erakorraliste 
asjaolude tõttu ei ole võimalik tagada 
reisija õigeaegset naasmist, ei kanna 
korraldaja reisija pikeneva 
kohalviibimisega seotud kulusid, mis 
ületavad 100 eurot öö kohta ja kolme ööd 
reisija kohta.

5. Kui vältimatute ja erakorraliste 
asjaolude tõttu ei ole võimalik tagada 
reisija õigeaegset naasmist, tagab 
liikmesriik, et korraldaja kannab 
vähemalt pikeneva kohalviibimisega 
seotud kulusid kolme öö kohta juhul, kui 
pakettreisi kestus on alla kahe nädala ja
viie öö kohta muudel juhtudel. Korraldaja 
korraldab majutuse, mis vastab algselt 
broneeritud hotelli kategooriale.

Or. en

Muudatusettepanek 333
Bernadette Vergnaud

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 11 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Kui vältimatute ja erakorraliste 
asjaolude tõttu ei ole võimalik tagada 
reisija õigeaegset naasmist, ei kanna
korraldaja reisija pikeneva 
kohalviibimisega seotud kulusid, mis 
ületavad 100 eurot öö kohta ja kolme ööd
reisija kohta.

5. Kui vältimatute ja erakorraliste 
asjaolude tõttu ei ole võimalik tagada 
reisija õigeaegset naasmist, kannab
korraldaja reisija pikeneva 
kohalviibimisega seotud kulud reisija 
sihtkohta naasmiseks kuluva ajavahemiku 
jooksul mõistlike kulude ulatuses, võttes 
eelkõige arvesse olemasolevaid 
majutusvõimalusi, pakettreisis algselt 
ettenähtud teenuste ja majutuse 
kategooriat ja mis tahes reisijale tekkinud 
vigastusi, mille eest korraldaja vastutab 
artikli 11 lõike 1 kohaselt.

Or. fr

Muudatusettepanek 334
Pablo Arias Echeverría, Luis de Grandes Pascual, Rosa Estaràs Ferragut
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 11 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Kui vältimatute ja erakorraliste 
asjaolude tõttu ei ole võimalik tagada 
reisija õigeaegset naasmist, ei kanna
korraldaja reisija pikeneva 
kohalviibimisega seotud kulusid, mis 
ületavad 100 eurot öö kohta ja kolme ööd 
reisija kohta.

5. Kui vältimatute ja erakorraliste 
asjaolude tõttu ei ole võimalik tagada 
reisija õigeaegset naasmist, siis kannavad
reisija pikeneva kohalviibimisega seotud 
kulud korraldaja ja vastaval juhul 
vahendaja solidaarselt, proportsionaalselt 
lepingus ettenähtud reisi sisse kuuluvate 
lepingupäevade päevamaksumusega.

Or. es

Selgitus

Oleme seisukohal, et korraldaja ja vahendaja peavad vastutama solidaarselt ja nendel 
juhtudel ei tohi olla ööde arvu piirangut reisija kohta.

Muudatusettepanek 335
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Ettepank võtta vastu direktiiv
Artikkel 11 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Kui vältimatute ja erakorraliste 
asjaolude tõttu ei ole võimalik tagada 
reisija õigeaegset naasmist, ei kanna 
korraldaja reisija pikeneva 
kohalviibimisega seotud kulusid, mis 
ületavad 100 eurot öö kohta ja kolme ööd 
reisija kohta.

5. Kui vältimatute ja erakorraliste 
asjaolude tõttu ei ole võimalik tagada 
reisija õigeaegset naasmist, ei kanna 
korraldaja reisija pikeneva 
kohalviibimisega seotud kulusid, mis 
ületavad kolme ööd reisija kohta.

Or. pl

Selgitus

Tundub põhjendatud piirata korraldaja vastutus kolme ööga, sätestamata summat. Vastutuse 
piiramine 100 eurole ja direktiivi muutmise pikk protsess võivad viia olukorrani, kus selline 
summa ei ole paari aasta pärast piisav ja võib muuta öömaja tagamise võimatuks.
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Muudatusettepanek 336
Philippe Juvin

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 11 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Kui vältimatute ja erakorraliste
asjaolude tõttu ei ole võimalik tagada 
reisija õigeaegset naasmist, ei kanna 
korraldaja reisija pikeneva 
kohalviibimisega seotud kulusid, mis 
ületavad 100 eurot öö kohta ja kolme ööd 
reisija kohta.

5. Kui erakorraliste ja vältimatute 
asjaolude tõttu ei ole võimalik tagada 
reisija õigeaegset naasmist, ei kanna 
korraldaja ja/või vahendaja reisija 
pikeneva kohalviibimisega seotud kulusid, 
mis ületavad 100 eurot öö kohta ja kolme 
ööd reisija kohta.

Or. fr

Selgitus

See muudatusettepanek puudutab tegelikult prantsuskeelset versiooni. Siin kasutatud mõisted 
tuleb viia kooskõlla mõistetega, mida on kasutatud määruses (EÜ) nr 261/2004 (reisijate 
õigused lennureisist mahajätmise ning lendude tühistamise või pikaajalise hilinemise korral), 
kus osutatakse mõiste „circonstances excepionnelles” asemel mõistele „circonstances 
extraordinaires” (erakorralised asjaolud, inglise keeles „extraordinary circumstances”).

Muudatusettepanek 337
Nora Berra

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 11 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Kui vältimatute ja erakorraliste 
asjaolude tõttu ei ole võimalik tagada 
reisija õigeaegset naasmist, ei kanna 
korraldaja reisija pikeneva 
kohalviibimisega seotud kulusid, mis 
ületavad 100 eurot öö kohta ja kolme ööd 
reisija kohta.

5. Kui vältimatute ja erakorraliste 
asjaolude tõttu ei ole võimalik tagada 
reisija õigeaegset naasmist, ei kanna 
korraldaja ja/või vahendaja reisija 
pikeneva kohalviibimisega seotud kulusid, 
mis ületavad 100 eurot öö kohta ja kolme 
ööd reisija kohta.

Or. fr
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Muudatusettepanek 338
Ildikó Gáll-Pelcz

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 11 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Kui vältimatute ja erakorraliste 
asjaolude tõttu ei ole võimalik tagada 
reisija õigeaegset naasmist, ei kanna
korraldaja reisija pikeneva 
kohalviibimisega seotud kulusid, mis 
ületavad 100 eurot öö kohta ja kolme ööd 
reisija kohta.

5. Kui vältimatute ja erakorraliste 
asjaolude tõttu ei ole võimalik tagada 
reisija õigeaegset naasmist, pakub 
korraldaja reisijale, selle palvel artiklis 14 
osutatud abi, kuid ei kanna reisija 
pikeneva kohalviibimisega seotud kulusid, 
mis ületavad 100 eurot öö kohta ja kolme 
ööd reisija kohta.

Or. en

Muudatusettepanek 339
Philippe Juvin

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 11 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Kui vältimatute ja erakorraliste 
asjaolude tõttu ei ole võimalik tagada 
reisija õigeaegset naasmist, ei kanna 
korraldaja reisija pikeneva 
kohalviibimisega seotud kulusid, mis 
ületavad 100 eurot öö kohta ja kolme ööd 
reisija kohta.

5. Kui vältimatute ja erakorraliste 
asjaolude tõttu ei ole võimalik tagada 
reisija õigeaegset naasmist, ei kanna 
korraldaja ja/või vahendaja reisija 
pikeneva kohalviibimisega seotud kulusid, 
mis ületavad 100 eurot öö kohta ja kolme 
ööd reisija kohta.

Or. en

Selgitus

The current EC proposal questions the possibility left to Member States by the 1990 Directive 
to define who is liable (organiser/retailer) in case of a package. There is no objective reason 
justifying this change, which is not adapted to certain Member States' fragmented market 
structures with a large number of very small businesses. Besides, liability is a major selling 
point for retailers, even more in a context of economic crisis and increasing competition from 
online traders, and creates a close relationship with the consumer. It furthermore simplifies 
procedures for the consumer, faced with a single representative.
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Muudatusettepanek 340
Jorgo Chatzimarkakis

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 11 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Kui vältimatute ja erakorraliste 
asjaolude tõttu ei ole võimalik tagada 
reisija õigeaegset naasmist, ei kanna 
korraldaja reisija pikeneva 
kohalviibimisega seotud kulusid, mis 
ületavad 100 eurot öö kohta ja kolme ööd 
reisija kohta.

5. Kui vältimatute ja erakorraliste 
asjaolude tõttu ei ole võimalik tagada 
reisija õigeaegset naasmist, ei kanna 
korraldaja reisija pikeneva 
kohalviibimisega seotud kulusid, mis 
ületavad 80 eurot öö kohta ja kolme ööd 
reisija kohta.

Or. en

Muudatusettepanek 341
Emma McClarkin

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 11 – lõige 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6. Lõikes 5 osutatud kulude piirangut ei 
kohaldata liikumispuudega isikute suhtes, 
nagu on määratletud Euroopa Parlamendi 
ja nõukogu 5. juuli 2006. aasta määruses 
(EÜ) nr 1107/2006 puudega ja 
liikumispuudega isikute õiguste kohta 
lennureisi puhul28, ja neid saatvate isikute 
suhtes, rasedate naiste ja saatjata laste 
suhtes ning isikute suhtes, kes vajavad 
eriarstiabi, tingimusel et korraldajat on 
nende konkreetsetest vajadustest teavitatud 
vähemalt 48 tundi enne pakettreisi algust. 
Korraldaja ei tohi tugineda lõikes 5 
osutatud kulude piiramise vältimatutele ja 
erakorralistele asjaoludele, kui asjaomane 
veoteenuse osutaja ei tohi kohaldatavate 
ELi õigusaktide alusel selliseid asjaolusid 
aluseks võtta.

6. Lõikes 5 osutatud kulude piirangut ei 
kohaldata liikumispuudega isikute suhtes, 
nagu on määratletud Euroopa Parlamendi 
ja nõukogu 5. juuli 2006. aasta määruses 
(EÜ) nr 1107/2006 puudega ja 
liikumispuudega isikute õiguste kohta 
lennureisi puhul28, ja neid saatvate isikute 
suhtes, rasedate naiste ja saatjata laste 
suhtes ning isikute suhtes, kes vajavad 
eriarstiabi, tingimusel et korraldajat on 
nende konkreetsetest vajadustest teavitatud 
vähemalt 48 tundi enne pakettreisi algust.
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__________________ __________________
28 ELT L 204, 26.7.2006, lk 1. 28 ELT L 204, 26.7.2006, lk 1.

Or. en

Muudatusettepanek 342
Bernadette Vergnaud

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 11 – lõige 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6. Lõikes 5 osutatud kulude piirangut ei 
kohaldata liikumispuudega isikute suhtes, 
nagu on määratletud Euroopa Parlamendi 
ja nõukogu 5. juuli 2006. aasta määruses 
(EÜ) nr 1107/2006 puudega ja 
liikumispuudega isikute õiguste kohta 
lennureisi puhul28, ja neid saatvate isikute 
suhtes, rasedate naiste ja saatjata laste 
suhtes ning isikute suhtes, kes vajavad 
eriarstiabi, tingimusel et korraldajat on 
nende konkreetsetest vajadustest teavitatud 
vähemalt 48 tundi enne pakettreisi algust. 
Korraldaja ei tohi tugineda lõikes 5 
osutatud kulude piiramise vältimatutele ja 
erakorralistele asjaoludele, kui asjaomane 
veoteenuse osutaja ei tohi kohaldatavate 
ELi õigusaktide alusel selliseid asjaolusid 
aluseks võtta.

6. Lõikes 5 osutatud kulude hindamisel 
tuleb arvesse võtta liikumispuudega isikute 
erivajadusi, nagu on määratletud Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu 5. juuli 2006. aasta 
määruses (EÜ) nr 1107/2006 puudega ja 
liikumispuudega isikute õiguste kohta 
lennureisi puhul28, ja neid saatvate isikute 
suhtes, rasedate naiste ja saatjata laste 
suhtes ning isikute suhtes, kes vajavad 
eriarstiabi, tingimusel et korraldajat on 
nende konkreetsetest vajadustest teavitatud 
vähemalt 48 tundi enne pakettreisi algust. 
Korraldaja ei tohi tugineda lõikes 5 
osutatud kulude piiramise vältimatutele ja 
erakorralistele asjaoludele, kui asjaomane 
veoteenuse osutaja ei tohi kohaldatavate 
ELi õigusaktide alusel selliseid asjaolusid 
aluseks võtta.

__________________ __________________
28 ELT L 204, 26.7.2006, lk 1. 28 ELT L 204, 26.7.2006, lk 1.

Or. fr

Muudatusettepanek 343
Philippe Juvin

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 11 – lõige 6
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6. Lõikes 5 osutatud kulude piirangut ei 
kohaldata liikumispuudega isikute suhtes, 
nagu on määratletud Euroopa Parlamendi 
ja nõukogu 5. juuli 2006. aasta määruses 
(EÜ) nr 1107/2006 puudega ja 
liikumispuudega isikute õiguste kohta 
lennureisi puhul28, ja neid saatvate isikute 
suhtes, rasedate naiste ja saatjata laste 
suhtes ning isikute suhtes, kes vajavad 
eriarstiabi, tingimusel et korraldajat on 
nende konkreetsetest vajadustest teavitatud 
vähemalt 48 tundi enne pakettreisi algust. 
Korraldaja ei tohi tugineda lõikes 5 
osutatud kulude piiramise vältimatutele ja 
erakorralistele asjaoludele, kui asjaomane 
veoteenuse osutaja ei tohi kohaldatavate 
ELi õigusaktide alusel selliseid asjaolusid 
aluseks võtta.

6. Lõikes 5 osutatud kulude piirangut ei 
kohaldata liikumispuudega isikute suhtes, 
nagu on määratletud Euroopa Parlamendi 
ja nõukogu 5. juuli 2006. aasta määruses 
(EÜ) nr 1107/2006 puudega ja 
liikumispuudega isikute õiguste kohta 
lennureisi puhul28, ja neid saatvate isikute 
suhtes, rasedate naiste ja saatjata laste 
suhtes ning isikute suhtes, kes vajavad 
eriarstiabi, tingimusel et korraldajat ja/või 
vahendajat on nende konkreetsetest 
vajadustest teavitatud vähemalt 48 tundi 
enne pakettreisi algust. Korraldaja ja/või 
vahendaja ei tohi tugineda lõikes 5 
osutatud kulude piiramise erakorralistele 
ja vältimatutele asjaoludele, kui asjaomane 
veoteenuse osutaja ei tohi kohaldatavate 
ELi õigusaktide alusel selliseid asjaolusid 
aluseks võtta.

__________________ __________________
28 ELT L 204, 26.7.2006, lk 1. 28 ELT L 204, 26.7.2006, lk 1.

Or. fr

Selgitus

See muudatusettepanek puudutab tegelikult prantsuskeelset versiooni. Siin kasutatud mõisted 
tuleb viia kooskõlla mõistetega, mida on kasutatud määruses (EÜ) nr 261/2004 (reisijate 
õigused lennureisist mahajätmise ning lendude tühistamise või pikaajalise hilinemise korral), 
kus osutatakse mõiste „circonstances excepionnelles” asemel mõistele „circonstances 
extraordinaires” (erakorralised asjaolud, inglise keeles „extraordinary circumstances”).

Muudatusettepanek 344
Philippe Juvin

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 11 – lõige 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6. Lõikes 5 osutatud kulude piirangut ei 
kohaldata liikumispuudega isikute suhtes, 

6. Lõikes 5 osutatud kulude piirangut ei 
kohaldata liikumispuudega isikute suhtes, 
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nagu on määratletud Euroopa Parlamendi 
ja nõukogu 5. juuli 2006. aasta määruses 
(EÜ) nr 1107/2006 puudega ja 
liikumispuudega isikute õiguste kohta 
lennureisi puhul28, ja neid saatvate isikute 
suhtes, rasedate naiste ja saatjata laste 
suhtes ning isikute suhtes, kes vajavad 
eriarstiabi, tingimusel et korraldajat on 
nende konkreetsetest vajadustest teavitatud 
vähemalt 48 tundi enne pakettreisi algust. 
Korraldaja ei tohi tugineda lõikes 5 
osutatud kulude piiramise vältimatutele ja 
erakorralistele asjaoludele, kui asjaomane 
veoteenuse osutaja ei tohi kohaldatavate 
ELi õigusaktide alusel selliseid asjaolusid 
aluseks võtta.

nagu on määratletud Euroopa Parlamendi 
ja nõukogu 5. juuli 2006. aasta määruses 
(EÜ) nr 1107/2006 puudega ja 
liikumispuudega isikute õiguste kohta 
lennureisi puhul28, ja neid saatvate isikute 
suhtes, rasedate naiste ja saatjata laste 
suhtes ning isikute suhtes, kes vajavad 
eriarstiabi, tingimusel et korraldajat ja/või 
vahendajat on nende konkreetsetest 
vajadustest teavitatud vähemalt 48 tundi 
enne pakettreisi algust. Korraldaja ja/või 
vahendaja ei tohi tugineda lõikes 5 
osutatud kulude piiramise vältimatutele ja 
erakorralistele asjaoludele, kui asjaomane 
veoteenuse osutaja ei tohi kohaldatavate 
ELi õigusaktide alusel selliseid asjaolusid 
aluseks võtta.

__________________ __________________
28 ELT L 204, 26.7.2006, lk 1. 28 ELT L 204, 26.7.2006, lk 1.

Or. en

Selgitus

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.

Muudatusettepanek 345

Ivo Belet

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 11 – lõige 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6. Lõikes 5 osutatud kulude piirangut ei 
kohaldata liikumispuudega isikute suhtes, 
nagu on määratletud Euroopa Parlamendi 
ja nõukogu 5. juuli 2006. aasta määruses 
(EÜ) nr 1107/2006 puudega ja 

6. Lõikes 5 osutatud kulude piirangut ei 
kohaldata liikumispuudega isikute suhtes, 
nagu on määratletud Euroopa Parlamendi 
ja nõukogu 5. juuli 2006. aasta määruses 
(EÜ) nr 1107/2006 puudega ja 
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liikumispuudega isikute õiguste kohta 
lennureisi puhul28, ja neid saatvate isikute 
suhtes, rasedate naiste ja saatjata laste 
suhtes ning isikute suhtes, kes vajavad 
eriarstiabi, tingimusel et korraldajat on 
nende konkreetsetest vajadustest teavitatud 
vähemalt 48 tundi enne pakettreisi algust. 
Korraldaja ei tohi tugineda lõikes 5 
osutatud kulude piiramise vältimatutele ja 
erakorralistele asjaoludele, kui asjaomane 
veoteenuse osutaja ei tohi kohaldatavate 
ELi õigusaktide alusel selliseid asjaolusid 
aluseks võtta.

liikumispuudega isikute õiguste kohta 
lennureisi puhul28, ja neid saatvate isikute 
suhtes, rasedate naiste ja saatjata laste 
suhtes ning isikute suhtes, kes vajavad 
eriarstiabi, tingimusel et korraldajat on 
nende konkreetsetest vajadustest teavitatud 
pakettreisi sõlmimise ajal või kui see ei ole 
võimalik, siis vähemalt 48 tundi enne 
pakettreisi algust. Korraldaja ei tohi 
tugineda lõikes 5 osutatud kulude piiramise 
vältimatutele ja erakorralistele asjaoludele, 
kui asjaomane veoteenuse osutaja ei tohi 
kohaldatavate ELi õigusaktide alusel 
selliseid asjaolusid aluseks võtta.

__________________ __________________
28 ELT L 204, 26.7.2006, lk 1. 28 ELT L 204, 26.7.2006, lk 1.

Or. nl

Muudatusettepanek 346
Matteo Salvini

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 11 – lõige 7 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

7 a. Tarbijale lepingu täitmata jätmise või 
mittenõuetekohase täitmise korral 
tekitatud kahju puhul võtab liikmesriik 
vajalikke meetmeid, et tagada korraldaja 
ja vahendaja vastutus, kui nimetatud 
täitmata jätmine või mittenõuetekohane 
täitmine ei ole tingitud nende või mõne 
muu teenusepakkuja veast, sest:
- täitmata jätmised, mis leiavad aset 
lepingu täitmisel, tulenevad reisijast,
- selline täitmata jätmine tuleneb 
kolmandast isikust, kes ei ole seotud 
lepingujärgsete teenuste osutamisega, 
ning see on ettenägematu või vältimatu 
või
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- sellised täitmata jätmised on tingitud 
vältimatutest ja erakorralistest 
asjaoludest, nagu on määratletud artikli 3 
lõikes 11.

Or. en

Muudatusettepanek 347
Hans-Peter Mayer

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 11 – lõige 7 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

7 a. Reisija õigus hüvitisele määruse 
261/2004 alusel ei sõltu reisija õigusest 
hüvitisele käesoleva direktiivi alusel. Kui 
reisijal on õigus saada hüvitist nii 
määruse 261/2004 kui ka käesoleva 
direktiivi alusel, siis on reisijal õigus 
esitada kahjunõudeid mõlema õigusakti 
alusel, kuid ta ei tohi seoses samade 
asjaoludega kumuleerida õigusi eri 
õiguslikel alustel, kui sellised õigused 
kaitsevad sama huvi või neil on sama 
eesmärk. 

Or. en

Muudatusettepanek 348
Bernadette Vergnaud

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 12 – lõige 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) iga ajavahemiku eest, mil mittevastavus 
esines või

(a) iga ajavahemiku eest, mil leping jäeti 
täitmata või täideti mittenõuetekohaselt
või

Or. fr



PE526.125v01-00 144/191 AM\1013596ET.doc

ET

Selgitus

Vastavuse vaikimisi tähendus on ebamäärane ning selle asemel tuleks uuesti kasutusele võtta 
direktiivi 90/314 lepingu täitmata jätmise või mittenõuetekohase täitmise tähendus.

Muudatusettepanek 349
Philippe Juvin

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 12 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Reisijal on õigus saada korraldajalt 
hüvitist igasuguste kahjude, sealhulgas 
mittemateriaalse kahju eest, mida reisija 
kannab mis tahes mittevastavuse tõttu.

2. Reisijal on õigus saada korraldajalt 
ja/või vahendajalt hüvitist igasuguste 
kahjude, sealhulgas mittemateriaalse kahju 
eest, mida reisija kannab mis tahes 
mittevastavuse tõttu.

Or. en

Selgitus

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.

Muudatusettepanek 350
Nora Berra

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 12 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Reisijal on õigus saada korraldajalt 
hüvitist igasuguste kahjude, sealhulgas 
mittemateriaalse kahju eest, mida reisija 
kannab mis tahes mittevastavuse tõttu.

2. Reisijal on õigus saada korraldajalt 
ja/või vahendajalt hüvitist igasuguste 
kahjude, sealhulgas mittemateriaalse kahju 
eest, mida reisija kannab mis tahes 
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mittevastavuse tõttu.

Or. fr

Muudatusettepanek 351
Hans-Peter Mayer

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 12 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Reisijal on õigus nõuda 50 %-list 
hinnaalandust, kui lepingujärgseid 
kohustusi ei täidetud vältimatute või 
erakorraliste asjaolude tõttu. Minimaalse 
väärtuse suuruse tõendamiskohustus 
lasub korraldajal.

Or. de

Selgitus

Lõike 3 asemel kuulub proportsionaalne vähendamine siin lõikesse 2. Minimaalse väärtuse 
suurust teab ainult korraldaja.

Muudatusettepanek 352
Bernadette Vergnaud

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 12 – lõige 3 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Reisijal ei ole õigust hinna 
alandamisele ja kahjude hüvitamisele, kui

3. Liikmesriigid võtavad vajalikud 
meetmed tagamaks, et lepingu täitmata 
jätmisest või mittenõuetekohasest 
täitmisest tarbijale tuleneva kahju eest 
vastutab korraldaja ja/või vahendaja, 
välja arvatud juhul, kui selline täitmata 
jätmine või mittenõuetekohane täitmine ei 
ole tingitud tema ega mõne teise teenuste 
osutaja veast, sest:
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Or. fr

Selgitus

Uus sõnastus on ebaselge ning selle tulemusel võib esineda vigu, mis takistavad reisijatel oma 
õiguste kasutamist. Seetõttu tuleks uuesti kasutusele võtta direktiivi 90/314 põhjalikum 
sõnastus.

Muudatusettepanek 353
Konstantinos Poupakis

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 12 – lõige 3 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Reisijal ei ole õigust hinna 
alandamisele ja kahjude hüvitamisele, kui

3. Reisijal ei ole õigust kahjude 
hüvitamisele, kui

Or. el

Muudatusettepanek 354
Philippe Juvin

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 12 – lõige 3 – punkt a – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) korraldaja tõendab, et mittevastavus: (a) korraldaja ja/või vahendaja tõendab, et 
mittevastavus:

Or. en

Selgitus

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.



AM\1013596ET.doc 147/191 PE526.125v01-00

ET

Muudatusettepanek 355
Matteo Salvini

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 12 – lõige 3 – punkt a – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) korraldaja tõendab, et mittevastavus: (a) mittevastavus tuleneb artikli 11 lõikes 
8 sätestatud asjaoludest

Or. en

Selgitus

Käesolev muudatusettepanek kajastab neid muudatusi, mis esitati uue artikli 11 lõike 8 
kavandatud muudatusettepanekuga.

Muudatusettepanek 356
Nora Berra

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 12 – lõige 3 – punkt a – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) korraldaja tõendab, et mittevastavus: (a) korraldaja ja/või vahendaja tõendavad,
et mittevastavus:

Or. fr

Muudatusettepanek 357
Matteo Salvini

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 12 – lõige 3 – punkt a – alapunkt i

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

i) tuleneb reisijast; välja jäetud

Or. en
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Muudatusettepanek 358
Matteo Salvini

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 12 – lõige 3 – punkt a – alapunkt ii

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

ii) tuleneb kolmandast isikust, kes ei ole 
seotud lepingujärgsete teenuste 
osutamisega, ning see on ettenägematu 
või vältimatu või

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 359
Sergio Gaetano Cofferati

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 12 – lõige 3 – punkt a – alapunkt ii

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

ii) tuleneb kolmandast isikust, kes ei ole 
seotud lepingujärgsete teenuste 
osutamisega, ning see on ettenägematu 
või vältimatu või

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 360
Matteo Salvini

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 12 – lõige 3 – punkt a – alapunkt iii

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

iii) tuleneb vältimatutest ja erakorralistest 
asjaoludest või

välja jäetud

Or. en
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Muudatusettepanek 361
Bernadette Vergnaud

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 12 – lõige 3 – punkt a – alapunkt iii

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

iii) tuleneb vältimatutest ja erakorralistest
asjaoludest või

iii) on tingitud vääramatust jõust, st 
ebatavalistest ja ettenägematutest
asjaoludest, mida korraldajal ja/või 
vahendajal või teenuste osutajal 
hoolimata kõikidest asjakohastest 
abinõudest ei olnud võimalik ette näha 
ega ära hoida; või

Or. fr

Selgitus

Uus sõnastus on ebaselge ning selle tulemusel võib esineda vigu, mis takistavad reisijatel oma 
õiguste kasutamist. Seetõttu tuleks uuesti kasutusele võtta direktiivi 90/314 põhjalikum 
sõnastus.

Muudatusettepanek 362
Philippe Juvin

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 12 – lõige 3 – punkt a – alapunkt iii

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

iii) tuleneb vältimatutest ja erakorralistest
asjaoludest või

iii) tuleneb erakorralistest ja vältimatutest 
asjaoludest või

Or. fr

Selgitus

See muudatusettepanek puudutab tegelikult prantsuskeelset versiooni. Siin kasutatud mõisted 
tuleb viia kooskõlla mõistetega, mida on kasutatud määruses (EÜ) nr 261/2004 (reisijate 
õigused lennureisist mahajätmise ning lendude tühistamise või pikaajalise hilinemise korral), 
kus osutatakse mõiste „circonstances excepionnelles” asemel mõistele „circonstances 
extraordinaires” (erakorralised asjaolud, inglise keeles „extraordinary circumstances”).
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Muudatusettepanek 363
Sergio Gaetano Cofferati

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 12 – lõige 3 – punkt a – alapunkt iii

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

iii) tuleneb vältimatutest ja erakorralistest 
asjaoludest või

iii) tuleneb vältimatutest, ettenägematutest
ja erakorralistest asjaoludest või

Or. en

Muudatusettepanek 364
Catherine Stihler

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 12 – lõige 3 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) reisija ei teavita korraldajat 
põhjendamatu viivituseta kohapeal 
tuvastatud mittevastavusest, kui selline 
teavitamisnõue oli lepingus selgelt ja 
nähtavalt esitatud ja on juhtumi 
asjaolusid arvestades põhjendatud.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 365
Anna Hedh

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 12 – lõige 3 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) reisija ei teavita korraldajat 
põhjendamatu viivituseta kohapeal 
tuvastatud mittevastavusest, kui selline 
teavitamisnõue oli lepingus selgelt ja 
nähtavalt esitatud ja on juhtumi 
asjaolusid arvestades põhjendatud.

välja jäetud
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Or. sv

Muudatusettepanek 366
Bernadette Vergnaud

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 12 – lõige 3 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) reisija ei teavita korraldajat 
põhjendamatu viivituseta kohapeal 
tuvastatud mittevastavusest, kui selline 
teavitamisnõue oli lepingus selgelt ja 
nähtavalt esitatud ja on juhtumi asjaolusid 
arvestades põhjendatud.

(b) reisija ei teavita korraldajat ja/või 
vahendajat esimesel võimalusel kohapeal 
tuvastatud täitmata jätmisest või 
mittenõuetekohasest täitmisest, kui selline 
teavitamisnõue oli lepingus selgelt ja 
nähtavalt esitatud ja on juhtumi asjaolusid 
arvestades põhjendatud, välja arvatud 
juhul, kui tegemist on hüvitamisega 
kehavigastuste või surma korral.

Or. fr

Selgitus

Tundub olevad põhjendamatu kehtestada piirang võimalusele kasutada õigust hüvitamisele 
isikule tekkinud vigastuste korral, kuna reisija ei pruugi olla sellises olukorras, mis 
võimaldaks tal korraldajat teavitada.

Muudatusettepanek 367
Sergio Gaetano Cofferati

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 12 – lõige 3 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) reisija ei teavita korraldajat 
põhjendamatu viivituseta kohapeal 
tuvastatud mittevastavusest, kui selline 
teavitamisnõue oli lepingus selgelt ja 
nähtavalt esitatud ja on juhtumi asjaolusid 
arvestades põhjendatud.

(b) reisija ei teavita korraldajat kohapeal 
tuvastatud mittevastavusest, kui selline 
teavitamisnõue oli lepingus selgelt ja 
nähtavalt esitatud ja on juhtumi asjaolusid 
arvestades põhjendatud.

Or. en
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Muudatusettepanek 368
Philippe Juvin

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 12 – lõige 3 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) reisija ei teavita korraldajat 
põhjendamatu viivituseta kohapeal 
tuvastatud mittevastavusest, kui selline 
teavitamisnõue oli lepingus selgelt ja 
nähtavalt esitatud ja on juhtumi asjaolusid 
arvestades põhjendatud.

(b) reisija ei teavita korraldajat ja/või 
vahendajat põhjendamatu viivituseta 
kohapeal tuvastatud mittevastavusest, kui 
selline teavitamisnõue oli lepingus selgelt 
ja nähtavalt esitatud ja on juhtumi 
asjaolusid arvestades põhjendatud.

Or. en

Selgitus

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.

Muudatusettepanek 369
Nora Berra

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 12 – lõige 3 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) reisija ei teavita korraldajat 
põhjendamatu viivituseta kohapeal 
tuvastatud mittevastavusest, kui selline 
teavitamisnõue oli lepingus selgelt ja 
nähtavalt esitatud ja on juhtumi asjaolusid 
arvestades põhjendatud.

(b) reisija ei teavita korraldajat ja/või 
vahendajat põhjendamatu viivituseta 
kohapeal tuvastatud mittevastavusest, kui 
selline teavitamisnõue oli lepingus selgelt 
ja nähtavalt esitatud ja on juhtumi 
asjaolusid arvestades põhjendatud.

Or. fr
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Muudatusettepanek 370
Bernadette Vergnaud

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 12 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Kui liidu suhtes siduvate rahvusvaheliste 
konventsioonidega piiratakse tingimusi, 
mille alusel peab pakettreisi osaks oleva 
teenuse osutaja hüvitist maksma, 
kohaldatakse samasuguseid piiranguid ka 
korraldaja suhtes. Kui liidu suhtes 
mittesiduvate rahvusvaheliste 
konventsioonidega piiratakse 
teenuseosutaja makstavat hüvitist, 
kohaldatakse samasuguseid piiranguid ka 
korraldaja suhtes. Muudel juhtudel võib 
lepinguga piirata korraldaja makstavat 
hüvitist, kui sellist piirangut ei kohaldata 
tahtlikult või raskest hooletusest 
põhjustatud isikukahju ja kahjude suhtes 
ja hüvitis võrdub vähemalt pakettreisi 
kolmekordse koguhinnaga.

4. Lepingu täitmata jätmise või 
mittenõuetekohase täitmise tõttu tekkinud 
kahjude korral, mis ei ole isikukahjud või 
surmaga lõppenud kahjud, kui liidu suhtes 
siduvate rahvusvaheliste 
konventsioonidega piiratakse tingimusi, 
mille alusel peab pakettreisi osaks oleva 
teenuse osutaja hüvitist maksma, 
kohaldatakse samasuguseid piiranguid ka 
korraldaja suhtes. Kui liidu suhtes 
mittesiduvate rahvusvaheliste 
konventsioonidega piiratakse 
teenuseosutaja makstavat hüvitist, 
kohaldatakse samasuguseid piiranguid ka 
korraldaja suhtes, välja arvatud 
isikukahjude või surmaga lõppenud 
kahjude korral. Lepingu täitmata jätmise 
või mittenõuetekohase täitmise tõttu 
tekkinud kahjude korral, mis ei ole 
isikukahjud või surmaga lõppenud 
kahjud, võivad liikmesriigid lubada 
lepingusse lisada hüvitiste maksmise 
piirangud tingimusel, et need ei ole 
ebamõistlikud. Ilma et see piiraks 
nimetatud piirangu lisamist ei tohi 
lepingutes ette näha lõigete 1, 2, 3 ja 4 
sätete kohaldamata jätmist.

Or. fr

Selgitus

Hüvitise maksmist kahjude eest, mis on isikukahjud või surmaga lõppenud kahjud, ei tohi 
piirata rahvusvaheliste konventsioonide sätete ega lepingu klauslitega.
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Muudatusettepanek 371
Sergio Gaetano Cofferati

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 12 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Kui liidu suhtes siduvate rahvusvaheliste 
konventsioonidega piiratakse tingimusi, 
mille alusel peab pakettreisi osaks oleva 
teenuse osutaja hüvitist maksma, 
kohaldatakse samasuguseid piiranguid ka 
korraldaja suhtes. Kui liidu suhtes 
mittesiduvate rahvusvaheliste 
konventsioonidega piiratakse 
teenuseosutaja makstavat hüvitist, 
kohaldatakse samasuguseid piiranguid ka 
korraldaja suhtes. Muudel juhtudel võib 
lepinguga piirata korraldaja makstavat 
hüvitist, kui sellist piirangut ei kohaldata 
tahtlikult või raskest hooletusest 
põhjustatud isikukahju ja kahjude suhtes 
ja hüvitis võrdub vähemalt pakettreisi 
kolmekordse koguhinnaga.

4. Kui liidu suhtes siduvate rahvusvaheliste 
konventsioonidega piiratakse tingimusi, 
mille alusel peab pakettreisi osaks oleva 
teenuse osutaja hüvitist maksma, 
kohaldatakse samasuguseid piiranguid ka 
korraldaja suhtes. Kui liidu suhtes 
mittesiduvate rahvusvaheliste 
konventsioonidega piiratakse 
teenuseosutaja makstavat hüvitist, 
kohaldatakse samasuguseid piiranguid ka 
korraldaja suhtes.

Or. en

Muudatusettepanek 372
Hans-Peter Mayer

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 12 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Kui liidu suhtes siduvate rahvusvaheliste 
konventsioonidega piiratakse tingimusi, 
mille alusel peab pakettreisi osaks oleva 
teenuse osutaja hüvitist maksma, 
kohaldatakse samasuguseid piiranguid ka 
korraldaja suhtes. Kui liidu suhtes 
mittesiduvate rahvusvaheliste 
konventsioonidega piiratakse 
teenuseosutaja makstavat hüvitist, 
kohaldatakse samasuguseid piiranguid ka 

4. Kui liidu suhtes siduvate rahvusvaheliste 
konventsioonidega piiratakse tingimusi, 
mille alusel peab pakettreisi osaks oleva 
teenuse osutaja hüvitist maksma, 
kohaldatakse samasuguseid piiranguid ka 
korraldaja suhtes. Kui liidu suhtes 
mittesiduvate rahvusvaheliste 
konventsioonidega piiratakse 
teenuseosutaja makstavat hüvitist, 
kohaldatakse samasuguseid piiranguid ka 
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korraldaja suhtes. Muudel juhtudel võib 
lepinguga piirata korraldaja makstavat 
hüvitist, kui sellist piirangut ei kohaldata 
tahtlikult või raskest hooletusest 
põhjustatud isikukahju ja kahjude suhtes ja 
hüvitis võrdub vähemalt pakettreisi 
kolmekordse koguhinnaga.

korraldaja suhtes. Muudel juhtudel võib 
lepinguga piirata korraldaja makstavat 
hüvitist, kui sellist piirangut ei kohaldata 
isikukahju või tahtlikult või raskest 
hooletusest põhjustatud kahjude suhtes ja 
hüvitis võrdub vähemalt pakettreisi 
kolmekordse koguhinnaga.

Or. de

Muudatusettepanek 373
Philippe Juvin

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 12 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Kui liidu suhtes siduvate rahvusvaheliste 
konventsioonidega piiratakse tingimusi, 
mille alusel peab pakettreisi osaks oleva 
teenuse osutaja hüvitist maksma, 
kohaldatakse samasuguseid piiranguid ka 
korraldaja suhtes. Kui liidu suhtes 
mittesiduvate rahvusvaheliste 
konventsioonidega piiratakse 
teenuseosutaja makstavat hüvitist, 
kohaldatakse samasuguseid piiranguid ka 
korraldaja suhtes. Muudel juhtudel võib 
lepinguga piirata korraldaja makstavat 
hüvitist, kui sellist piirangut ei kohaldata 
tahtlikult või raskest hooletusest 
põhjustatud isikukahju ja kahjude suhtes ja 
hüvitis võrdub vähemalt pakettreisi 
kolmekordse koguhinnaga.

4. Kui liidu suhtes siduvate rahvusvaheliste 
konventsioonidega piiratakse tingimusi, 
mille alusel peab pakettreisi osaks oleva 
teenuse osutaja hüvitist maksma, 
kohaldatakse samasuguseid piiranguid ka 
korraldaja ja/või vahendaja suhtes. Kui 
liidu suhtes mittesiduvate rahvusvaheliste 
konventsioonidega piiratakse 
teenuseosutaja makstavat hüvitist, 
kohaldatakse samasuguseid piiranguid ka 
korraldaja ja/või vahendaja suhtes. Muudel 
juhtudel võib lepinguga piirata korraldaja 
ja/või vahendaja makstavat hüvitist, kui 
sellist piirangut ei kohaldata tahtlikult või 
raskest hooletusest põhjustatud isikukahju 
ja kahjude suhtes ja hüvitis võrdub 
vähemalt pakettreisi kolmekordse 
koguhinnaga.

Or. en

Selgitus

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 
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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.

Muudatusettepanek 374
Nora Berra

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 12 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Kui liidu suhtes siduvate rahvusvaheliste 
konventsioonidega piiratakse tingimusi, 
mille alusel peab pakettreisi osaks oleva 
teenuse osutaja hüvitist maksma, 
kohaldatakse samasuguseid piiranguid ka 
korraldaja suhtes. Kui liidu suhtes 
mittesiduvate rahvusvaheliste 
konventsioonidega piiratakse 
teenuseosutaja makstavat hüvitist, 
kohaldatakse samasuguseid piiranguid ka 
korraldaja suhtes. Muudel juhtudel võib 
lepinguga piirata korraldaja makstavat 
hüvitist, kui sellist piirangut ei kohaldata 
tahtlikult või raskest hooletusest 
põhjustatud isikukahju ja kahjude suhtes ja 
hüvitis võrdub vähemalt pakettreisi 
kolmekordse koguhinnaga.

4. Kui liidu suhtes siduvate rahvusvaheliste 
konventsioonidega piiratakse tingimusi, 
mille alusel peab pakettreisi osaks oleva 
teenuse osutaja hüvitist maksma, 
kohaldatakse samasuguseid piiranguid ka 
korraldaja ja/või vahendaja suhtes. Kui 
liidu suhtes mittesiduvate rahvusvaheliste 
konventsioonidega piiratakse 
teenuseosutaja makstavat hüvitist, 
kohaldatakse samasuguseid piiranguid ka 
korraldaja ja/või vahendaja suhtes. Muudel 
juhtudel võib lepinguga piirata korraldaja 
ja/või vahendaja makstavat hüvitist, kui 
sellist piirangut ei kohaldata tahtlikult või 
raskest hooletusest põhjustatud isikukahju 
ja kahjude suhtes ja hüvitis võrdub 
vähemalt pakettreisi kolmekordse 
koguhinnaga.

Or. fr

Muudatusettepanek 375
Ildikó Gáll-Pelcz

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 12 – lõige 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6. Käesoleva artikli alusel esitatavate 
kahjunõuete aegumistähtaeg ei tohi olla 
lühem kui üks aasta.

6. Käesoleva artikli alusel esitatavate 
kahjunõuete aegumistähtaeg ei tohi olla 
lühem kui kolm aastat.
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Or. en

Selgitus

Artikli 12 lõikes 6 sätestatud üheaastane aegumistähtaeg on liiga lühike: See peaks olema 
vähemalt kolm aastat, et kaitsta tarbijate õigusi õiguskaitsevahendite abil.

Muudatusettepanek 376
Anna Hedh

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 12 – lõige 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6. Käesoleva artikli alusel esitatavate 
kahjunõuete aegumistähtaeg ei tohi olla 
lühem kui üks aasta.

6. Käesoleva artikli alusel esitatavate 
kahjunõuete aegumistähtaeg ei tohi olla 
lühem kui kolm aastat.

Or. sv

Muudatusettepanek 377
Adam Bielan

Ettepank võtta vastu direktiiv
Artikkel 12 – lõige 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6. Käesoleva artikli alusel esitatavate 
kahjunõuete aegumistähtaeg ei tohi olla 
lühem kui üks aasta.

6. Käesoleva artikli alusel esitatavate 
kahjunõuete aegumistähtaeg ei tohi olla 
lühem kui üks aasta alates reisija 
tagasijõudmisest reisilt.

Or. pl

Muudatusettepanek 378
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Ettepank võtta vastu direktiiv
Artikkel 13 
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid tagavad, et reisija võib 
pakettreisi teenuste pakkumisega seotud 
teated, kaebused või kahjunõuded saata 
otse vahendajale, kelle kaudu pakettreis 
osteti. Vahendaja edastab sellised teated, 
kaebused või kahjunõuded korraldajale 
asjatu viivituseta. Tähtaegadest või 
aegumistähtaegadest kinnipidamise 
tähenduses käsitatakse sellise teatise 
kättesaamist vahendaja poolt teatise 
kättesaamisena korraldaja poolt.

Liikmesriigid tagavad, et reisija võib 
pakettreisi teenuste pakkumisega seotud 
teated, kaebused või kahjunõuded saata 
otse vahendajale, kelle kaudu pakettreis 
osteti. Vahendaja edastab sellised teated, 
kaebused või kahjunõuded korraldajale 
asjatu viivituseta. Kui reisikorraldaja ei 
vasta reisiga seotud teadetele, kaebustele 
või nõuetele kirjalikult 30 päeva jooksul 
alates nende kättesaamisest, loetakse 
reisikorraldaja nendega nõustunuks.
Tähtaegadest või aegumistähtaegadest 
kinnipidamise tähenduses käsitatakse 
sellise teatise kättesaamist vahendaja poolt 
teatise kättesaamisena korraldaja poolt.

Or. pl

Selgitus

Selline nõue mobiliseerib reisikorraldajaid.

Muudatusettepanek 379
Sergio Gaetano Cofferati

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 14 – lõik 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid tagavad, et korraldaja annab 
raskustesse sattunud reisijale kiiret abi, 
eriti:

Liikmesriigid tagavad, et pakettreisi 
korraldaja või vahendaja, hõlbustades 
toetatud reisikorraldusteenuste hankimist,
annab raskustesse sattunud reisijale kiiret 
abi, eriti:

Or. en

Muudatusettepanek 380
Emma McClarkin
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 14 – lõik 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid tagavad, et korraldaja annab
raskustesse sattunud reisijale kiiret abi, 
eriti:

Liikmesriigid tagavad, et korraldaja omab 
piisavat kindlustust või vahendeid, et anda
raskustesse sattunud reisijale asjakohast
abi, eriti:

Or. en

Muudatusettepanek 381
Ildikó Gáll-Pelcz

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 14 – lõik 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid tagavad, et korraldaja annab 
raskustesse sattunud reisijale kiiret abi, 
eriti:

Liikmesriigid tagavad, et korraldaja annab 
raskustesse sattunud reisijale kiiret abi, 
sealhulgas artikli 11 lõikes 5 osutatud 
asjaolud, eriti

Or. en

Muudatusettepanek 382
Emma McClarkin

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 14 – lõik 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) aidates reisijat kaugsidepidamisel ja 
alternatiivsete reisivõimaluste 
korraldamisel.

(b) aidates reisijat kaugsidepidamise 
korraldamisel ja alternatiivsete 
reisivõimaluste hankimisel.

Or. en

Selgitus

Tuleb täpsustada, et pakettlepingu vastavuse korral on korraldaja vastutus üksnes aidata 
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alternatiivsete reisikorraldusteenuste hankimisel, mitte neid pakkuda ega nende eest maksta.

Muudatusettepanek 383
Sergio Gaetano Cofferati

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 14 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Korraldaja võib võtta sellise abi eest 
mõistlikku tasu, kui olukord on põhjustatud 
reisija hooletuse tõttu või tahtlikult.

Korraldaja või vahendaja võib võtta sellise 
abi eest mõistlikku tasu, kui olukord on 
põhjustatud reisija hooletuse tõttu või 
tahtlikult. Tasu ei tohi mingil tingimusel 
ületada korraldaja või vahendaja 
tegelikke kulusid.

Or. en

Muudatusettepanek 384
Jorgo Chatzimarkakis

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 15 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid tagavad, et korraldajatel ja 
vahendajatel, kes hõlbustavad toetatud 
reisikorraldusteenuste hankimist oma 
territooriumil, on olemas tagatis reisijate 
tehtud kõikide maksete tõhusaks ja 
õigeaegseks tagasimaksmiseks ja kui 
reisikorraldus sisaldab reisijate vedu, siis 
reisijate tõhusaks ja kiireks kodumaale 
toimetamiseks maksejõuetuse korral.

1. Liikmesriigid tagavad, et korraldajatel 
oma territooriumil, on olemas tagatis 
reisijate tehtud kõikide maksete tõhusaks ja 
õigeaegseks tagasimaksmiseks ja kui 
reisikorraldus sisaldab reisijate vedu, siis 
reisijate tõhusaks ja kiireks kodumaale 
toimetamiseks maksejõuetuse korral. 
Vahendajad ei ole kohustatud tagasi 
maksma kolmandatele isikutele otse 
makstud summa. Vahendajate kohus on 
aga esitada see teave oma tingimustes 
selgesõnaliselt.

Or. en
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Muudatusettepanek 385
Matteo Salvini

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 15 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid tagavad, et korraldajatel ja 
vahendajatel, kes hõlbustavad toetatud 
reisikorraldusteenuste hankimist oma 
territooriumil, on olemas tagatis reisijate 
tehtud kõikide maksete tõhusaks ja 
õigeaegseks tagasimaksmiseks ja kui 
reisikorraldus sisaldab reisijate vedu, siis 
reisijate tõhusaks ja kiireks kodumaale 
toimetamiseks maksejõuetuse korral.

1. Liikmesriigid tagavad, et korraldajatel 
oma territooriumil, on olemas tagatis 
reisijate tehtud kõikide maksete tõhusaks ja 
õigeaegseks tagasimaksmiseks ja kui 
reisikorraldus sisaldab reisijate vedu, siis 
reisijate tõhusaks ja kiireks kodumaale 
toimetamiseks maksejõuetuse korral.

Or. en

Selgitus

Korraldajale pandud kohustused on ebaproportsionaalsed ning vähendavad märkimisväärselt 
ettevõtja stiimulit pakkuda atraktiivseid lahendusi. Tarbijale pakutakse väiksemat valikut ja 
paindlikkust ning piiratud juurdepääsu pakkumistele. Oluline on märkida, et paljudel juhtudel 
maksejõuetusevastane kaitse klausel ei jõustu: kui tarbijat ei ole võimalik tuvastada, siis on 
vahendajatel võimatu tuvastada tarbijaid, kes ostsid teenuseid nende veebisaidil olevate 
linkide kaudu.

Muudatusettepanek 386
Catherine Stihler

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 15 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid tagavad, et korraldajatel ja 
vahendajatel, kes hõlbustavad toetatud 
reisikorraldusteenuste hankimist oma 
territooriumil, on olemas tagatis reisijate 
tehtud kõikide maksete tõhusaks ja 
õigeaegseks tagasimaksmiseks ja kui 
reisikorraldus sisaldab reisijate vedu, siis 
reisijate tõhusaks ja kiireks kodumaale 
toimetamiseks maksejõuetuse korral.

1. Liikmesriigid tagavad, et pakettreisi
korraldajatel ja vahendajatel, kes 
hõlbustavad toetatud reisikorraldusteenuste 
hankimist, on olemas tagatis reisijate 
tehtud kõikide maksete tõhusaks ja 
õigeaegseks tagasimaksmiseks ja kui 
reisikorraldus sisaldab reisijate vedu, siis 
reisijate tõhusaks ja kiireks kodumaale 
toimetamiseks korraldaja, vahendaja või 
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mistahes toetatud reisikorraldusteenuste 
pakkuja maksejõuetuse korral.

Or. en

Selgitus

Artikli praegune sõnastus võib julgustada ettevõtjaid tegutsema välismaal või territooriumil, 
kus kodanike kahjuks kohaldatakse nõrgemat maksejõuetusekorda. See tähendab ka 
maksejõuetuse kohaldamist pakettreisi korraldajate, mitte lihtsalt seotud/toetatud reisi suhtes.

Muudatusettepanek 387
Emma McClarkin

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 15 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid tagavad, et korraldajatel ja 
vahendajatel, kes hõlbustavad toetatud
reisikorraldusteenuste hankimist oma 
territooriumil, on olemas tagatis reisijate 
tehtud kõikide maksete tõhusaks ja 
õigeaegseks tagasimaksmiseks ja kui 
reisikorraldus sisaldab reisijate vedu, siis 
reisijate tõhusaks ja kiireks kodumaale 
toimetamiseks maksejõuetuse korral.

1. Liikmesriigid tagavad, et pakettreisi
korraldajatel ja vahendajatel, kes 
hõlbustavad seotud reisikorraldusteenuste 
hankimist, on olemas tagatis reisijate 
tehtud kõikide maksete tõhusaks ja 
õigeaegseks tagasimaksmiseks ja kui 
reisikorraldus sisaldab reisijate vedu, siis 
reisijate tõhusaks ja kiireks kodumaale 
toimetamiseks korraldaja, vahendaja või 
mistahes seotud reisikorraldusteenuste 
pakkuja maksejõuetuse korral.

Or. en

Muudatusettepanek 388
Anna Hedh

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 15 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid tagavad, et korraldajatel ja 
vahendajatel, kes hõlbustavad toetatud 
reisikorraldusteenuste hankimist oma 

1. Liikmesriigid tagavad, et korraldajatel ja 
vahendajatel, kes hõlbustavad pakettreiside 
ja toetatud reisikorraldusteenuste hankimist 
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territooriumil, on olemas tagatis reisijate 
tehtud kõikide maksete tõhusaks ja 
õigeaegseks tagasimaksmiseks ja kui 
reisikorraldus sisaldab reisijate vedu, siis 
reisijate tõhusaks ja kiireks kodumaale 
toimetamiseks maksejõuetuse korral.

oma territooriumil, on olemas tagatis 
reisijate tehtud kõikide maksete tõhusaks ja 
õigeaegseks tagasimaksmiseks ja kui 
reisikorraldus sisaldab reisijate vedu, siis 
reisijate tõhusaks ja kiireks kodumaale 
toimetamiseks maksejõuetuse korral.

Or. sv

Muudatusettepanek 389
Philippe Juvin

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 15 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid tagavad, et korraldajatel ja 
vahendajatel, kes hõlbustavad toetatud 
reisikorraldusteenuste hankimist oma 
territooriumil, on olemas tagatis reisijate 
tehtud kõikide maksete tõhusaks ja 
õigeaegseks tagasimaksmiseks ja kui 
reisikorraldus sisaldab reisijate vedu, siis 
reisijate tõhusaks ja kiireks kodumaale 
toimetamiseks maksejõuetuse korral.

1. Liikmesriigid tagavad, et korraldajatel 
ja/või vahendajatel pakettreisi korral ja 
vahendajatel, kes hõlbustavad toetatud 
reisikorraldusteenuste hankimist oma 
territooriumil, on olemas tagatis reisijate 
tehtud kõikide maksete tõhusaks ja 
õigeaegseks tagasimaksmiseks ja kui 
reisikorraldus sisaldab reisijate vedu, siis 
reisijate tõhusaks ja kiireks kodumaale 
toimetamiseks maksejõuetuse korral.

Or. en

Selgitus

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.

Muudatusettepanek 390
Sergio Gaetano Cofferati
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 15 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid tagavad, et korraldajatel ja 
vahendajatel, kes hõlbustavad toetatud 
reisikorraldusteenuste hankimist oma 
territooriumil, on olemas tagatis reisijate 
tehtud kõikide maksete tõhusaks ja 
õigeaegseks tagasimaksmiseks ja kui 
reisikorraldus sisaldab reisijate vedu, siis 
reisijate tõhusaks ja kiireks kodumaale 
toimetamiseks maksejõuetuse korral.

1. Liikmesriigid tagavad, et pakettreisi 
korraldajatel ja vahendajatel, kes 
hõlbustavad toetatud reisikorraldusteenuste 
hankimist oma territooriumil, on olemas 
tagatis reisijate tehtud kõikide maksete 
tõhusaks ja õigeaegseks tagasimaksmiseks 
ja kui reisikorraldus sisaldab reisijate vedu, 
siis reisijate tõhusaks ja kiireks kodumaale 
toimetamiseks maksejõuetuse korral.

Or. en

Muudatusettepanek 391
Matteo Salvini

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 15 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Lõikes 1 viidatud kaitse maksejõutuse 
korral peab võtma arvesse asjaomase 
ettevõtja tegevuse tegelikku finantsriski. 
See peab reisijaid toetama, sõltumata 
nende elukohast, lähtekohast või sellest, 
kas müüakse pakettreisi või toetatud 
reisikorraldusteenuseid.

2. Lõikes 1 viidatud kaitse maksejõutuse 
korral peab võtma arvesse asjaomase 
ettevõtja tegevuse tegelikku finantsriski. 
See peab reisijaid toetama, sõltumata 
nende elukohast, lähtekohast või sellest, 
kas müüakse pakettreisi.

Or. en

Selgitus

Korraldajale pandud kohustused on ebaproportsionaalsed ning vähendavad märkimisväärselt 
ettevõtja stiimulit pakkuda atraktiivseid lahendusi. Tarbijale pakutakse väiksemat valikut ja 
paindlikkust ning piiratud juurdepääsu pakkumistele. Oluline on märkida, et paljudel juhtudel 
maksejõuetusevastane kaitse klausel: Kui tarbijat ei ole võimalik tuvastada, siis on 
vahendajatel võimatu tuvastada tarbijaid, kes ostsid teenuseid nende veebisaidil olevate 
linkide kaudu.
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Muudatusettepanek 392
Jorgo Chatzimarkakis

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 15 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Lõikes 1 viidatud kaitse maksejõutuse 
korral peab võtma arvesse asjaomase 
ettevõtja tegevuse tegelikku finantsriski. 
See peab reisijaid toetama, sõltumata 
nende elukohast, lähtekohast või sellest, 
kas müüakse pakettreisi või toetatud 
reisikorraldusteenuseid.

2. Lõikes 1 viidatud kaitse maksejõutuse 
korral peab võtma arvesse asjaomase 
ettevõtja tegevuse tegelikku finantsriski. 
See peab reisijaid toetama, sõltumata 
nende elukohast, lähtekohast või sellest, 
kas müüakse pakettreisi.

Or. en

Muudatusettepanek 393
Emma McClarkin

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 15 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Lõikes 1 osutatud 
maksejõuetusevastane kaitse peab olema 
piisav, et täita käesoleva direktiivi 
nõudeid, tingimusel, et see on tõhus kõigi 
mõistlikult eeldatavate asjaolude puhul.

Or. en

Selgitus

Maksejõuetusevastane kaitse peaks olema piisav ning mitte ülekindlustatud, et täita 
tähtajatuid nõudeid, kanda kulusid, mida saaks üle anda tarbijale.

Muudatusettepanek 394
Emma McClarkin

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 15 – lõige 2 b (uus)



PE526.125v01-00 166/191 AM\1013596ET.doc

ET

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 b. Vajaduse korral võib lõikes 1 
osutatud maksejõuetusevastast kaitset 
pakkuda pigem pakettreisi ja seotud 
reisikorraldusteenuseid käsitlevate 
lepingute täitmise, mitte aga maksete 
hüvitamise puhul.

Or. en

Muudatusettepanek 395
Matteo Salvini

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 16 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid tunnustavad artikli 15 
ülevõtmise siseriiklikes eeskirjades 
nõuetele vastavaks igasuguse 
maksejõuetusevastase kaitse, mille 
korraldaja või toetatud 
reisikorraldusteenuste hankimist 
hõlbustav vahendaja on hankinud oma 
liikmesriigi sätete alusel, millega võetakse 
üle artikkel 15.

1. Liikmesriigid tunnustavad artikli 15 
ülevõtmise siseriiklikes eeskirjades 
nõuetele vastavaks igasuguse 
maksejõuetusevastase kaitse, mille 
korraldaja on hankinud oma liikmesriigi 
sätete alusel, millega võetakse üle artikkel 
15.

Or. en

Selgitus

Pakettreiside direktiivi ulatust tuleks piirata paketi moodustavate kombineeritud 
reisiteenustega. Uuel mõistel „toetatud reisikorraldusteenuste” lisamine käesolevasse 
direktiivi võib olla kahjulik mõju tarbijatele ja ettevõtjatele, kuna see loob õigusliku 
ebakindluse ja segaduse nii tarbijate kui ka sarnaste reisiteenuste pakkujate hulgas.

Muudatusettepanek 396
Jorgo Chatzimarkakis

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 16 – lõige 1
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid tunnustavad artikli 15 
ülevõtmise siseriiklikes eeskirjades 
nõuetele vastavaks igasuguse 
maksejõuetusevastase kaitse, mille 
korraldaja või toetatud 
reisikorraldusteenuste hankimist 
hõlbustav vahendaja on hankinud oma 
liikmesriigi sätete alusel, millega võetakse 
üle artikkel 15.

1. Liikmesriigid tunnustavad artikli 15 
ülevõtmise siseriiklikes eeskirjades 
nõuetele vastavaks igasuguse 
maksejõuetusevastase kaitse, mille 
korraldaja on hankinud oma liikmesriigi 
sätete alusel, millega võetakse üle artikkel 
15.

Or. en

Muudatusettepanek 397
Ivo Belet

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 16 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid tunnustavad artikli 15 
ülevõtmise siseriiklikes eeskirjades 
nõuetele vastavaks igasuguse
maksejõuetusevastase kaitse, mille 
korraldaja või toetatud 
reisikorraldusteenuste hankimist hõlbustav 
vahendaja on hankinud oma liikmesriigi 
sätete alusel, millega võetakse üle artikkel 
15.

1. Liikmesriigid tunnustavad artikli 15 
ülevõtmise eeskirjades nõuetele vastavaks 
igasuguse maksejõuetusevastase kaitse, 
mille korraldaja või toetatud 
reisikorraldusteenuste hankimist hõlbustav 
vahendaja on hankinud oma liikmesriigi 
sätete alusel, millega võetakse üle artikkel 
15.

Or. nl

Selgitus

Liikmesriigid võtavad selle määruse sätted üle erinevatel valitsemistasanditel vastavalt 
riiklikule struktuurile.

Muudatusettepanek 398
Philippe Juvin
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 16 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid tunnustavad artikli 15 
ülevõtmise siseriiklikes eeskirjades 
nõuetele vastavaks igasuguse 
maksejõuetusevastase kaitse, mille 
korraldaja või toetatud 
reisikorraldusteenuste hankimist hõlbustav 
vahendaja on hankinud oma liikmesriigi 
sätete alusel, millega võetakse üle artikkel 
15.

1. Liikmesriigid tunnustavad artikli 15 
ülevõtmise siseriiklikes eeskirjades 
nõuetele vastavaks igasuguse 
maksejõuetusevastase kaitse, mille 
korraldaja ja/või vahendaja pakettreisi 
korral või toetatud reisikorraldusteenuste 
hankimist hõlbustav vahendaja on 
hankinud oma liikmesriigi sätete alusel, 
millega võetakse üle artikkel 15.

Or. en

Selgitus

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.

Muudatusettepanek 399
Matteo Salvini

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 16 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Komisjon peaks koostama 
liikmesriikide jaoks siduva kindla valemi, 
et tagada ühtsus ja vältida internetiostu 
ohte liidus. Tuleks konsulteerida 
sidusrühmadega, kuidas selline valem on 
koostatud.

Or. en
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Selgitus

Liikmesriikide jaoks siduva kindla valemi kohaldamine tagaks ühtsuse ja väldiks internetiostu 
ohte liidus. Tuleks konsulteerida sidusrühmadega, kuidas sellist valemit võiks koostada.

Muudatusettepanek 400
Matteo Salvini

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 16 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Liikmesriigid määravad kesksed 
kontaktpunktid, et hõlbustada 
halduskoostööd ja järelevalvet eri riikides 
tegutsevate korraldajate ja toetatud 
reisikorraldusteenuste hankimist 
hõlbustavate vahendajate üle. Nad 
edastavad selliste kontaktpunkide 
kontaktandmed kõikidele liikmesriikidele 
ja komisjonile.

2. Liikmesriigid määravad kesksed 
kontaktpunktid, et hõlbustada 
halduskoostööd ja järelevalvet eri riikides 
tegutsevate korraldajate üle. Nad edastavad 
selliste kontaktpunkide kontaktandmed 
kõikidele liikmesriikidele ja komisjonile.

Or. en

Selgitus

Pakettreiside direktiivi ulatust tuleks piirata paketi moodustavate kombineeritud 
reisiteenustega. Uuel mõistel „toetatud reisikorraldusteenuste” lisamine käesolevasse 
direktiivi võib olla kahjulik mõju tarbijatele ja ettevõtjatele, kuna see loob õigusliku 
ebakindluse ja segaduse nii tarbijate kui ka sarnaste reisiteenuste pakkujate hulgas.

Muudatusettepanek 401
Jorgo Chatzimarkakis

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 16 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Liikmesriigid määravad kesksed 
kontaktpunktid, et hõlbustada 
halduskoostööd ja järelevalvet eri riikides 
tegutsevate korraldajate ja toetatud 
reisikorraldusteenuste hankimist 

2. Liikmesriigid määravad kesksed 
kontaktpunktid, et hõlbustada 
halduskoostööd ja järelevalvet eri riikides 
tegutsevate korraldajate üle. Nad edastavad 
selliste kontaktpunkide kontaktandmed 
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hõlbustavate vahendajate üle. Nad 
edastavad selliste kontaktpunkide 
kontaktandmed kõikidele liikmesriikidele 
ja komisjonile.

kõikidele liikmesriikidele ja komisjonile.

Or. en

Muudatusettepanek 402
Philippe Juvin

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 16 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Liikmesriigid määravad kesksed 
kontaktpunktid, et hõlbustada 
halduskoostööd ja järelevalvet eri riikides 
tegutsevate korraldajate ja toetatud 
reisikorraldusteenuste hankimist 
hõlbustavate vahendajate üle. Nad 
edastavad selliste kontaktpunkide 
kontaktandmed kõikidele liikmesriikidele 
ja komisjonile.

2. Liikmesriigid määravad kesksed 
kontaktpunktid, et hõlbustada 
halduskoostööd ja järelevalvet eri riikides 
tegutsevate pakettreiside puhul 
korraldajate ja/või vahendajate ja toetatud 
reisikorraldusteenuste hankimist 
hõlbustavate vahendajate üle. Nad 
edastavad selliste kontaktpunkide 
kontaktandmed kõikidele liikmesriikidele 
ja komisjonile.

Or. en

Selgitus

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.

Muudatusettepanek 403
Matteo Salvini

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 16 – lõige 3
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Kesksed kontaktpunktid teevad 
üksteisele kättesaadavaks kogu vajalikku 
teabe oma riigi kaitsemeetmete kohta 
maksejõuetuse korral ja asutuse või 
asutuste nimed, kes tagavad nende 
territooriumil asutatud konkreetsele 
ettevõtjale kaitse maksejõutuse korral. Nad 
võimaldavad üksteisele juurdepääsu 
kõikidele nimestikele, milles on loetletud 
korraldajad ja toetatud 
reisikorraldusteenuste hankimist 
hõlbustavad vahendajad, kes vastavad 
nende maksejõuetusevastase kaitsega 
seotud kohustustele.

3. Kesksed kontaktpunktid teevad 
üksteisele kättesaadavaks kogu vajalikku 
teabe oma riigi kaitsemeetmete kohta 
maksejõuetuse korral ja asutuse või 
asutuste nimed, kes tagavad nende 
territooriumil asutatud konkreetsele 
ettevõtjale kaitse maksejõutuse korral. Nad 
võimaldavad üksteisele juurdepääsu 
kõikidele nimestikele, milles on loetletud 
korraldajad, kes vastavad nende 
maksejõuetusevastase kaitsega seotud 
kohustustele.

Or. en

Selgitus

Pakettreiside direktiivi ulatust tuleks piirata paketi moodustavate kombineeritud 
reisiteenustega. Uuel mõistel „toetatud reisikorraldusteenuste” lisamine käesolevasse 
direktiivi võib olla kahjulik mõju tarbijatele ja ettevõtjatele, kuna see loob õigusliku 
ebakindluse ja segaduse nii tarbijate kui ka sarnaste reisiteenuste pakkujate hulgas.

Muudatusettepanek 404
Jorgo Chatzimarkakis

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 16 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Kesksed kontaktpunktid teevad 
üksteisele kättesaadavaks kogu vajalikku 
teabe oma riigi kaitsemeetmete kohta 
maksejõuetuse korral ja asutuse või 
asutuste nimed, kes tagavad nende 
territooriumil asutatud konkreetsele 
ettevõtjale kaitse maksejõutuse korral. Nad 
võimaldavad üksteisele juurdepääsu 
kõikidele nimestikele, milles on loetletud 
korraldajad ja toetatud 
reisikorraldusteenuste hankimist 

3. Kesksed kontaktpunktid teevad 
üksteisele kättesaadavaks kogu vajalikku 
teabe oma riigi kaitsemeetmete kohta 
maksejõuetuse korral ja asutuse või 
asutuste nimed, kes tagavad nende 
territooriumil asutatud konkreetsele 
ettevõtjale kaitse maksejõutuse korral. Nad 
võimaldavad üksteisele juurdepääsu 
kõikidele nimestikele, milles on loetletud 
korraldajad, kes vastavad nende 
maksejõuetusevastase kaitsega seotud 
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hõlbustavad vahendajad, kes vastavad 
nende maksejõuetusevastase kaitsega 
seotud kohustustele.

kohustustele.

Or. en

Muudatusettepanek 405
Ivo Belet

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 16 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Kesksed kontaktpunktid teevad 
üksteisele kättesaadavaks kogu vajalikku 
teabe oma riigi kaitsemeetmete kohta 
maksejõuetuse korral ja asutuse või 
asutuste nimed, kes tagavad nende 
territooriumil asutatud konkreetsele 
ettevõtjale kaitse maksejõutuse korral. Nad 
võimaldavad üksteisele juurdepääsu 
kõikidele nimestikele, milles on loetletud 
korraldajad ja toetatud 
reisikorraldusteenuste hankimist 
hõlbustavad vahendajad, kes vastavad 
nende maksejõuetusevastase kaitsega 
seotud kohustustele.

3. Kesksed kontaktpunktid teevad 
üksteisele kättesaadavaks kogu vajalikku 
teabe oma kaitsemeetmete kohta 
maksejõuetuse korral ja asutuse või 
asutuste nimed, kes tagavad nende 
territooriumil asutatud konkreetsele 
ettevõtjale kaitse maksejõutuse korral. Nad 
võimaldavad üksteisele juurdepääsu 
kõikidele nimestikele, milles on loetletud 
korraldajad ja toetatud 
reisikorraldusteenuste hankimist 
hõlbustavad vahendajad, kes vastavad 
nende maksejõuetusevastase kaitsega 
seotud kohustustele.

Or. nl

Selgitus

Liikmesriigid võtavad selle määruse sätted üle erinevatel valitsemistasanditel vastavalt 
riiklikule struktuurile

Muudatusettepanek 406
Philippe Juvin

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 16 – lõige 3
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Kesksed kontaktpunktid teevad 
üksteisele kättesaadavaks kogu vajalikku 
teabe oma riigi kaitsemeetmete kohta 
maksejõuetuse korral ja asutuse või 
asutuste nimed, kes tagavad nende 
territooriumil asutatud konkreetsele 
ettevõtjale kaitse maksejõutuse korral. Nad 
võimaldavad üksteisele juurdepääsu 
kõikidele nimestikele, milles on loetletud 
korraldajad ja toetatud 
reisikorraldusteenuste hankimist 
hõlbustavad vahendajad, kes vastavad 
nende maksejõuetusevastase kaitsega 
seotud kohustustele.

3. Kesksed kontaktpunktid teevad 
üksteisele kättesaadavaks kogu vajalikku 
teabe oma riigi kaitsemeetmete kohta 
maksejõuetuse korral ja asutuse või 
asutuste nimed, kes tagavad nende 
territooriumil asutatud konkreetsele 
ettevõtjale kaitse maksejõutuse korral. Nad
võimaldavad üksteisele juurdepääsu 
kõikidele nimestikele, milles on loetletud 
korraldajad ja/või vahendajad pakettreisi 
korral ja toetatud reisikorraldusteenuste 
hankimist hõlbustavad vahendajad, kes 
vastavad nende maksejõuetusevastase 
kaitsega seotud kohustustele.

Or. en

Selgitus

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.

Muudatusettepanek 407
Matteo Salvini

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 16 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Kui liikmesriigil on kahtlusi teises riigis 
asutatud ja tema territooriumil tegutseva 
korraldaja või toetatud 
reisikorraldusteenuste hankimist 
hõlbustava vahendaja
maksejõuetusvastase kaitse suhtes, küsib ta 
selgitusi asutamise liikmesriigilt. 
Liikmesriigid vastavad teiste liikmesriikide 

4. Kui liikmesriigil on kahtlusi teises riigis 
asutatud ja tema territooriumil tegutseva 
korraldaja maksejõuetusvastase kaitse 
suhtes, küsib ta selgitusi asutamise 
liikmesriigilt. Liikmesriigid vastavad teiste 
liikmesriikide päringutele hiljemalt 15 
tööpäeva jooksul pärast päringu saamist.
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päringutele hiljemalt 15 tööpäeva jooksul 
pärast päringu saamist.

Or. en

Selgitus

Pakettreiside direktiivi ulatust tuleks piirata paketi moodustavate kombineeritud 
reisiteenustega. Uuel mõistel „toetatud reisikorraldusteenuste” lisamine käesolevasse 
direktiivi võib olla kahjulik mõju tarbijatele ja ettevõtjatele, kuna see loob õigusliku 
ebakindluse ja segaduse nii tarbijate kui ka sarnaste reisiteenuste pakkujate hulgas.

Muudatusettepanek 408
Jorgo Chatzimarkakis

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 16 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Kui liikmesriigil on kahtlusi teises riigis 
asutatud ja tema territooriumil tegutseva 
korraldaja või toetatud 
reisikorraldusteenuste hankimist 
hõlbustava vahendaja
maksejõuetusvastase kaitse suhtes, küsib ta 
selgitusi asutamise liikmesriigilt. 
Liikmesriigid vastavad teiste liikmesriikide 
päringutele hiljemalt 15 tööpäeva jooksul 
pärast päringu saamist.

4. Kui liikmesriigil on kahtlusi teises riigis 
asutatud ja tema territooriumil tegutseva 
korraldaja maksejõuetusvastase kaitse 
suhtes, küsib ta selgitusi asutamise 
liikmesriigilt. Liikmesriigid vastavad teiste 
liikmesriikide päringutele hiljemalt 15 
tööpäeva jooksul pärast päringu saamist.

Or. en

Muudatusettepanek 409
Philippe Juvin

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 16 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Kui liikmesriigil on kahtlusi teises riigis 
asutatud ja tema territooriumil tegutseva 
korraldaja või toetatud 

4. Kui liikmesriigil on kahtlusi teises riigis 
asutatud ja tema territooriumil tegutseva 
korraldaja ja/või vahendaja pakettreisi 
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reisikorraldusteenuste hankimist 
hõlbustava vahendaja maksejõuetusvastase 
kaitse suhtes, küsib ta selgitusi asutamise 
liikmesriigilt. Liikmesriigid vastavad teiste 
liikmesriikide päringutele hiljemalt 15 
tööpäeva jooksul pärast päringu saamist.

korral või toetatud reisikorraldusteenuste 
hankimist hõlbustava vahendaja 
maksejõuetusvastase kaitse suhtes, küsib ta 
selgitusi asutamise liikmesriigilt. 
Liikmesriigid vastavad teiste liikmesriikide 
päringutele hiljemalt 15 tööpäeva jooksul 
pärast päringu saamist.

Or. en

Selgitus

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.

Muudatusettepanek 410
Matteo Salvini

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 17

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 17 välja jäetud
Toetatud reisikorraldusteenustega 
kaasnevad teavitamisnõuded
Liikmesriigid tagavad, et enne lepingu või 
muu vastava pakkumise reisijale siduvaks 
muutumist on toetatud 
reisikorraldusteenuste hankimist 
hõlbustav vahendaja kohustatud esitama 
selgelt ja nähtavalt järgmise teabe:
(a) iga teenuseosutaja vastutab 
ainuisikuliselt oma teenuse korrektse 
lepingujärgse osutamise eest ja
(b) reisija ei saa kasutada ühtegi 
käesoleva direktiivi alusel ainult 
pakettreisiga reisijale tagatud õigust peale 
õiguse ettemaksete tagasimaksmisele ja 
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kui reis sisaldab reisijatevedu, siis 
kodumaale toimetamisele juhul, kui 
vahendaja ise või mõni teenuseosutaja 
muutub maksejõuetuks.

Or. en

Selgitus

Määratlusele „toetatud reisikorraldusteenused” osutamine tuleks direktiivist välja jätta, et 
võimaldada tarbijatel täiel määral ära kasutada reisiteenuste pakkujate initsiatiivist saadav 
kasu. See oleks kooskõlas ELi eesmärgiga takistuseta liikumise kohta. Samuti tuleb märkida, 
et käesolevas artiklis loetletud sätete jõustamine ei ole võimalik juhul, kui reisija, kes kasutas 
antud reisi puhul kahele teenusele ligipääsuks veebisaidi linke, tegi seda ilma end 
tuvastamata.

Muudatusettepanek 411
Jorgo Chatzimarkakis

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 17

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 17 välja jäetud
Toetatud reisikorraldusteenustega 
kaasnevad teavitamisnõuded
Liikmesriigid tagavad, et enne lepingu või 
muu vastava pakkumise reisijale siduvaks 
muutumist on toetatud 
reisikorraldusteenuste hankimist 
hõlbustav vahendaja kohustatud esitama 
selgelt ja nähtavalt järgmise teabe:
(a) iga teenuseosutaja vastutab 
ainuisikuliselt oma teenuse korrektse 
lepingujärgse osutamise eest ja
(b) reisija ei saa kasutada ühtegi 
käesoleva direktiivi alusel ainult 
pakettreisiga reisijale tagatud õigust peale 
õiguse ettemaksete tagasimaksmisele ja 
kui reis sisaldab reisijatevedu, siis 
kodumaale toimetamisele juhul, kui 
vahendaja ise või mõni teenuseosutaja 
muutub maksejõuetuks.
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Or. en

Muudatusettepanek 412
Sergio Gaetano Cofferati

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 17 – lõik 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid tagavad, et enne lepingu või 
muu vastava pakkumise reisijale siduvaks 
muutumist on toetatud 
reisikorraldusteenuste hankimist hõlbustav 
vahendaja kohustatud esitama selgelt ja 
nähtavalt järgmise teabe:

Liikmesriigid tagavad, et enne lepingu või 
muu vastava pakkumise reisijale siduvaks 
muutumist on toetatud 
reisikorraldusteenuste hankimist hõlbustav 
vahendaja kohustatud esitama püsival 
andmekandjal selgelt ja nähtavalt järgmise 
teabe:

Or. en

Muudatusettepanek 413
Sergio Gaetano Cofferati

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 17 – lõik 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) reisija ei saa kasutada ühtegi käesoleva 
direktiivi alusel ainult pakettreisiga 
reisijale tagatud õigust peale õiguse 
ettemaksete tagasimaksmisele ja kui reis 
sisaldab reisijatevedu, siis kodumaale 
toimetamisele juhul, kui vahendaja ise või 
mõni teenuseosutaja muutub 
maksejõuetuks.

(b) reisija ei saa kasutada ühtegi käesoleva 
direktiivi alusel ainult pakettreisiga 
reisijale tagatud õigust peale õiguse 
ettemaksete tagasimaksmisele, abile 
raskuste korral ja kui reis sisaldab 
reisijatevedu, siis kodumaale toimetamisele
juhul, kui vahendaja ise või mõni 
teenuseosutaja muutub maksejõuetuks.

Or. en

Muudatusettepanek 414
Monika Hohlmeier
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 17 – lõik 1 – punkt b a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b a) reisijal on õigus nõuda täielikku 
arvet, millel on läbipaistvalt ära toodud 
kõik reisiteenuse kulud, eeskätt 
broneeringu muutmise, tühistamise või 
reisiteenuste muude muutmiste kulud. 
Reisija peab olema selle arve saanud 
hiljemalt reisi alguseks;

Or. de

Muudatusettepanek 415
Bernadette Vergnaud

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 17 – lõik 1 – punkt b a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b a) tarbija saab siiski kasutada direktiivi 
2011/83/EL kohaselt antud õigusi, välja 
arvatud juhul kui käesolevas direktiivis on 
teisiti sätestatud;

Or. fr

Selgitus

Siinkohal tuleb täpsustada seost „tarbijate õiguste” direktiiviga, mida kohaldatakse jätkuvalt 
vähemalt osaliselt, eelkõige teatavate reisiteenuste osutamise puhul, mis on broneeritud 
väljaspool pakettreisi, või veolepingute puhul.

Muudatusettepanek 416
Monika Hohlmeier

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 17 – lõik 1 – punkt b b (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b b) broneeritud broneeringuklass, 
sealhulgas läbipaistval ja selgesti 
äratuntaval kujul võimalik broneeringu 
alamklass ning selle olemasolu, 
broneeringu muutmise, tühistamise või 
reisiteenuste muude muutmiste kulud ja 
tingimused;

Or. de

Muudatusettepanek 417
Monika Hohlmeier

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 17 – lõik 1 – punkt b c (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b c) teatava broneeringuklassi 
olemasolevate kohtade arv, sealhulgas 
mõne muu broneeringuklassi või 
broneeringu alamklassi vastu 
vahetamisega kaasnevad võimalikud 
kulud.

Or. de

Muudatusettepanek 418
Sergio Gaetano Cofferati

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 17 – lõik 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Juhul kui käesoleva artikli lõike 1 punkti 
b ei ole täidetud, on reisijale tagatud kõik 
garantiid ja õigused käesolevas direktiivis 
käsitletud pakettreisi alusel.

Or. en
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Muudatusettepanek 419
Philippe Juvin

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 17 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 17 a
Vahendaja teave broneeritud täiendavate 
reisteenuste kohta, mis broneeriti toetatud 

reisikorraldusteenuste raames seotud 
internetipõhiste broneerimistoimingute 

kaudu
Ettevõtja, kes pakub artikli 3 lõike 5 
punktis b määratletud täiendavaid 
reisiteenuseid toetatud 
reisikorraldusteenuste raames, tagab, et 
asjaomast vahendajat on korralikult 
teavitatud täiendavate reisiteenuste 
kinnitatud broneerimisest, mis seetõttu 
moodustavad koos esimese broneeritud 
reisiteenusega toetatud 
reisikorraldusteenused, tuues kaasa 
vahendaja vastutuse ja kohustuse 
käesoleva direktiivi alusel.

Or. en

Selgitus

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.

Muudatusettepanek 420
Hans-Peter Mayer
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 17 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 17 a
Ettevõtja, kes hõlbustab seotud 
reisiteenuste hankimist internetis ei varja 
ega paku ebaselgel, arusaamatul ja 
mitmetähenduslikul viisil ning valel ajal 
täiendavate või lisateenuste broneerimata 
jätmise võimalust. See võimalus peab 
olema alati vaikimisi.

Or. en

Muudatusettepanek 421
Hans-Peter Mayer

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel -18 (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel -18
Teabe esitamata jätmine

Kui reisijal on lepingust taganemise 
õigus, ent teda ei ole sellest teavitatud, 
võib ta ilma igasuguste kuludeta kuni 24 
tundi enne reisi algust lepingust 
taganeda.

Or. de

Muudatusettepanek 422
Sergio Gaetano Cofferati, Marc Tarabella

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 18 a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 18 a
Visuaalne näitaja

Iga pakettreisi leping või lepingueelne 
teave sisaldab selgelt ja silmapaistvalt 
ning väga nähtavas kohas Euroopa 
tasemel standarditud visuaalset rohelist 
värvi näitajat, mis määratleb lepingut 
pakettreisina.
Liikmesriigid tagavad, et seotud 
reisikorraldusteenuse hankimist 
hõlbustav ettevõtja näitab selgelt ja 
silmapaistvalt ning väga nähtavas kohas, 
enne kui reisija on seotud mistahes 
lepingu või toetatud 
reisikorraldusteenuste pakkumisega ning 
teabe andmise ajal artikli 17 kohaselt, 
Euroopa tasemel standarditud visuaalset 
kollast värvi näitajat, mis määratleb 
lepingut seotud reisikorraldusteenuste 
osana.
Komisjonile antakse volitus võtta vastu 
tehnilised standardid kooskõlas artikli 18 
punktiga b nende visuaalsete näitajate 
kindlaksmääramiseks pärast vastava 
tarbijauuringu läbiviimist, et võtta tarbija 
jaoks kõige sobivamaid meetmeid.

Or. en

Muudatusettepanek 423
Sergio Gaetano Cofferati, Marc Tarabella

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 18 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 18 b
Tehnilised standardid

1. Tehniliste standardite vastuvõtmise 
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volitus antakse komisjonile, kelle suhtes 
kohaldatakse käesolevas artiklis 
sätestatud tingimusi.
2. Artikli 18 punktis a osutatud tehniliste 
standardite vastuvõtmise volitus antakse 
komisjonile [üheks aastaks] alates 
käesoleva määruse jõustumisest.
3. Artikli 18 punktis a osutatud üleantud 
volitused võib Euroopa Parlament või 
nõukogu iga ajal tagasi võtta. 
Tagasivõtmise otsusega lõpetatakse 
nimetatud otsuses kindlaks määratud 
volituste üleandmine. Otsus jõustab 
järgmisel päeval pärast otsuse avaldamist 
Euroopa Liidu Teatajas või otsuses 
nimetatud hilisemal kuupäeval. See ei 
mõjuta juba jõustunud tehniliste 
standardite kehtivust.
4. Niipea, kui tehnilised standardid on 
vastu võetud, teeb komisjon selle samal 
ajal teatavaks nii Euroopa Parlamendile 
kui ka nõukogule.
5. Artikli 18 punkti a alusel vastuvõetud 
tehnilised standardid jõustuvad ainult siis, 
kui Euroopa Parlament ega nõukogu ei 
ole esitanud vastuväiteid kahe kuu jooksul 
pärast kõnealuse õigusakti teatavaks 
tegemisest Euroopa Parlamendile ja 
nõukogule või kui enne selle tähtaja 
möödumist nii Euroopa Parlament kui ka 
komisjon teavitavad komisjoni, et nad ei 
kavatse vastuväiteid esitada. Seda 
tähtaega võib pikendada [kahe kuu võrra] 
Euroopa Parlamendi või nõukogu 
algatusel.

Or. en

Muudatusettepanek 424
Hans-Peter Mayer

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 19 
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid tagavad, et vahendaja, kes on 
nõustunud korraldama pakettreisi või 
toetatud reisikorraldusteenuste 
broneerimist või kes hõlbustab selliste 
teenuste broneerimist, vastutab kõikide 
broneerimisvigade eest, kui sellised vead 
ei tulene reisijast või vältimatutest ja 
erakorralistest asjaoludest.

Liikmesriigid tagavad, et vahendaja, kes on 
nõustunud korraldama pakettreisi või 
toetatud reisikorraldusteenuste 
broneerimist või kes hõlbustab selliste 
teenuste broneerimist, on vastutav juhul, 
kui ta ei edasta korraldajalt artikli 4 lõike 
1 kohaselt saadud teavet kas täielikult või 
osaliselt ning kui ta on teinud 
broneerimisel vea. Vahendaja ei ole 
vastutav juhul, kui broneerimisvead
tulenevad reisijast või vältimatutest ja 
erakorralistest asjaoludest.

Or. de

Selgitus

See muudatusettepanek on kooskõlas artikli 4 muudatusega.

Muudatusettepanek 425
Matteo Salvini

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 19 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid tagavad, et vahendaja, kes on 
nõustunud korraldama pakettreisi või 
toetatud reisikorraldusteenuste 
broneerimist või kes hõlbustab selliste 
teenuste broneerimist, vastutab kõikide 
broneerimisvigade eest, kui sellised vead ei 
tulene reisijast või vältimatutest ja 
erakorralistest asjaoludest.

Liikmesriigid tagavad, et vahendaja, kes on 
nõustunud korraldama pakettreisi, vastutab 
kõikide broneerimisvigade eest, kui 
sellised vead ei tulene reisijast või 
vältimatutest ja erakorralistest asjaoludest.

Or. en

Selgitus

Hõlbustaja, kes pakub üksnes teise pakkuja veebisaidi linki, ei peaks vastutama 
broneerimistoimingute eest sellel teisel veebisaidil, mille üle tal tõenäoliselt ei ole mingit 
kontrolli. Teenuse pakkujat, kes hõlbustab täiendavate reisiteenuste ostmist, pakkudes 
kolmandate isikute veebisaidi linke, ei tohiks seega pidada vastutavaks broneerimisvigade 
eest, kuna ta toimis lihtsalt hõlbustajana, mitte korraldaja või vahendajana.
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Muudatusettepanek 426
Sergio Gaetano Cofferati, Marc Tarabella

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 19 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid tagavad, et vahendaja, kes on 
nõustunud korraldama pakettreisi või 
toetatud reisikorraldusteenuste 
broneerimist või kes hõlbustab selliste 
teenuste broneerimist, vastutab kõikide 
broneerimisvigade eest, kui sellised vead ei 
tulene reisijast või vältimatutest ja 
erakorralistest asjaoludest.

Liikmesriigid tagavad, et vahendaja, kes on 
nõustunud korraldama pakettreisi või 
toetatud reisikorraldusteenuste 
broneerimist või kes hõlbustab selliste 
teenuste broneerimist, vastutab kõikide 
broneerimisvigade eest, kui sellised vead ei 
tulene reisijast. Sellisel juhul omab 
tõendamiskohustust vahendaja, kes peab 
tõendama reisija viga. 

Or. en

Muudatusettepanek 427
Anna Hedh

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 19 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid tagavad, et vahendaja, kes on 
nõustunud korraldama pakettreisi või 
toetatud reisikorraldusteenuste 
broneerimist või kes hõlbustab selliste 
teenuste broneerimist, vastutab kõikide 
broneerimisvigade eest, kui sellised vead ei 
tulene reisijast või vältimatutest ja 
erakorralistest asjaoludest.

Liikmesriigid tagavad, et vahendaja, kes on 
nõustunud korraldama pakettreisi või 
toetatud reisikorraldusteenuste 
broneerimist või kes hõlbustab selliste 
teenuste broneerimist, vastutab kõikide 
broneerimisvigade eest, kui sellised vead ei 
tulene reisijast. Reisijal on õigus 
broneeringut muuta, kui viga on tekkinud 
48 tunni jooksul pärast broneeringu 
tegemist.

Or. sv

Muudatusettepanek 428
Philippe Juvin
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 19 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid tagavad, et vahendaja, kes on 
nõustunud korraldama pakettreisi või 
toetatud reisikorraldusteenuste 
broneerimist või kes hõlbustab selliste 
teenuste broneerimist, vastutab kõikide 
broneerimisvigade eest, kui sellised vead ei 
tulene reisijast või vältimatutest ja 
erakorralistest asjaoludest.

Liikmesriigid tagavad, et vahendaja, kes on 
nõustunud korraldama pakettreisi või 
toetatud reisikorraldusteenuste 
broneerimist või kes hõlbustab selliste 
teenuste broneerimist, vastutab kõikide 
broneerimisvigade eest, kui need on 
tegelikult seotud broneerimistoimingutega 
ja kui sellised vead ei tulene reisijast või 
vältimatutest ja erakorralistest asjaoludest. 
Toetatud reisikorraldusteenuste puhul, 
mille aluseks on artikli 3 lõike 5 punktis b 
osutatud internetipõhiste 
broneerimistoimingutega sihipäraselt 
täiendavate reisiteenuste hankimine teiselt 
ettevõtjalt, ei vastuta vahendaja selle 
ettevõtja põhjustatud broneerimisvigade 
eest. Sellisel juhul peaks liikmesriik 
tagama, et ettevõtja, kes pakub täiendavat 
reisiteenust, vastutab sellise teenuse 
broneerimise käigus tekkinud vigade eest.

Or. en

Selgitus

Vahendajad peaksid vastutama broneerimisvigade eest, kui nad on tegelikult seotud 
broneerimistoimingutega. Kui toetatud reisikorraldusteenuse puhul, mis kasutab 
internetipõhist broneerimistoiminguid, mis rajanevad ettevõtjate vahel edastataval teabel, 
sealhulgas reisi sihtkohal ja ajal (vt muudatusettepanekut artikli 3 lõike 5 punkti b kohta), 
teeb broneerimisvigu täiendavat teenust pakkuv ettevõtja, peab ta vastutama 
broneerimisvigade eest ning mitte vahendaja, kellel puudub kontroll täiendavate teenuste 
broneerimise üle.

Muudatusettepanek 429
Philippe Juvin

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 19 
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid tagavad, et vahendaja, kes on 
nõustunud korraldama pakettreisi või 
toetatud reisikorraldusteenuste 
broneerimist või kes hõlbustab selliste 
teenuste broneerimist, vastutab kõikide 
broneerimisvigade eest, kui sellised vead ei 
tulene reisijast või vältimatutest ja 
erakorralistest asjaoludest.

Liikmesriigid tagavad, et vahendaja, kes on 
nõustunud korraldama pakettreisi või 
toetatud reisikorraldusteenuste 
broneerimist või kes hõlbustab selliste 
teenuste broneerimist, vastutab kõikide 
broneerimisvigade eest, kui sellised vead ei 
tulene reisijast või erakorralistest ja
vältimatutest asjaoludest.

Or. fr

Selgitus

See muudatusettepanek puudutab tegelikult prantsuskeelset versiooni. Siin kasutatud mõisted 
tuleb viia kooskõlla mõistetega, mida on kasutatud määruses (EÜ) nr 261/2004 (reisijate 
õigused lennureisist mahajätmise ning lendude tühistamise või pikaajalise hilinemise korral), 
kus osutatakse mõiste „circonstances excepionnelles” asemel mõistele „circonstances 
extraordinaires” (erakorralised asjaolud, inglise keeles „extraordinary circumstances”).

Muudatusettepanek 430
Hans-Peter Mayer

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 20 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Juhul kui kas korraldaja või – vastavalt 
artiklile 15 või 18 – vahendaja maksab 
hüvitist, alandab hinda või täidab muid 
talle käesoleva direktiivi alusel pandud 
kohustusi, ei tohi ühtegi käesoleva 
direktiivi või siseriikliku õiguse sätet 
tõlgendada tema õiguse piiramisena
nõuda hüvitist mis tahes kolmandalt isikult, 
kes osales sündmuses, mis põhjustas 
hüvitamise, hinna alandamise või muu 
kohustuse.

1. Juhul kui kas korraldaja või – vastavalt 
artiklile 15 või 18 – vahendaja maksab 
hüvitist, alandab hinda või täidab muid 
talle käesoleva direktiivi alusel pandud 
kohustusi, tagab liikmesriik, et korraldajal 
või vahendajal on õigus nõuda hüvitist mis 
tahes kolmandalt isikult, kes osales 
sündmuses, mis põhjustas hüvitamise, 
hinna alandamise või muu kohustuse.

2. Lõikes 1 osutatud hüvitise nõudmise 
õigus sisaldab ka korraldaja ja vahendaja 
õigust nõuda hüvitist reisiteenuse 
pakkujalt, kui korraldaja või vahendaja 
on kohustatud maksma reisijale hüvitist
käesoleva direktiivi alusel ning samas on 
reisijal õigus hüvitisele muu 
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kohaldatavate liidu õigusaktide, 
sealhulgas määruste 261/2004 ja 
1371/2007 alusel. Hüvitise nõudmise 
õigust ei tohi lepingus piirata.
3. Liikmesriigid tagavad, et mistahes 
piirangud, mis käsitlevad lõikes 1 
osutatud hüvitise nõudmise õigust, on 
mõistlikud ja proportsionaalsed vastavalt 
kohaldatavale riiklikule õigusele.

Or. en

Selgitus

Artiklis jääb ebaselgeks, kas selles tunnustatakse korraldaja õigust küsida hüvitist või mitte. 
Seda võib tõlgendada kahel viisil. Ühest küljest antakse mõista nimetatud õiguse 
tunnustamisest, mille üksikasjad jäetakse liikmesriigi õiguse pädevusse. Teisest küljest võib 
seda ka tõlgendada kui riiklikul tasandil tehtud otsuse kaitsmisena, et määrata kindlaks, kas 
ja millises ulatuses selline õigus teostub. Käesolevas muudatusettepanekus täpsustatakse, et 
kõnealune õigus:

- kehtib korraldajate jaoks riiklikus õiguses,

- kehtib, kui reisija võib samuti hüvitist nõuda mõne muu ELi õigusakti alusel.

Muudatusettepanek 431
Philippe Juvin

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 20 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Juhul kui kas korraldaja või – vastavalt 
artiklile 15 või 18 – vahendaja maksab 
hüvitist, alandab hinda või täidab muid 
talle käesoleva direktiivi alusel pandud 
kohustusi, ei tohi ühtegi käesoleva 
direktiivi või siseriikliku õiguse sätet 
tõlgendada tema õiguse piiramisena
nõuda hüvitist mis tahes kolmandalt isikult, 
kes osales sündmuses, mis põhjustas 
hüvitamise, hinna alandamise või muu 
kohustuse.

Juhul kui kas korraldaja või – vastavalt 
artiklile 11, 12, 15 või 18 – vahendaja 
maksab hüvitist, alandab hinda või täidab 
muid talle käesoleva direktiivi alusel 
pandud kohustusi, tagab liikmesriik, et tal 
on õigus nõuda hüvitist mis tahes 
kolmandalt isikult, kes osales sündmuses, 
mis põhjustas hüvitamise, hinna 
alandamise või muu kohustuse.

Or. en
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Selgitus

Although the current proposal is dedicated to B2C relations, it is nonetheless essential to 
underline that packages/assisted travel arrangements can be impacted by events/decisions 
triggered by third parties (eg. bankruptcy of an air carrier, cancellation of flights, etc.). The 
revision of the 1990 Directive should be the opportunity to reinforce this aspect of B2B 
relations and oblige Member States to include appropriate and accessible means of redress 
for the organiser and the retailer concerned against third parties. The addition to articles 11 
and 12 reflects the proposal put forward by Mr Philippe Juvin regarding targeted full 
harmonisation.

Muudatusettepanek 432
Ivo Belet

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 21 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Reisijad ei või loobuda õigustest, mis on 
neile antud nende siseriiklike meetmete 
alusel, millega käesolev direktiiv üle 
võetakse.

2. Reisijad ei või loobuda õigustest, mis on 
neile antud nende meetmete alusel, millega 
käesolev direktiiv üle võetakse.

Or. nl

Selgitus

Liikmesriigid võtavad selle määruse sätted üle erinevatel valitsemistasanditel vastavalt 
riiklikule struktuurile

Muudatusettepanek 433
Sergio Gaetano Cofferati

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 22 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid tagavad, et on olemas 
sobivad ja tõhusad vahendid, millega 
kindlustada käesoleva direktiivi nõuete 
täitmine.

Liikmesriigid tagavad, et on olemas 
sobivad ja tõhusad vahendid, millega 
kindlustada käesoleva direktiivi nõuete 
täitmine.

Lisaks tagavad liikmesriigid asjakohaste 
meetmete olemasolu, et tagada ettevõtjate 
ja korraldajate eksitavate tavade 
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puudumine, eelkõige andes tarbijatele 
ootused õiguste ja garantiide suhtes, mida 
koos lepinguga ei pakuta. 

Or. en

Muudatusettepanek 434
Ivo Belet

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 23 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid kehtestavad eeskirjad 
karistuste kohta, mida õiguskaitseasutused 
võivad määrata ettevõtjatele käesoleva 
direktiivi alusel vastu võetud riiklike sätete 
rikkumise eest, ja võtavad kõik vajalikud 
meetmed nende rakendamise tagamiseks. 
Kehtestatud karistused peavad olema 
tõhusad, proportsionaalsed ja hoiatavad.

Liikmesriigid kehtestavad eeskirjad 
karistuste kohta, mida õiguskaitseasutused 
võivad määrata ettevõtjatele käesoleva 
direktiivi alusel vastu võetud sätete 
rikkumise eest, ja võtavad kõik vajalikud 
meetmed nende rakendamise tagamiseks. 
Kehtestatud karistused peavad olema 
tõhusad, proportsionaalsed ja hoiatavad.

Or. nl

Selgitus

Liikmesriigid võtavad selle määruse sätted üle erinevatel valitsemistasanditel vastavalt 
riiklikule struktuurile.

Muudatusettepanek 435
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Ettepank võtta vastu direktiiv
Artikkel 27 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid võtavad vastu ja 
avaldavad käesoleva direktiivi järgimiseks 
vajalikud õigus- ja haldusnormid hiljemalt 
[18 kuud pärast käesoleva direktiivi 
jõustumist]. Nad edastavad kõnealuste 
normide teksti viivitamata komisjonile.

1. Liikmesriigid võtavad vastu ja 
avaldavad käesoleva direktiivi järgimiseks 
vajalikud õigus- ja haldusnormid hiljemalt 
[24 kuud pärast käesoleva direktiivi 
jõustumist]. Nad edastavad kõnealuste 
normide teksti viivitamata komisjonile.

Or. pl
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Selgitus

18-kuuline tähtaeg direktiivi rakendamiseks ei ole piisav, arvestades seadusandliku protsessi 
kulgu ja õigusakti mõju äriettevõtetele, kellel pea olema aega kohandada oma 
majandustegevus uute nõuetega. Seega tuleks pikendada tähtaega, mille jooksul liikmesriigid 
peavad vastu võtma vajalikud õigusaktid. Referentliikmesriigi muudatusettepanekutega 
palutakse täiendada muudatusettepanekut nii, et kõik tähtajad oleksid 24 kuud. 


