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Tarkistus 88
Emma McClarkin

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 5 kappale

Komission teksti Tarkistus

(5) Perussopimuksen 26 artiklan 2 kohdan 
mukaan sisämarkkinat käsittävät alueen, 
jolla ei ole sisäisiä rajoja ja jolla taataan 
tavaroiden ja palvelujen vapaa liikkuvuus 
sekä sijoittautumisvapaus. 
Matkapakettisopimuksiin ja avustettuihin 
matkajärjestelyihin liittyviä tiettyjä
näkökohtia on yhdenmukaistettava, jotta 
tällä alalla saataisiin aikaan todelliset 
kuluttajan sisämarkkinat, joilla vallitsee 
asianmukainen tasapaino kuluttajansuojan 
korkean tason ja yritysten kilpailukyvyn 
välillä.

(5) Perussopimuksen 26 artiklan 2 kohdan 
mukaan sisämarkkinat käsittävät alueen, 
jolla ei ole sisäisiä rajoja ja jolla taataan 
tavaroiden ja palvelujen vapaa liikkuvuus 
sekä sijoittautumisvapaus. 
Matkapakettisopimuksiin ja avustettuihin 
matkajärjestelyihin liittyviä asianmukaisia
näkökohtia on yhdenmukaistettava, jotta 
tällä alalla saataisiin aikaan todelliset 
kuluttajan sisämarkkinat, joilla vallitsee 
asianmukainen tasapaino kuluttajansuojan 
korkean tason ja yritysten kilpailukyvyn 
välillä.

Or. en

Tarkistus 89
Catherine Stihler

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 5 kappale

Komission teksti Tarkistus

(5) Perussopimuksen 26 artiklan 2 kohdan 
mukaan sisämarkkinat käsittävät alueen, 
jolla ei ole sisäisiä rajoja ja jolla taataan 
tavaroiden ja palvelujen vapaa liikkuvuus 
sekä sijoittautumisvapaus. 
Matkapakettisopimuksiin ja avustettuihin
matkajärjestelyihin liittyviä tiettyjä 
näkökohtia on yhdenmukaistettava, jotta 
tällä alalla saataisiin aikaan todelliset 
kuluttajan sisämarkkinat, joilla vallitsee 
asianmukainen tasapaino kuluttajansuojan 
korkean tason ja yritysten kilpailukyvyn 
välillä.

(5) Perussopimuksen 26 artiklan 2 kohdan 
mukaan sisämarkkinat käsittävät alueen, 
jolla ei ole sisäisiä rajoja ja jolla taataan 
tavaroiden ja palvelujen vapaa liikkuvuus 
sekä sijoittautumisvapaus. 
Matkapakettisopimuksiin ja niihin 
kytkettyihin matkajärjestelyihin liittyviä 
tiettyjä näkökohtia on yhdenmukaistettava, 
jotta tällä alalla saataisiin aikaan todelliset 
kuluttajan sisämarkkinat, joilla vallitsee 
asianmukainen tasapaino kuluttajansuojan 
korkean tason ja yritysten kilpailukyvyn 
välillä.
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Or. en

Perustelu

”Avustetut matkajärjestelyt” -ilmaus on harhaanjohtava, koska se luo vaikutelman avun 
antamisesta paitsi varausvaiheessa myös lomanvieton aikana.

Tarkistus 90
Ivo Belet

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 6 kappale

Komission teksti Tarkistus

(6) Unionissa ei nykyään käytetä hyväksi 
kaikkia matkapakettimarkkinoiden rajat 
ylittäviä mahdollisuuksia. Eri 
jäsenvaltioiden väliset erot matkustajien 
suojaa koskevissa säännöissä vähentävät 
matkustajien halukkuutta hankkia 
matkapaketteja ja avustettuja 
matkajärjestelyjä toisesta jäsenvaltiosta 
sekä tiettyyn jäsenvaltioon 
sijoittautuneiden matkanjärjestäjien ja 
matkanvälittäjien halukkuutta myydä 
kyseisiä palveluja toisessa jäsenvaltiossa.
Matkapaketteja ja avustettuja 
matkajärjestelyjä koskevan jäsenvaltioiden 
lainsäädännön lähentämistä on siis 
jatkettava, jotta kuluttajat ja yritykset 
voivat saada sisämarkkinoista täyden 
hyödyn, ja samalla voidaan varmistaa 
kuluttajansuojan korkea taso koko 
unionissa.

(6) Unionissa ei nykyään käytetä hyväksi 
kaikkia matkapakettimarkkinoiden rajat 
ylittäviä mahdollisuuksia. Matkapaketteja 
ja avustettuja matkajärjestelyjä koskevan 
jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämistä 
on siis parannettava, jotta kuluttajat ja 
yritykset voivat saada sisämarkkinoista 
täyden hyödyn, ja samalla voidaan 
varmistaa kuluttajansuojan korkea taso 
koko unionissa.

Or. nl
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Tarkistus 91
Ivo Belet

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 6 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(6 a) Jäsenvaltioiden olisi kuluttajien 
suojelemiseksi voitava vapaasti hyväksyä 
tai pitää voimassa matkapaketteihin ja 
avustettuihin matkajärjestelyihin 
sovellettavia tiukempia säännöksiä.

Or. nl

Tarkistus 92
Heide Rühle

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 7 kappale

Komission teksti Tarkistus

(7) Suurin osa matkapaketteja ostavista 
matkustajista on unionin 
kuluttajalainsäädännössä tarkoitettuja 
kuluttajia. Aina ei kuitenkaan ole helppoa 
tehdä eroa kuluttajien ja niiden pienten 
yritysten edustajien tai 
ammatinharjoittajien välillä, jotka varaavat 
yritykseensä tai ammatinharjoittamiseen 
liittyviä matkoja samojen varauskanavien 
kautta kuin kuluttajat. Kyseiset matkustajat 
tarvitsevat usein samanlaisen 
suojelutason kuin kuluttajat. Suuret 
yritykset tai organisaatiot sen sijaan
toteuttavat työntekijöidensä 
matkajärjestelyt usein liikematkojen 
järjestämiseen erikoistuneiden yritysten 
kanssa tehtyjen puitesopimusten 
perusteella. Viimeksi mainitun kaltaiset
matkajärjestelyt eivät edellytä kuluttajien 
suojaa vastaavaa suojan tasoa. Siksi tätä 
direktiiviä olisi sovellettava vain niihin 
liikematkustajiin, jotka eivät tee 
matkajärjestelyjä puitesopimuksen 
perusteella. Jotta estettäisiin muissa 

(7) Suurin osa matkapaketteja ostavista 
matkustajista on unionin 
kuluttajalainsäädännössä tarkoitettuja 
kuluttajia. Aina ei kuitenkaan ole helppoa 
tehdä eroa kuluttajien ja niiden pienten 
yritysten edustajien tai 
ammatinharjoittajien välillä, jotka varaavat 
yritykseensä tai ammatinharjoittamiseen 
liittyviä matkoja samojen varauskanavien 
kautta kuin kuluttajat. Suuret yritykset tai 
organisaatiot toteuttavat työntekijöidensä 
matkajärjestelyt usein liikematkojen 
järjestämiseen erikoistuneiden yritysten 
kanssa tehtyjen puitesopimusten 
perusteella tai suoraan sen yrityksen 
kanssa, jonka nimissä matkustaja 
matkustaa. Tällaiset matkajärjestelyt eivät 
edellytä kuluttajien suojaa vastaavaa 
suojan tasoa. Jotta estettäisiin muissa 
kuluttajansuojadirektiiveissä käsitteelle 
”kuluttaja” annettuun määritelmään 
liittyvät sekaannukset, tämän direktiivin 
nojalla suojattavista henkilöistä käytetään 



PE526.125v01-00 6/206 AM\1013596FI.doc

FI

kuluttajansuojadirektiiveissä käsitteelle 
”kuluttaja” annettuun määritelmään 
liittyvät sekaannukset, tämän direktiivin 
nojalla suojattavista henkilöistä käytetään 
käsitettä ”matkustaja”.

käsitettä ”matkustaja”.

Or. en

Tarkistus 93
Emma McClarkin

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 7 kappale

Komission teksti Tarkistus

(7) Suurin osa matkapaketteja ostavista 
matkustajista on unionin 
kuluttajalainsäädännössä tarkoitettuja
kuluttajia. Aina ei kuitenkaan ole helppoa 
tehdä eroa kuluttajien ja niiden pienten 
yritysten edustajien tai 
ammatinharjoittajien välillä, jotka varaavat 
yritykseensä tai ammatinharjoittamiseen 
liittyviä matkoja samojen varauskanavien 
kautta kuin kuluttajat. Kyseiset matkustajat 
tarvitsevat usein samanlaisen suojelutason
kuin kuluttajat. Suuret yritykset tai 
organisaatiot sen sijaan toteuttavat 
työntekijöidensä matkajärjestelyt usein 
liikematkojen järjestämiseen 
erikoistuneiden yritysten kanssa tehtyjen 
puitesopimusten perusteella. Viimeksi 
mainitun kaltaiset matkajärjestelyt eivät 
edellytä kuluttajien suojaa vastaavaa 
suojan tasoa. Siksi tätä direktiiviä olisi 
sovellettava vain niihin liikematkustajiin, 
jotka eivät tee matkajärjestelyjä 
puitesopimuksen perusteella. Jotta 
estettäisiin muissa 
kuluttajansuojadirektiiveissä käsitteelle 
”kuluttaja” annettuun määritelmään 
liittyvät sekaannukset, tämän direktiivin 
nojalla suojattavista henkilöistä käytetään 
käsitettä ”matkustaja”.

(7) Suurin osa matkapaketteja ostavista 
matkustajista on kuluttajia. Aina ei 
kuitenkaan ole helppoa tehdä eroa 
kuluttajien ja niiden pienten yritysten 
edustajien tai ammatinharjoittajien välillä, 
jotka varaavat yritykseensä tai 
ammatinharjoittamiseen liittyviä matkoja 
samojen varauskanavien kautta kuin 
kuluttajat. Kyseiset matkustajat tarvitsevat 
usein samanlaisen suojelutason kuin 
kuluttajat. Suuret yritykset tai organisaatiot 
sen sijaan toteuttavat työntekijöidensä 
matkajärjestelyt usein liikematkojen 
järjestämiseen erikoistuneiden yritysten 
kanssa tehtyjen puitesopimusten 
perusteella. Viimeksi mainitun kaltaiset 
matkajärjestelyt eivät edellytä kuluttajien 
suojaa vastaavaa suojan tasoa. Siksi tätä 
direktiiviä olisi sovellettava 
liikematkustajiin ainoastaan, jos 
jäsenvaltiot katsovat sen tarpeelliseksi, 
esimerkiksi liikematkustajan varatessa 
matkan omalla nimellään eikä yrityksen 
nimellä. Jotta estettäisiin muissa 
kuluttajansuojadirektiiveissä käsitteelle 
”kuluttaja” annettuun määritelmään 
liittyvät sekaannukset, tämän direktiivin 
nojalla suojattavista henkilöistä käytetään 
käsitettä ”matkustaja”.
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Tarkistus 94
Philippe Juvin

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 8 kappale

Komission teksti Tarkistus

(8) Koska matkapalveluja voidaan yhdistää 
monella eri tavalla, matkapaketeiksi on 
katsottava kaikki matkapalvelujen 
yhdistelmät, joissa on matkustajien yleensä 
matkapaketteihin yhdistämiä 
ominaisuuksia, ja erityisesti yhdistelmät, 
joissa erilliset matkapalvelut on yhdistetty 
yhdeksi matkailutuotteeksi, jonka 
asianmukaisesta toteuttamisesta vastaa 
matkanjärjestäjä. Unionin tuomioistuimen 
oikeuskäytännön16 mukaan sillä, 
yhdistetäänkö matkapalvelut ennen 
yhteydenpitoa matkustajaan vai 
matkustajan pyynnöstä tai hänen 
tekemänsä valinnan mukaan, ei ole 
merkitystä. Samoja periaatteita olisi 
sovellettava riippumatta siitä, tehdäänkö 
varaus matkatoimiston fyysisessä 
toimipaikassa vai verkossa.

(8) Koska matkapalveluja voidaan yhdistää 
monella eri tavalla, matkapaketeiksi on 
katsottava kaikki matkapalvelujen 
yhdistelmät, joissa on matkustajien yleensä 
matkapaketteihin yhdistämiä 
ominaisuuksia, ja erityisesti yhdistelmät, 
joissa erilliset matkapalvelut on yhdistetty 
yhdeksi matkailutuotteeksi, jonka 
asianmukaisesta toteuttamisesta vastaa 
matkanjärjestäjä ja/tai matkanvälittäjä. 
Unionin tuomioistuimen 
oikeuskäytännön16 mukaan sillä, 
yhdistetäänkö matkapalvelut ennen 
yhteydenpitoa matkustajaan vai 
matkustajan pyynnöstä tai hänen 
tekemänsä valinnan mukaan, ei ole 
merkitystä. Samoja periaatteita olisi 
sovellettava riippumatta siitä, tehdäänkö 
varaus matkatoimiston fyysisessä 
toimipaikassa vai verkossa.

__________________ __________________
16 Ks. asia C-400/00, Club Tour, Viagens e 
Turismo SA v. Alberto Carlos Lobo 
Gonçalves Garrido ja Club Med Viagens 
Ld, tuomio 30.4.2002, Kok., s. I-04051.

16 Ks. asia C-400/00, Club Tour, Viagens e 
Turismo SA v. Alberto Carlos Lobo 
Gonçalves Garrido ja Club Med Viagens 
Ld, tuomio 30.4.2002, Kok., s. I-04051.

Or. en

Perustelu

Tarkistuksella mukautetaan johdanto-osan kappaletta ehdotukseen 11 artiklaan (Vastuu 
matkapaketin toteuttamisesta) kytkeytyvästä kohdennetusta enimmäisharmonisoinnista.
Vastuussa oleva kaupan alan toimija voisi olla vuoden 1990 direktiivin tapaan 
matkanjärjestäjä ja/tai matkanvälittäjä, mikä jättäisi jäsenvaltioille jonkin verran 
liikkumavaraa.
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Tarkistus 95
Philippe Juvin

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 9 kappale

Komission teksti Tarkistus

(9) Avoimuuden vuoksi olisi tehtävä ero 
matkapakettien ja niiden avustettujen 
matkajärjestelyjen välillä, joissa verkossa 
tai matkatoimiston fyysisessä 
toimipaikassa toimivat matkanjärjestäjät 
auttavat matkustajia yhdistämään 
matkapalveluja siten, että matkustaja tekee 
sopimuksia eri matkapalvelujen tarjoajien 
kanssa. Avustettuihin matkajärjestelyihin 
kuuluvat myös toisiinsa kytketyt 
varausprosessit, niihin ei liity edellä 
mainittuja ominaisuuksia eikä niiden 
vuoksi olisi asianmukaista soveltaa kaikkia 
matkapaketteihin sovellettavia velvoitteita.

(9) Avoimuuden vuoksi olisi tehtävä ero 
matkapakettien ja niiden avustettujen 
matkajärjestelyjen välillä, joissa verkossa 
tai matkatoimiston fyysisessä 
toimipaikassa toimivat matkanjärjestäjät 
auttavat matkustajia yhdistämään 
matkapalveluja siten, että matkustaja tekee 
sopimuksia eri matkapalvelujen tarjoajien 
kanssa. Avustettuihin matkajärjestelyihin 
kuuluvat myös toisiinsa kohdennetusti 
kytketyt varausprosessit, niihin ei liity 
edellä mainittuja ominaisuuksia eikä niiden 
vuoksi olisi asianmukaista soveltaa kaikkia 
matkapaketteihin sovellettavia velvoitteita.

Or. en

Perustelu

Selvennetään avustettujen matkajärjestelyjen käsitettä (lisätarjousten on oltava 
kohdennettuja, eli niiden on liityttävä matkailijan ensin varaaman matkapalvelun paikkaan ja 
ajankohtaan). Lisäselvennykset sisällytetään direktiiviehdotuksen johdanto-osan 11 ja 13 
kappaleeseen.



AM\1013596FI.doc 9/206 PE526.125v01-00

FI

Tarkistus 96
Ivo Belet

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 11 kappale

Komission teksti Tarkistus

(11) Olisi kuitenkin tehtävä ero 
avustettujen matkajärjestelyjen ja niiden 
matkapalvelujen välillä, jotka matkustajat 
varaavat itsenäisesti ja usein eri 
ajankohtina mutta samaa matkaa tai lomaa 
varten. Myös verkossa avustetut 
matkajärjestelyt olisi erotettava linkeistä, 
joiden kautta matkustajille ainoastaan 
tiedotetaan yleisellä tasolla muista 
matkapalveluista, esimerkiksi kun hotelli 
tai jonkin tapahtuman järjestäjä lisää 
verkkosivustolleen luettelon kaikista 
toimijoista, jotka tarjoavat varauksesta 
riippumatta kuljetuksen kyseiseen hotelliin 
tai tapahtumaan, tai jos verkkosivuilla 
käytetään evästeitä tai metatietoa 
mainosten esittämiseen.

(11) Olisi kuitenkin tehtävä ero 
avustettujen matkajärjestelyjen ja niiden 
matkapalvelujen välillä, jotka matkustajat 
varaavat itsenäisesti ja usein eri 
ajankohtina mutta samaa matkaa tai lomaa 
varten. Myös verkossa avustetut 
matkajärjestelyt olisi erotettava asiaan 
liittyvistä verkkosivustoista, joilla ei pyritä 
tekemään sopimusta matkustajan kanssa, 
sekä linkeistä, joiden kautta matkustajille 
ainoastaan tiedotetaan yleisellä tasolla 
muista matkapalveluista, esimerkiksi kun 
hotelli tai jonkin tapahtuman järjestäjä lisää 
verkkosivustolleen luettelon kaikista 
toimijoista, jotka tarjoavat varauksesta 
riippumatta kuljetuksen kyseiseen hotelliin 
tai tapahtumaan, tai jos verkkosivuilla 
käytetään evästeitä tai metatietoa 
mainosten esittämiseen.

Or. nl

Tarkistus 97
Philippe Juvin

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 11 kappale

Komission teksti Tarkistus

(11) Olisi kuitenkin tehtävä ero 
avustettujen matkajärjestelyjen ja niiden 
matkapalvelujen välillä, jotka matkustajat 
varaavat itsenäisesti ja usein eri 
ajankohtina mutta samaa matkaa tai lomaa 
varten. Myös verkossa avustetut 
matkajärjestelyt olisi erotettava linkeistä, 
joiden kautta matkustajille ainoastaan 

(11) Olisi kuitenkin tehtävä ero 
avustettujen matkajärjestelyjen ja niiden 
matkapalvelujen välillä, jotka matkustajat 
varaavat itsenäisesti ja usein eri 
ajankohtina mutta samaa matkaa tai lomaa 
varten. Myös verkossa avustetut 
matkajärjestelyt olisi erotettava linkeistä, 
joiden kautta matkustajille ainoastaan 
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tiedotetaan yleisellä tasolla muista 
matkapalveluista, esimerkiksi kun hotelli 
tai jonkin tapahtuman järjestäjä lisää 
verkkosivustolleen luettelon kaikista 
toimijoista, jotka tarjoavat varauksesta 
riippumatta kuljetuksen kyseiseen hotelliin 
tai tapahtumaan, tai jos verkkosivuilla 
käytetään evästeitä tai metatietoa 
mainosten esittämiseen.

tiedotetaan yleisellä tasolla ja muutoin 
kuin kohdennetusti muista 
matkapalveluista, esimerkiksi kun hotelli 
tai jonkin tapahtuman järjestäjä lisää 
verkkosivustolleen luettelon kaikista 
toimijoista, jotka tarjoavat varauksesta 
riippumatta kuljetuksen kyseiseen hotelliin 
tai tapahtumaan, tai jos verkkosivuilla 
käytetään evästeitä tai metatietoa sellaisten 
mainosten esittämiseen, jotka liittyvät 
valitussa ensimmäisessä matkapalvelussa 
yksilöityyn matkakohteeseen ja/tai matkan 
kestoon.

Or. en

Perustelu

Selvennetään, milloin ei ole kyse avustetusta matkajärjestelystä (lisätarjouksia ei lähetetä 
kohdennetusti, eli ne eivät liity matkailijan ensin varaaman matkapalvelun paikkaan ja 
ajankohtaan).

Tarkistus 98
Philippe Juvin

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 13 kappale

Komission teksti Tarkistus

(13) Olisi asetettava erityisiä sääntöjä 
matkatoimistojen fyysisille toimipaikoille 
ja verkossa toimiville matkanvälittäjille, 
jotka joko tietyn niiden toimipaikkaan 
tehtävän saman käynnin tai tietyn niiden 
verkkomyyntipisteeseen otetun saman 
yhteyden aikana auttavat matkustajia 
tekemään erillisiä sopimuksia yksittäisten 
palveluntarjoajien kanssa, sekä verkossa 
toimiville matkanvälittäjille, jotka 
helpottavat verkossa tarjottavia toisiinsa 
kytkettyjä sähköisiä varausmenettelyjä 
käyttämällä täydentävien matkapalvelujen 
hankkimista toiselta 
elinkeinonharjoittajalta kohdennetulla 
tavalla viimeistään silloin, kun 

(13) Olisi asetettava erityisiä sääntöjä 
matkatoimistojen fyysisille toimipaikoille 
ja verkossa toimiville matkanvälittäjille, 
jotka joko tietyn niiden toimipaikkaan 
tehtävän saman käynnin tai tietyn niiden 
verkkomyyntipisteeseen otetun saman 
yhteyden aikana auttavat matkustajia 
tekemään erillisiä sopimuksia yksittäisten 
palveluntarjoajien kanssa, sekä verkossa 
toimiville matkanvälittäjille, jotka 
helpottavat verkossa tarjottavia toisiinsa 
kytkettyjä sähköisiä varausmenettelyjä 
käyttämällä täydentävien matkapalvelujen 
hankkimista toiselta 
elinkeinonharjoittajalta kohdennetulla 
tavalla, joka merkitsee, että 



AM\1013596FI.doc 11/206 PE526.125v01-00

FI

ensimmäisen palvelun varaus vahvistetaan. 
Näitä sääntöjä sovellettaisiin esimerkiksi 
silloin, kun kuluttaja varaa ensimmäisenä 
matkapalveluna esimerkiksi lennon tai 
junamatkan ja hänelle tarjotaan varauksen 
vahvistamisen yhteydessä toisen 
palveluntarjoajan tai edustajan 
varaussivustolle johtavalla linkillä 
mahdollisuutta varata täydentävä 
matkapalvelu, kuten hotellimajoitus 
valitussa matkakohteessa. Vaikka edellä 
mainitut järjestelyt eivät ole tässä 
direktiivissä tarkoitettuja matkapaketteja, 
koska järjestelyjä hankittaessa ei voida 
virheellisesti olettaa yhden yksittäisen 
matkanjärjestäjän vastaavan kaikista 
matkapalveluista, tällaiset avustetut 
järjestelyt ovat vaihtoehtoinen ja usein 
matkapakettien kanssa tiiviisti kilpaileva 
liiketoimintamalli.

elinkeinonharjoittajat siirtävät juuri 
ensimmäiseen matkapalveluun liittyviä 
tietoja (mukaan lukien matkakohdetta ja 
matkan kestoa koskevat tiedot) siirtämättä 
matkustajan henkilötietoja) viimeistään 
silloin, kun ensimmäisen palvelun varaus 
vahvistetaan sähköpostitse. Näitä sääntöjä 
sovellettaisiin esimerkiksi silloin, kun 
kuluttajalle lähetetään vahvistus 
ensimmäisen matkapalvelun, kuten
lennon tai junamatkan, varaamisesta tai 
kun kuluttajalle tarjotaan varauksen 
vahvistamisen yhteydessä toisen 
palveluntarjoajan tai edustajan 
varaussivustolle johtavalla linkillä 
mahdollisuutta varata täydentävä 
matkapalvelu, kuten hotellimajoitus 
valitussa matkakohteessa ja/tai 
ensimmäisessä matkapalvelussa 
yksilöitynä ajankohtana. Vaikka edellä 
mainitut järjestelyt eivät ole tässä 
direktiivissä tarkoitettuja matkapaketteja, 
koska järjestelyjä hankittaessa ei voida 
virheellisesti olettaa yhden yksittäisen 
matkanjärjestäjän ja/tai matkanvälittäjän 
vastaavan kaikista matkapalveluista ja 
koska elinkeinonharjoittajien välillä ei ole 
siirretty matkustajan henkilötietoja, 
tällaiset avustetut järjestelyt ovat 
vaihtoehtoinen ja usein matkapakettien 
kanssa tiiviisti kilpaileva 
liiketoimintamalli.

Or. en

Perustelu

Täsmennetään vaihdettujen tietojen laji (erotetaan toisistaan matkapaketti sellaisena kuin se 
on määritettynä 3 artiklan 2 kohdan v alakohdassa ja avustettu matkajärjestely sellaisena 
kuin se on määritettynä 3 artiklan 5 kohdan b alakohdassa). Pelkkä verkkosivustolinkki ei voi 
olla avustettu matkajärjestely (elinkeinonharjoittajien välillä on siirrettävä ainoastaan 
varaukseen liittyviä tietoja – ajankohta ja paikka). Vahvistuksen ajankohta on määritettävä 
asianmukaisesti (vahvistuksen sisältävän sähköpostin vastaanottaminen), jotta kyetään 
huolehtimaan oikeusvarmuudesta (ajanjakson määritteleminen vaikuttaa siihen, mitä 
pidetään matkapakettina ja mitä taas ei).
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Tarkistus 99
Hans-Peter Mayer

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 14 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(14 a) Verkossa on ilmennyt käytäntönä, 
että palveluun kytkettyjen 
matkajärjestelyjen hankkimista 
helpottavat elinkeinonharjoittajat ovat 
piilottaneet verkkosivustoillaan sen 
vaihtoehdon, että matkustaja voisi jättää 
valitsematta kaikki muut vaihtoehdot kuin 
varsinaisen palvelun. Tällaiset käytännöt 
olisi katsottava matkustajien kannalta 
harhaanjohtaviksi. Nykyinen 
oikeudellinen järjestelmä ei vielä 
mahdollista niiden poistamista, ja koska 
ne ovat tyypillisiä palveluun kytketyille 
matkajärjestelyille, ne olisi kiellettävä 
tämän direktiivin nojalla.

Or. en

Tarkistus 100
Emma McClarkin

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 15 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(15 a) Kuluttajille olisi ennen maksun 
suorittamista tehtävä selväksi, ovatko he 
valitsemassa matkapakettia tai kytkettyä 
matkajärjestelyä ja millainen suojelun 
taso on kussakin tapauksessa.

Or. en

Tarkistus 101
Emma McClarkin



AM\1013596FI.doc 13/206 PE526.125v01-00

FI

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 15 b kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(15 b) Jos kuluttajat haluavat jatkaa 
lomansa suunnittelua tämän direktiivin 
soveltamisalan ulkopuolella, vaikka 
suojan taso ei vastaa direktiivissä 
säädettyä suojaa, heille on tiedotettava 
asiasta ennen maksun suorittamista. 

Or. en

Tarkistus 102
Hans-Peter Mayer

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 16 kappale

Komission teksti Tarkistus

(16) Matkapakettia tai avustettua 
matkajärjestelyä määritettäessä olisi 
otettava huomioon vain yhdistelmät, jotka 
koostuvat eri matkapalveluista, joita ovat 
esimerkiksi majoitus, matkustajien kuljetus 
linja-autolla, junalla, vesiteitse tai 
ilmateitse sekä autonvuokraus. Tässä 
direktiivissä tarkoitetuksi majoitukseksi ei 
katsota majoitusta asumistarkoituksessa 
esimerkiksi pitkäkestoisen kielikurssin 
yhteydessä.

(16) Matkapakettia tai avustettua 
matkajärjestelyä määritettäessä olisi 
otettava huomioon vain yhdistelmät, jotka 
koostuvat eri matkapalveluista, joita ovat 
esimerkiksi majoitus, matkustajien kuljetus 
linja-autolla, junalla, vesiteitse tai 
ilmateitse sekä autonvuokraus. 
Soveltamisalan ulkopuolelle olisi jätettävä 
pelkät hotelliyöpymiset, joihin liittyy 
muita varauksia, kuten musikaalilippuja 
ja kylpylähoitoja, ellei lisäpalvelu ole 
olennainen osa matkaa tai ellei 
lisäpalvelu ole yksiselitteisesti matkan 
todellinen syy. Tässä direktiivissä
tarkoitetuksi majoitukseksi ei katsota 
majoitusta asumistarkoituksessa yli 
kuukauden ajaksi tai tapauksessa, jossa ei 
selvästikään ole kysymys matkailusta,
esimerkiksi pitkäkestoisen kielikurssin 
yhteydessä.

Or. de
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Tarkistus 103
Emma McClarkin

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 16 kappale

Komission teksti Tarkistus

(16) Matkapakettia tai avustettua 
matkajärjestelyä määritettäessä olisi 
otettava huomioon vain yhdistelmät, jotka 
koostuvat eri matkapalveluista, joita ovat 
esimerkiksi majoitus, matkustajien kuljetus 
linja-autolla, junalla, vesiteitse tai 
ilmateitse sekä autonvuokraus. Tässä 
direktiivissä tarkoitetuksi majoitukseksi ei 
katsota majoitusta asumistarkoituksessa 
esimerkiksi pitkäkestoisen kielikurssin 
yhteydessä.

(16) Matkapakettia tai kytkeytyvää
matkajärjestelyä määritettäessä olisi 
otettava huomioon yhdistelmät, jotka 
koostuvat eri matkapalveluista, joita ovat 
esimerkiksi majoitus, matkustajien kuljetus 
linja-autolla, junalla, vesiteitse tai 
ilmateitse sekä autonvuokraus. 
Soveltamisalan ulkopuolelle olisi jätettävä 
pelkät hotelliyöpymiset, joihin liittyy 
muita paketteja, kuten musikaalilippuja ja
kylpylähoitoja, ellei lisäpakettia 
markkinoida kuluttajalle matkan 
olennaisena osana tai ellei lisäpalvelu ole 
yksiselitteisesti matkan päätarkoitus.
Tässä direktiivissä tarkoitetuksi 
majoitukseksi ei katsota majoitusta 
asumistarkoituksessa yli kuukauden ajaksi 
tai tapauksessa, jossa ei selvästikään ole 
kysymys matkailusta, esimerkiksi 
pitkäkestoisen kielikurssin yhteydessä.

Or. en

Tarkistus 104
Emma McClarkin

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 17 kappale

Komission teksti Tarkistus

(17) Muiden matkapalvelujen, joita ovat 
esimerkiksi sisäänpääsy konsertteihin, 
urheilutapahtumiin tai teemapuistoihin tai 
retket, olisi katsottava voivan muodostaa 
matkapaketin tai avustetun
matkajärjestelyn yhdistettynä joko 
matkustajien kuljetukseen, majoitukseen 

(17) Muiden matkapalvelujen, joita ovat 
esimerkiksi sisäänpääsy konsertteihin, 
urheilutapahtumiin tai teemapuistoihin tai 
retket, olisi katsottava voivan muodostaa 
matkapaketin tai kytketyn matkajärjestelyn 
yhdistettynä joko matkustajien 
kuljetukseen. Edellä kuvatut matkapaketit 
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ja/tai autonvuokraukseen. Edellä kuvatut 
matkapaketit kuuluisivat tämän direktiivin 
soveltamisalaan kuitenkin vain, jos 
kyseinen matkapalvelu on merkittävä osa 
matkapakettia. Matkapalvelu olisi yleensä 
katsottava merkittäväksi osaksi 
matkapakettia, jos sen osuus 
kokonaishinnasta on yli 20 prosenttia tai 
jos se on muulla tavoin olennainen osa 
matkaa tai lomaa. Lisäpalveluja, kuten 
matkavakuutusta, matkatavaroiden 
kuljetusta, aterioita ja osana majoitusta 
tarjottavaa siivousta ei katsota itsenäisiksi 
matkapalveluiksi.

kuuluisivat tämän direktiivin 
soveltamisalaan kuitenkin vain, jos 
kyseinen matkapalvelu on merkittävä osa 
matkapakettia. Matkapalvelu olisi yleensä 
katsottava merkittäväksi osaksi 
matkapakettia, jos sen sitä nimenomaisesti 
markkinoidaan kuluttajille merkittävänä 
osana ja jos sen osuus kokonaishinnasta 
on yli 20 prosenttia tai jos se on muulla 
tavoin olennainen osa matkaa tai lomaa. 
Lisäpalveluja, kuten matkavakuutusta, 
matkatavaroiden kuljetusta, aterioita ja 
osana majoitusta tarjottavaa siivousta ei 
katsota itsenäisiksi matkapalveluiksi.

Or. en

Tarkistus 105
Heide Rühle

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 17 kappale

Komission teksti Tarkistus

(17) Muiden matkapalvelujen, joita ovat 
esimerkiksi sisäänpääsy konsertteihin, 
urheilutapahtumiin tai teemapuistoihin tai 
retket, olisi katsottava voivan muodostaa 
matkapaketin tai avustetun 
matkajärjestelyn yhdistettynä joko 
matkustajien kuljetukseen, majoitukseen 
ja/tai autonvuokraukseen. Edellä kuvatut 
matkapaketit kuuluisivat tämän direktiivin 
soveltamisalaan kuitenkin vain, jos 
kyseinen matkapalvelu on merkittävä osa 
matkapakettia. Matkapalvelu olisi yleensä 
katsottava merkittäväksi osaksi 
matkapakettia, jos sen osuus 
kokonaishinnasta on yli 20 prosenttia tai 
jos se on muulla tavoin olennainen osa 
matkaa tai lomaa. Lisäpalveluja, kuten 
matkavakuutusta, matkatavaroiden 
kuljetusta, aterioita ja osana majoitusta 
tarjottavaa siivousta ei katsota itsenäisiksi 

(17) Muiden matkapalvelujen, joita ovat 
esimerkiksi sisäänpääsy konsertteihin, 
urheilutapahtumiin tai teemapuistoihin tai 
retket, olisi katsottava voivan muodostaa 
matkapaketin tai avustetun 
matkajärjestelyn yhdistettynä joko 
matkustajien kuljetukseen, majoitukseen 
ja/tai autonvuokraukseen. Edellä kuvatut 
matkapaketit kuuluisivat tämän direktiivin 
soveltamisalaan kuitenkin vain, jos 
kyseinen matkapalvelu on merkittävä osa 
matkapakettia. Matkapalvelu olisi yleensä 
katsottava merkittäväksi osaksi 
matkapakettia, jos sen on nimenomaisesti 
ilmoitettu olevan merkittävä osa, jos sen
osuus kokonaishinnasta on yli 40 prosenttia 
tai jos se on muulla tavoin olennainen osa 
matkaa tai lomaa. Lisäpalveluja, kuten 
erityisesti matkavakuutusta, aseman ja 
majapaikan välistä kuljetusta, kuljetusta 
matkan alkupisteeseen ja retkiin liittyvää 
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matkapalveluiksi. kuljetusta, matkatavaroiden kuljetusta, 
hiihtopassien myyntiä, autojen tai 
polkupyörien vuokrausta, aterioita ja 
osana majoitusta tarjottavaa siivousta ei 
katsota itsenäisiksi matkapalveluiksi.

Or. en

Tarkistus 106
Hans-Peter Mayer

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 17 kappale

Komission teksti Tarkistus

(17) Muiden matkapalvelujen, joita ovat 
esimerkiksi sisäänpääsy konsertteihin, 
urheilutapahtumiin tai teemapuistoihin tai 
retket, olisi katsottava voivan muodostaa 
matkapaketin tai avustetun 
matkajärjestelyn yhdistettynä joko 
matkustajien kuljetukseen, majoitukseen 
ja/tai autonvuokraukseen. Edellä kuvatut 
matkapaketit kuuluisivat tämän direktiivin 
soveltamisalaan kuitenkin vain, jos 
kyseinen matkapalvelu on merkittävä osa 
matkapakettia. Matkapalvelu olisi yleensä 
katsottava merkittäväksi osaksi 
matkapakettia, jos sen osuus 
kokonaishinnasta on yli 20 prosenttia tai 
jos se on muulla tavoin olennainen osa 
matkaa tai lomaa. Lisäpalveluja, kuten 
matkavakuutusta, matkatavaroiden 
kuljetusta, aterioita ja osana majoitusta 
tarjottavaa siivousta ei katsota itsenäisiksi 
matkapalveluiksi.

(17) Muiden matkapalvelujen, joita ovat 
esimerkiksi sisäänpääsy konsertteihin, 
urheilutapahtumiin tai teemapuistoihin tai 
retket, olisi katsottava voivan muodostaa 
matkapaketin tai avustetun 
matkajärjestelyn yhdistettynä joko 
matkustajien kuljetukseen, majoitukseen 
ja/tai autonvuokraukseen. Edellä kuvatut 
matkapaketit kuuluisivat tämän direktiivin 
soveltamisalaan kuitenkin vain, jos 
kyseinen matkapalvelu on merkittävä osa 
matkapakettia. Matkapalvelu olisi yleensä 
katsottava merkittäväksi osaksi 
matkapakettia, jos sen on nimenomaisesti 
ilmoitettu olevan merkittävä osa, jos se on 
yksiselitteisesti matkan todellinen syy ja 
jos sen osuus kokonaishinnasta on yli 
20 prosenttia tai jos se on muulla tavoin 
olennainen osa matkaa tai lomaa. 
Lisäpalveluja, kuten erityisesti
matkavakuutusta, aseman ja majapaikan 
välistä kuljetusta, kuljetusta matkan 
alkupisteeseen ja retkiin liittyvää 
kuljetusta, matkatavaroiden kuljetusta, 
aterioita ja osana majoitusta tarjottavaa 
siivousta ei katsota itsenäisiksi 
matkapalveluiksi.

Or. de
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Tarkistus 107
Othmar Karas

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 17 kappale

Komission teksti Tarkistus

(17) Muiden matkapalvelujen, joita ovat 
esimerkiksi sisäänpääsy konsertteihin, 
urheilutapahtumiin tai teemapuistoihin tai 
retket, olisi katsottava voivan muodostaa 
matkapaketin tai avustetun 
matkajärjestelyn yhdistettynä joko 
matkustajien kuljetukseen, majoitukseen 
ja/tai autonvuokraukseen. Edellä kuvatut 
matkapaketit kuuluisivat tämän direktiivin 
soveltamisalaan kuitenkin vain, jos 
kyseinen matkapalvelu on merkittävä osa 
matkapakettia. Matkapalvelu olisi yleensä 
katsottava merkittäväksi osaksi 
matkapakettia, jos sen osuus 
kokonaishinnasta on yli 20 prosenttia tai 
jos se on muulla tavoin olennainen osa 
matkaa tai lomaa. Lisäpalveluja, kuten 
matkavakuutusta, matkatavaroiden 
kuljetusta, aterioita ja osana majoitusta 
tarjottavaa siivousta ei katsota itsenäisiksi 
matkapalveluiksi.

(17) Muiden matkapalvelujen, joita ovat 
esimerkiksi sisäänpääsy konsertteihin, 
urheilutapahtumiin tai teemapuistoihin tai 
retket, olisi katsottava voivan muodostaa 
matkapaketin tai avustetun 
matkajärjestelyn yhdistettynä joko 
matkustajien kuljetukseen, majoitukseen 
ja/tai autonvuokraukseen. Edellä kuvatut 
matkapaketit kuuluisivat tämän direktiivin 
soveltamisalaan kuitenkin vain, jos 
kyseinen matkapalvelu on merkittävä osa 
matkapakettia. Matkapalvelu olisi yleensä 
katsottava merkittäväksi osaksi 
matkapakettia, jos sen osuus 
kokonaishinnasta on yli 50 prosenttia tai 
jos se on muulla tavoin olennainen osa 
matkaa tai lomaa. Lisäpalveluja, kuten 
matkavakuutusta, matkatavaroiden 
kuljetusta, aseman ja majapaikan välistä 
kuljetusta, paikalla varattuja 
kylpyläpalveluja, polkupyörien 
vuokrausta, aterioita ja osana majoitusta 
tarjottavaa siivousta ei katsota itsenäisiksi 
matkapalveluiksi.

Or. de

Perustelu

Matkailumajoituksen tarjoajien palvelut kuuluvat nyt kuluttajien oikeuksia koskevan 
direktiivin soveltamisalaan. Hotellien ja muiden majoituslaitosten tarjouksia, kuten 
kylpyläpalveluja, pääsylippuja tai erilaisten välineiden vuokraamista, ei saisi pitää osana 
majoitukseen kuuluvaa pakettia, elleivät ne ole loman tai matkan merkittävä osa. Siksi on 
järkevämpää asettaa merkittävän osan raja 50 prosenttiin kokonaishinnasta.

Tarkistus 108
Sergio Gaetano Cofferati
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Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 17 kappale

Komission teksti Tarkistus

(17) Muiden matkapalvelujen, joita ovat 
esimerkiksi sisäänpääsy konsertteihin, 
urheilutapahtumiin tai teemapuistoihin tai 
retket, olisi katsottava voivan muodostaa 
matkapaketin tai avustetun 
matkajärjestelyn yhdistettynä joko 
matkustajien kuljetukseen, majoitukseen 
ja/tai autonvuokraukseen. Edellä kuvatut 
matkapaketit kuuluisivat tämän direktiivin 
soveltamisalaan kuitenkin vain, jos 
kyseinen matkapalvelu on merkittävä osa 
matkapakettia. Matkapalvelu olisi yleensä 
katsottava merkittäväksi osaksi 
matkapakettia, jos sen osuus 
kokonaishinnasta on yli 20 prosenttia tai 
jos se on muulla tavoin olennainen osa 
matkaa tai lomaa. Lisäpalveluja, kuten 
matkavakuutusta, matkatavaroiden 
kuljetusta, aterioita ja osana majoitusta 
tarjottavaa siivousta ei katsota itsenäisiksi 
matkapalveluiksi.

(17) Muiden matkapalvelujen, joita ovat 
esimerkiksi sisäänpääsy konsertteihin, 
urheilutapahtumiin tai teemapuistoihin tai 
retket, olisi katsottava voivan muodostaa 
matkapaketin tai avustetun 
matkajärjestelyn yhdistettynä joko 
matkustajien kuljetukseen, majoitukseen 
ja/tai autonvuokraukseen. Edellä kuvatut 
matkapaketit kuuluisivat tämän direktiivin 
soveltamisalaan kuitenkin vain, jos 
kyseinen matkapalvelu on merkittävä osa 
matkapakettia. Matkapalvelu olisi yleensä 
katsottava merkittäväksi osaksi 
matkapakettia, jos sen osuus 
kokonaishinnasta on yli 5 prosenttia tai jos 
se on muulla tavoin tärkeä osa matkaa tai 
lomaa. Lisäpalveluja, kuten 
matkavakuutusta, matkatavaroiden 
kuljetusta, aterioita ja osana majoitusta 
tarjottavaa siivousta ei katsota itsenäisiksi 
matkapalveluiksi.

Or. en

Tarkistus 109
Jorgo Chatzimarkakis

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 17 kappale

Komission teksti Tarkistus

(17) Muiden matkapalvelujen, joita ovat 
esimerkiksi sisäänpääsy konsertteihin, 
urheilutapahtumiin tai teemapuistoihin tai 
retket, olisi katsottava voivan muodostaa 
matkapaketin tai avustetun 
matkajärjestelyn yhdistettynä joko 
matkustajien kuljetukseen, majoitukseen 
ja/tai autonvuokraukseen. Edellä kuvatut 
matkapaketit kuuluisivat tämän direktiivin 
soveltamisalaan kuitenkin vain, jos 
kyseinen matkapalvelu on merkittävä osa 

(17) Muiden matkapalvelujen, joita ovat 
esimerkiksi sisäänpääsy konsertteihin, 
urheilutapahtumiin tai teemapuistoihin tai 
retket, olisi katsottava voivan muodostaa 
matkapaketin tai avustetun 
matkajärjestelyn yhdistettynä joko 
matkustajien kuljetukseen, majoitukseen 
ja/tai autonvuokraukseen. Edellä kuvatut 
matkapaketit kuuluisivat tämän direktiivin 
soveltamisalaan kuitenkin vain, jos 
kyseinen matkapalvelu on merkittävä osa 
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matkapakettia. Matkapalvelu olisi yleensä 
katsottava merkittäväksi osaksi 
matkapakettia, jos sen osuus 
kokonaishinnasta on yli 20 prosenttia tai 
jos se on muulla tavoin olennainen osa 
matkaa tai lomaa. Lisäpalveluja, kuten 
matkavakuutusta, matkatavaroiden 
kuljetusta, aterioita ja osana majoitusta 
tarjottavaa siivousta ei katsota itsenäisiksi 
matkapalveluiksi.

matkapakettia. Matkapalvelu olisi yleensä 
katsottava merkittäväksi osaksi 
matkapakettia, jos sen osuus 
kokonaishinnasta on yli 40 prosenttia tai 
jos se on muulla tavoin olennainen osa 
matkaa tai lomaa. Lisäpalveluja, kuten 
matkavakuutusta, matkatavaroiden 
kuljetusta, aterioita ja osana majoitusta 
tarjottavaa siivousta ei katsota itsenäisiksi 
matkapalveluiksi.

Or. en

Tarkistus 110
Jorgo Chatzimarkakis

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 18 kappale

Komission teksti Tarkistus

(18) On myös täsmennettävä, että 
matkapaketeiksi on katsottava sopimukset, 
joilla elinkeinonharjoittaja antaa 
matkustajalle sopimuksen tekemisen 
jälkeen oikeuden tehdä valintoja 
erityyppisten matkapalvelujen valikoimasta 
samalla tavalla kuin matkalahjakorttia 
käytettäessä. Matkapalveluista koostuva 
yhdistelmä katsotaan matkapaketiksi 
myös silloin, kun elinkeinonharjoittajien 
välillä siirretään viimeistään ensimmäisen 
palvelun varausta vahvistettaessa 
matkustajan nimi tai varaustapahtuman 
loppuun saattamiseen tarvittavat tiedot. 
Viimeksi mainituilla tiedoilla tarkoitetaan 
luottokorttitietoja tai muita maksun 
saamiseen tarvittavia tietoja. Esimerkiksi 
matkakohdetta tai matkustusaikoja 
koskevien tietojen siirtämisen ei yksinään 
pitäisi riittää.

(18) On myös täsmennettävä, että 
matkapaketeiksi on katsottava sopimukset, 
joilla elinkeinonharjoittaja antaa 
matkustajalle sopimuksen tekemisen 
jälkeen oikeuden tehdä valintoja 
erityyppisten matkapalvelujen valikoimasta 
samalla tavalla kuin matkalahjakorttia 
käytettäessä.

Or. en
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Tarkistus 111
Sergio Gaetano Cofferati

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 18 kappale

Komission teksti Tarkistus

(18) On myös täsmennettävä, että 
matkapaketeiksi on katsottava sopimukset, 
joilla elinkeinonharjoittaja antaa 
matkustajalle sopimuksen tekemisen 
jälkeen oikeuden tehdä valintoja 
erityyppisten matkapalvelujen valikoimasta 
samalla tavalla kuin matkalahjakorttia 
käytettäessä. Matkapalveluista koostuva 
yhdistelmä katsotaan matkapaketiksi myös 
silloin, kun elinkeinonharjoittajien välillä 
siirretään viimeistään ensimmäisen 
palvelun varausta vahvistettaessa
matkustajan nimi tai varaustapahtuman
loppuun saattamiseen tarvittavat tiedot.
Viimeksi mainituilla tiedoilla tarkoitetaan 
luottokorttitietoja tai muita maksun 
saamiseen tarvittavia tietoja. Esimerkiksi 
matkakohdetta tai matkustusaikoja 
koskevien tietojen siirtämisen ei yksinään 
pitäisi riittää.

(18) On myös täsmennettävä, että
matkapaketeiksi on katsottava sopimukset, 
joilla elinkeinonharjoittaja antaa 
matkustajalle sopimuksen tekemisen 
jälkeen oikeuden tehdä valintoja 
erityyppisten matkapalvelujen valikoimasta 
samalla tavalla kuin matkalahjakorttia 
käytettäessä. Matkapalveluista koostuva 
yhdistelmä katsotaan matkapaketiksi myös 
silloin, kun elinkeinonharjoittajien välillä 
siirretään matkustajan nimi tai 
varaustapahtumien loppuun saattamiseen 
tarvittavia muita varaustietoja.

Or. en

Tarkistus 112
Catherine Stihler

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 18 kappale

Komission teksti Tarkistus

(18) On myös täsmennettävä, että 
matkapaketeiksi on katsottava sopimukset, 
joilla elinkeinonharjoittaja antaa 
matkustajalle sopimuksen tekemisen 
jälkeen oikeuden tehdä valintoja 
erityyppisten matkapalvelujen valikoimasta 
samalla tavalla kuin matkalahjakorttia 

(18) On myös täsmennettävä, että 
matkapaketeiksi on katsottava sopimukset, 
joilla elinkeinonharjoittaja antaa 
matkustajalle sopimuksen tekemisen 
jälkeen oikeuden tehdä valintoja 
erityyppisten matkapalvelujen valikoimasta 
samalla tavalla kuin matkalahjakorttia 
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käytettäessä. Matkapalveluista koostuva
yhdistelmä katsotaan matkapaketiksi myös 
silloin, kun elinkeinonharjoittajien välillä 
siirretään viimeistään ensimmäisen 
palvelun varausta vahvistettaessa
matkustajan nimi tai varaustapahtuman 
loppuun saattamiseen tarvittavat tiedot. 
Viimeksi mainituilla tiedoilla tarkoitetaan 
luottokorttitietoja tai muita maksun 
saamiseen tarvittavia tietoja. Esimerkiksi 
matkakohdetta tai matkustusaikoja 
koskevien tietojen siirtämisen ei yksinään 
pitäisi riittää.

käytettäessä. Matkapalveluista koostuva 
yhdistelmä katsotaan matkapaketiksi myös 
silloin, kun elinkeinonharjoittajien välillä 
siirretään matkustajan nimi tai 
varaustapahtuman loppuun saattamiseen
tarvittavia muita tietoja.

Or. en

Perustelu

Kuluttajaa koskevien tietojen siirtäminen toisiinsa kytkeytyvien varausprosessien välillä olisi 
katsottava lomapaketiksi, kun siitä seuraa vähintään kahden erilaisen matkapalvelutyypin 
yhdistelmä saman matkan aikana. Lisäksi ilmaus ”tarvittavat tiedot” (particulars) on liian 
epämääräinen.

Tarkistus 113
Philippe Juvin

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 18 kappale

Komission teksti Tarkistus

(18) On myös täsmennettävä, että 
matkapaketeiksi on katsottava sopimukset, 
joilla elinkeinonharjoittaja antaa 
matkustajalle sopimuksen tekemisen 
jälkeen oikeuden tehdä valintoja 
erityyppisten matkapalvelujen valikoimasta 
samalla tavalla kuin matkalahjakorttia 
käytettäessä. Matkapalveluista koostuva 
yhdistelmä katsotaan matkapaketiksi myös 
silloin, kun elinkeinonharjoittajien välillä 
siirretään viimeistään ensimmäisen 
palvelun varausta vahvistettaessa 
matkustajan nimi tai varaustapahtuman 
loppuun saattamiseen tarvittavat tiedot. 
Viimeksi mainituilla tiedoilla tarkoitetaan 

(18) On myös täsmennettävä, että 
matkapaketeiksi on katsottava sopimukset, 
joilla elinkeinonharjoittaja antaa 
matkustajalle sopimuksen tekemisen 
jälkeen oikeuden tehdä valintoja 
erityyppisten matkapalvelujen valikoimasta 
samalla tavalla kuin matkalahjakorttia 
käytettäessä. Matkapalveluista koostuva 
yhdistelmä katsotaan matkapaketiksi myös 
silloin, kun elinkeinonharjoittajien välillä 
siirretään viimeistään ensimmäisen 
palvelun varausta sähköpostitse 
vahvistettaessa varaustapahtuman loppuun 
saattamiseen tarvittavat matkustajan
henkilötiedot. Matkustajan 
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luottokorttitietoja tai muita maksun 
saamiseen tarvittavia tietoja. Esimerkiksi
matkakohdetta tai matkustusaikoja 
koskevien tietojen siirtämisen ei yksinään 
pitäisi riittää.

henkilötiedoilla tarkoitetaan matkustajan 
nimeä, osoitetta, puhelinnumeroa, 
luottokorttitietoja tai muita maksun 
saamiseen tarvittavia tietoja. Ainoastaan 
matkapalvelua koskevien tietojen, kuten 
matkakohdetta tai matkustusaikoja 
koskevien tietojen siirtämisen ei yksinään 
pitäisi riittää ilman matkustajan 
henkilötietojen siirtämistä.

Or. en

Perustelu

Täsmennetään vaihdettujen tietojen laji (erotetaan toisistaan matkapaketti sellaisena kuin se 
on määritettynä 3 artiklan 2 kohdan v alakohdassa ja avustettu matkajärjestely sellaisena 
kuin se on määritettynä 3 artiklan 5 kohdan b alakohdassa). Pelkkä verkkosivustolinkki ei voi 
olla avustettu matkajärjestely (elinkeinonharjoittajien välillä on siirrettävä ainoastaan 
varaukseen liittyviä tietoja – ajankohta ja paikka). Vahvistuksen ajankohta on määritettävä 
asianmukaisesti (vahvistuksen sisältävän sähköpostin vastaanottaminen), jotta kyetään 
huolehtimaan oikeusvarmuudesta (ajanjakson määritteleminen vaikuttaa siihen, mitä 
pidetään matkapakettina ja mitä taas ei).

Tarkistus 114
Heide Rühle

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 18 kappale

Komission teksti Tarkistus

(18) On myös täsmennettävä, että 
matkapaketeiksi on katsottava sopimukset, 
joilla elinkeinonharjoittaja antaa 
matkustajalle sopimuksen tekemisen 
jälkeen oikeuden tehdä valintoja 
erityyppisten matkapalvelujen valikoimasta 
samalla tavalla kuin matkalahjakorttia 
käytettäessä. Matkapalveluista koostuva 
yhdistelmä katsotaan matkapaketiksi myös 
silloin, kun elinkeinonharjoittajien välillä 
siirretään viimeistään ensimmäisen 
palvelun varausta vahvistettaessa 
matkustajan nimi tai varaustapahtuman 
loppuun saattamiseen tarvittavat tiedot. 
Viimeksi mainituilla tiedoilla tarkoitetaan 
luottokorttitietoja tai muita maksun 
saamiseen tarvittavia tietoja. Esimerkiksi 

(18) On myös täsmennettävä, että 
matkapaketeiksi on katsottava sopimukset, 
joilla elinkeinonharjoittaja antaa 
matkustajalle sopimuksen tekemisen 
jälkeen oikeuden tehdä valintoja 
erityyppisten matkapalvelujen valikoimasta 
samalla tavalla kuin matkalahjakorttia 
käytettäessä. Matkapalveluista koostuva 
yhdistelmä katsotaan matkapaketiksi myös 
silloin, kun elinkeinonharjoittajien välillä 
siirretään viimeistään ensimmäisen 
palvelun varausta vahvistettaessa 
varaustapahtuman loppuun saattamiseen 
tarvittavat tiedot. Viimeksi mainituilla 
tiedoilla tarkoitetaan luottokorttitietoja tai 
muita maksun saamiseen tarvittavia tietoja. 
Esimerkiksi matkakohdetta tai 
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matkakohdetta tai matkustusaikoja 
koskevien tietojen siirtämisen ei yksinään 
pitäisi riittää.

matkustusaikoja koskevien tietojen 
siirtämisen ei yksinään pitäisi riittää.

Or. en

Tarkistus 115
Sergio Gaetano Cofferati

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 19 kappale

Komission teksti Tarkistus

(19) Koska matkustajien suojaamisen 
tarve on lyhytkestoisilla matkoilla 
vähäisempi, alle 24 tuntia kestävät 
matkat, joihin ei kuulu majoitusta, ja 
satunnaisesti järjestettävät matkapaketit 
olisi jätettävä tämän direktiivin 
soveltamisalan ulkopuolelle, jotta voidaan 
välttää elinkeinonharjoittajille aiheutuva 
tarpeeton rasitus.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 116
Anna Hedh

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 19 kappale

Komission teksti Tarkistus

(19) Koska matkustajien suojaamisen 
tarve on lyhytkestoisilla matkoilla 
vähäisempi, alle 24 tuntia kestävät 
matkat, joihin ei kuulu majoitusta, ja 
satunnaisesti järjestettävät matkapaketit 
olisi jätettävä tämän direktiivin 
soveltamisalan ulkopuolelle, jotta voidaan 
välttää elinkeinonharjoittajille aiheutuva 
tarpeeton rasitus.

Poistetaan.
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Or. sv

Tarkistus 117
Philippe Juvin

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 20 kappale

Komission teksti Tarkistus

(20) Matkapaketin tärkein ominaisuus on, 
että vähintään yksi elinkeinonharjoittaja on 
matkanjärjestäjänä vastuussa koko 
matkapaketin asianmukaisesta 
suorittamisesta. Elinkeinonharjoittaja eli 
yleensä matkatoimiston fyysinen 
toimipaikka tai verkkomatkatoimisto saisi 
sen vuoksi toimia pelkästään 
matkanvälittäjänä tai edustajana ilman
matkanjärjestäjälle kuuluvaa vastuuta 
vain silloin, kun jokin toinen 
elinkeinonharjoittaja toimii matkapaketin 
järjestäjänä. Elinkeinonharjoittajan 
toimintaa tietyn matkapaketin järjestäjänä 
ei pitäisi määrittää sen mukaan, millä 
nimikkeellä se harjoittaa liiketoimintaansa, 
vaan sen mukaan, osallistuuko se tämän 
direktiivin määritelmän mukaisen 
matkapaketin luomiseen. Jos kaksi tai 
useampi elinkeinonharjoittajaa täyttää 
kriteerin, jonka perusteella 
matkapalvelujen yhdistelmä katsotaan 
matkapaketiksi ja jos kyseiset 
elinkeinonharjoittajat eivät ole tiedottaneet 
matkustajalle, kumpi niistä on 
matkapaketin järjestäjä, kaikkien 
asianomaisten elinkeinonharjoittajien olisi 
katsottava olevan matkapaketin järjestäjiä.

(20) Matkapaketin tärkein ominaisuus on, 
että vähintään yksi elinkeinonharjoittaja, 
matkanjärjestäjä ja/tai matkanvälittäjä on 
vastuussa koko matkapaketin 
asianmukaisesta suorittamisesta. 
Elinkeinonharjoittajan toimintaa tietyn 
matkapaketin järjestäjänä ei pitäisi 
määrittää sen mukaan, millä nimikkeellä se 
harjoittaa liiketoimintaansa, vaan sen 
mukaan, osallistuuko se tämän direktiivin 
määritelmän mukaisen matkapaketin 
luomiseen. Jos kaksi tai useampi 
elinkeinonharjoittajaa täyttää kriteerin, 
jonka perusteella matkapalvelujen 
yhdistelmä katsotaan matkapaketiksi ja jos 
kyseiset elinkeinonharjoittajat eivät ole 
tiedottaneet matkustajalle, kumpi niistä on 
matkapaketin järjestäjä, kaikkien 
asianomaisten elinkeinonharjoittajien olisi 
katsottava olevan matkapaketin järjestäjiä.

Or. en

Perustelu

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.

(Perustelua ei ole käännetty, koska sen pituus ylittää sallitun merkkimäärän.)

Tarkistus 118
Philippe Juvin

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 21 kappale

Komission teksti Tarkistus

(21) Matkapakettien osalta 
matkanvälittäjien olisi yhdessä 
matkanjärjestäjän kanssa vastattava tietojen 
antamisesta ennen sopimuksen tekemistä. 
Samalla olisi täsmennettävä, että ne ovat 
vastuussa varausvirheistä. Yhteydenpidon 
helpottamiseksi erityisesti rajat ylittävissä 
tapauksissa matkustajalla olisi oltava 
mahdollisuus ottaa yhteyttä 
matkanjärjestäjään myös sen 
matkanvälittäjän kautta, jolta hän on 
hankkinut matkapaketin.

(21) Matkapakettien osalta 
matkanvälittäjien olisi yhdessä 
matkanjärjestäjän kanssa vastattava tietojen 
antamisesta ennen sopimuksen tekemistä. 
Samalla olisi täsmennettävä, että ne ovat 
vastuussa varausvirheistä, jos ne ovat 
todella osallisina varausprosessissa. Siksi 
matkanvälittäjät eivät saisi olla vastuussa 
varauksessa tehdyistä virheistä, jos ne 
johtuvat sellaisen toisen 
elinkeinonharjoittajan virheistä, jolta on 
hankittu täydentäviä matkapalveluja 
toisiinsa kytkettyjen sähköisten 
varausmenettelyjen avulla, kun on kyse 
avustetusta matkajärjestelystä, joka 
perustuu pelkästään kohdennettujen 
tietojen kuten matkakohdetta ja matkan 
kestoa koskevien tietojen siirtämiseen.
Tällöin täydentäviä matkapalveluja 
tarjoavan elinkeinonharjoittajan olisi 
oltava vastuussa tällaisia palveluja 
koskevassa varausprosessissa ilmenneistä 
virheistä. Yhteydenpidon helpottamiseksi 
erityisesti rajat ylittävissä tapauksissa 
matkustajalla olisi oltava mahdollisuus 
ottaa yhteyttä matkanjärjestäjään myös sen 
matkanvälittäjän kautta, jolta hän on 
hankkinut matkapaketin.

Or. en
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Perustelu

Matkanvälittäjien olisi oltava vastuussa varausvirheistä ainoastaan siinä tapauksessa, että he 
todella osallistuvat varausprosessiin. Kun avustetussa matkajärjestelyssä käytetään toisiinsa 
kytkettyjä sähköisiä varausmenettelyjä, jotka perustuvat siihen, että elinkeinonharjoittajien 
välillä siirretään kohdennettuja tietoja, kuten matkakohdetta ja matkan kestoa koskevia tietoja 
(katso 3 artiklan 5 kohdan b alakohtaan tehty tarkistus), ja täydentävää palvelua tarjoava 
elinkeinonharjoittaja tekee virheitä varauksessa, niin juuri hänen olisi oltava vastuussa 
varausvirheestä eikä matkanvälittäjän, joka ei pysty valvomaan täydentävien palvelujen 
varaamista. 

Tarkistus 119
Catherine Stihler

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 23 kappale

Komission teksti Tarkistus

(23) Mainoksissa, matkanjärjestäjän 
verkkosivustolla tai esitteissä ennen 
sopimuksen tekemistä tarjottaviin tietoihin 
kuuluvien keskeisten tietojen, kuten 
matkapalvelujen pääominaisuuksien tai 
hintojen, olisi oltava sitovia, jollei 
matkanjärjestäjä pidätä itselleen oikeutta 
muuttaa niitä ja jollei tällaisista 
muutoksista ilmoiteta matkustajalle 
selkeästi ja näkyvästi ennen sopimuksen 
tekemistä. Uuden viestintätekniikan 
ansiosta ei kuitenkaan enää ole tarpeen 
vahvistaa esitteitä koskevia erityisiä 
sääntöjä, mutta on syytä varmistaa, että
sopimuksen toteuttamiseen vaikuttavista 
tietyissä tilanteissa tehtävistä muutoksista 
tiedotetaan osapuolten välillä pysyvällä 
välineellä siten, että tiedot ovat helposti 
saatavilla myöhempää käyttöä varten. 
Tietoihin olisi aina voitava tehdä 
muutoksia, jos molemmat sopimuspuolet 
nimenomaisesti sopivat niistä.

(23) Mainoksissa, matkanjärjestäjän 
verkkosivustolla tai esitteissä ennen 
sopimuksen tekemistä tarjottaviin tietoihin 
kuuluvien keskeisten tietojen, kuten 
matkapalvelujen pääominaisuuksien tai 
hintojen, olisi oltava sitovia, jollei 
matkanjärjestäjä pidätä itselleen oikeutta 
muuttaa niitä ja jollei tällaisista 
muutoksista ilmoiteta matkustajalle 
selkeästi ja näkyvästi ennen sopimuksen 
tekemistä. Sopimuksen toteuttamiseen 
vaikuttavista tietyissä tilanteissa tehtävistä 
muutoksista on tiedotettava 
asianmukaisesti osapuolten välillä 
pysyvällä välineellä siten, että tiedot ovat 
helposti saatavilla myöhempää käyttöä 
varten. Tietoihin olisi aina voitava tehdä 
muutoksia, jos molemmat sopimuspuolet 
nimenomaisesti sopivat niistä.

Or. en
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Perustelu

koska digitaalisesta viestinnästä tulee yhä näkyvämpää, tietojen olisi oltava myös jatkossa 
saatavilla eri tukialustoilla, jotta kaikki kuluttajat voisivat perehtyä niihin.

Tarkistus 120
Emma McClarkin

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 23 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(23 a) Enää ei kuitenkaan tarvita 
painettuja esitteitä koskevia erityisiä 
sääntöjä, kun otetaan huomioon uusi 
viestintätekniikka, jonka avulla voidaan 
varmistaa, että kuluttajat saavat 
ajantasaisia tietoja varausta tehdessään ja 
että pakettimatkoja varataan yhä 
useammin verkossa.

Or. en

Tarkistus 121
Jorgo Chatzimarkakis

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 23 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(23 a) Lentoaikojen olisi oltava kiinteä 
osa sopimusta, ja niiden olisi kuuluttava 
matkan pääominaisuuksiin. Niistä ei 
pitäisi poiketa viittä tuntia enempää.

Or. en

Tarkistus 122
Hans-Peter Mayer

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 26 kappale
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Komission teksti Tarkistus

(26) Koska matkapaketit ostetaan usein 
kauan ennen niiden toteuttamista, on 
mahdollista, että ilmenee yllättäviä 
tapahtumia. Matkustajalla olisi sen vuoksi 
oltava oikeus siirtää matkapaketti tietyin 
edellytyksin toiselle matkustajalle. 
Tällaisissa tilanteissa matkanjärjestäjän 
olisi voitava saada takaisin maksamansa 
kulut esimerkiksi, jos alihankkija vaatii 
maksua matkustajan nimen muuttamisesta 
tai matkalipun peruutuksesta ja uuden 
matkalipun antamisesta. Matkustajilla olisi 
myös oltava mahdollisuus irtisanoa 
sopimus asianmukaista korvausta vastaan 
milloin tahansa ennen matkapaketin 
alkamista ja oikeus purkaa sopimus 
korvausta maksamatta, jos väistämättömät 
ja poikkeukselliset olosuhteet, kuten sota 
tai luonnonkatastrofi, vaikuttavat 
merkittävästi matkapakettiin. 
Väistämättömien ja poikkeuksellisten 
olosuhteiden olisi katsottaa olevan 
kyseessä erityisesti silloin, kun kohteeseen 
matkustamista neuvotaan välttämään 
luotettavissa ja julkisissa tiedotteissa, kuten 
jäsenvaltioiden viranomaisten 
suosituksissa.

(26) Koska matkapaketit ostetaan usein 
kauan ennen niiden toteuttamista, on 
mahdollista, että ilmenee yllättäviä 
tapahtumia. Matkustajalla olisi sen vuoksi 
oltava oikeus siirtää matkapaketti tietyin 
edellytyksin toiselle matkustajalle. 
Tällaisissa tilanteissa matkanjärjestäjän 
olisi voitava saada takaisin maksamansa 
kulut esimerkiksi, jos alihankkija vaatii 
maksua matkustajan nimen muuttamisesta 
tai matkalipun peruutuksesta ja uuden 
matkalipun antamisesta. Matkustajilla olisi 
myös oltava mahdollisuus irtisanoa 
sopimus asianmukaista korvausta vastaan 
milloin tahansa ennen matkapaketin 
alkamista ja oikeus purkaa sopimus 
korvausta maksamatta, jos väistämättömät 
ja poikkeukselliset olosuhteet, kuten sota 
tai luonnonkatastrofi, mukaan luettuina 
terrorismi, pyörremyrskyt, 
maanjäristykset ja matkustajien 
turvallisuuden vaarantava poliittinen 
epävakaus, vaikuttavat merkittävästi 
matkapakettiin. Väistämättömien ja 
poikkeuksellisten olosuhteiden olisi 
katsottaa olevan kyseessä erityisesti silloin, 
kun kohteeseen matkustamista neuvotaan 
välttämään luotettavissa ja julkisissa 
tiedotteissa, kuten jäsenvaltioiden 
viranomaisten suosituksissa.

Or. de

Tarkistus 123
Sergio Gaetano Cofferati

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 26 kappale

Komission teksti Tarkistus

(26) Koska matkapaketit ostetaan usein 
kauan ennen niiden toteuttamista, on 
mahdollista, että ilmenee yllättäviä 
tapahtumia. Matkustajalla olisi sen vuoksi 

(26) Koska matkapaketit ostetaan usein 
kauan ennen niiden toteuttamista, on 
mahdollista, että ilmenee yllättäviä 
tapahtumia. Matkustajalla olisi sen vuoksi 



AM\1013596FI.doc 29/206 PE526.125v01-00

FI

oltava oikeus siirtää matkapaketti tietyin 
edellytyksin toiselle matkustajalle. 
Tällaisissa tilanteissa matkanjärjestäjän 
olisi voitava saada takaisin maksamansa 
kulut esimerkiksi, jos alihankkija vaatii 
maksua matkustajan nimen muuttamisesta 
tai matkalipun peruutuksesta ja uuden 
matkalipun antamisesta. Matkustajilla olisi 
myös oltava mahdollisuus irtisanoa 
sopimus asianmukaista korvausta vastaan
milloin tahansa ennen matkapaketin 
alkamista ja oikeus purkaa sopimus 
korvausta maksamatta, jos väistämättömät 
ja poikkeukselliset olosuhteet, kuten sota 
tai luonnonkatastrofi, vaikuttavat 
merkittävästi matkapakettiin. 
Väistämättömien ja poikkeuksellisten 
olosuhteiden olisi katsottaa olevan 
kyseessä erityisesti silloin, kun kohteeseen 
matkustamista neuvotaan välttämään 
luotettavissa ja julkisissa tiedotteissa, kuten 
jäsenvaltioiden viranomaisten 
suosituksissa.

oltava oikeus siirtää matkapaketti tietyin 
edellytyksin toiselle matkustajalle. 
Tällaisissa tilanteissa matkanjärjestäjän 
olisi voitava saada takaisin mahdollisesti 
maksamansa kulut esimerkiksi, jos 
alihankkija vaatii maksua matkustajan 
nimen muuttamisesta tai matkalipun 
peruutuksesta ja uuden matkalipun 
antamisesta. Matkustajilla olisi myös 
oltava mahdollisuus irtisanoa sopimus 
milloin tahansa ennen matkapaketin 
alkamista. Irtisanominen voidaan kytkeä 
asianmukaisen korvauksen maksamiseen, 
jolloin sopimuksessa olisi yksilöitävä 
kohtuulliset vakiomääräiset 
peruutusmaksut. Matkustajilla on joka 
tapauksessa oikeus purkaa sopimus 
korvausta maksamatta, jos väistämättömät 
ja poikkeukselliset olosuhteet, kuten sota 
tai luonnonkatastrofi, vaikuttavat 
merkittävästi matkapakettiin. 
Väistämättömien ja poikkeuksellisten 
olosuhteiden olisi katsottaa olevan 
kyseessä erityisesti silloin, kun kohteeseen 
matkustamista neuvotaan välttämään 
luotettavissa ja julkisissa tiedotteissa, kuten 
jäsenvaltioiden viranomaisten 
suosituksissa.

Or. en

Tarkistus 124
Philippe Juvin

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 26 kappale

Komission teksti Tarkistus

(26) Koska matkapaketit ostetaan usein 
kauan ennen niiden toteuttamista, on 
mahdollista, että ilmenee yllättäviä 
tapahtumia. Matkustajalla olisi sen vuoksi 
oltava oikeus siirtää matkapaketti tietyin 
edellytyksin toiselle matkustajalle. 
Tällaisissa tilanteissa matkanjärjestäjän 

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen 
versioon.)
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olisi voitava saada takaisin maksamansa 
kulut esimerkiksi, jos alihankkija vaatii 
maksua matkustajan nimen muuttamisesta 
tai matkalipun peruutuksesta ja uuden 
matkalipun antamisesta. Matkustajilla olisi 
myös oltava mahdollisuus irtisanoa 
sopimus asianmukaista korvausta vastaan 
milloin tahansa ennen matkapaketin 
alkamista ja oikeus purkaa sopimus 
korvausta maksamatta, jos väistämättömät 
ja poikkeukselliset olosuhteet, kuten sota 
tai luonnonkatastrofi, vaikuttavat 
merkittävästi matkapakettiin. 
Väistämättömien ja poikkeuksellisten 
olosuhteiden olisi katsottaa olevan 
kyseessä erityisesti silloin, kun kohteeseen 
matkustamista neuvotaan välttämään 
luotettavissa ja julkisissa tiedotteissa, kuten 
jäsenvaltioiden viranomaisten 
suosituksissa.

Or. fr

Perustelu

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen versioon.)

Tarkistus 125
Anna Hedh

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 26 kappale

Komission teksti Tarkistus

(26) Koska matkapaketit ostetaan usein 
kauan ennen niiden toteuttamista, on 
mahdollista, että ilmenee yllättäviä 
tapahtumia. Matkustajalla olisi sen vuoksi 
oltava oikeus siirtää matkapaketti tietyin 
edellytyksin toiselle matkustajalle. 
Tällaisissa tilanteissa matkanjärjestäjän 
olisi voitava saada takaisin maksamansa 
kulut esimerkiksi, jos alihankkija vaatii 
maksua matkustajan nimen muuttamisesta 
tai matkalipun peruutuksesta ja uuden 

(26) Koska matkapaketit ostetaan usein 
kauan ennen niiden toteuttamista, on 
mahdollista, että ilmenee yllättäviä 
tapahtumia. Matkustajalla olisi sen vuoksi 
oltava oikeus siirtää matkapaketti tietyin 
edellytyksin toiselle matkustajalle. 
Tällaisissa tilanteissa matkanjärjestäjän 
olisi voitava saada takaisin maksamansa 
kulut esimerkiksi, jos alihankkija vaatii 
maksua matkustajan nimen muuttamisesta 
tai matkalipun peruutuksesta ja uuden 
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matkalipun antamisesta. Matkustajilla olisi 
myös oltava mahdollisuus irtisanoa 
sopimus asianmukaista korvausta vastaan 
milloin tahansa ennen matkapaketin 
alkamista ja oikeus purkaa sopimus 
korvausta maksamatta, jos väistämättömät 
ja poikkeukselliset olosuhteet, kuten sota 
tai luonnonkatastrofi, vaikuttavat 
merkittävästi matkapakettiin. 
Väistämättömien ja poikkeuksellisten 
olosuhteiden olisi katsottaa olevan 
kyseessä erityisesti silloin, kun kohteeseen 
matkustamista neuvotaan välttämään 
luotettavissa ja julkisissa tiedotteissa, kuten 
jäsenvaltioiden viranomaisten 
suosituksissa.

matkalipun antamisesta. Matkustajilla olisi 
myös oltava mahdollisuus irtisanoa 
sopimus asianmukaista korvausta vastaan 
milloin tahansa ennen matkapaketin 
alkamista ja oikeus purkaa sopimus 
korvausta maksamatta, jos väistämättömät 
ja poikkeukselliset olosuhteet, kuten sota, 
terrorismi, poliittinen epävakaus tai 
luonnonkatastrofi, vaikuttavat merkittävästi 
matkapakettiin. Väistämättömien ja 
poikkeuksellisten olosuhteiden olisi 
katsottaa olevan kyseessä erityisesti silloin, 
kun kohteeseen matkustamista neuvotaan 
välttämään luotettavissa ja julkisissa 
tiedotteissa, kuten jäsenvaltioiden 
viranomaisten suosituksissa.

Or. sv

Tarkistus 126
Catherine Stihler

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 27 kappale

Komission teksti Tarkistus

(27) Erityistilanteissa myös 
matkanjärjestäjällä olisi oltava oikeus 
purkaa sopimus ennen matkapaketin 
alkamista korvausta maksamatta 
esimerkiksi, jos osanottajien 
vähimmäismäärä ei täyty ja sopimuksessa 
on varattu kyseinen mahdollisuus.

(27) Erityistilanteissa myös 
matkanjärjestäjällä olisi oltava oikeus 
purkaa sopimus ennen matkapaketin 
alkamista korvausta maksamatta 
esimerkiksi, jos osanottajien 
vähimmäismäärä ei täyty ja sopimuksessa 
on varattu kyseinen mahdollisuus. 
Tällaisessa tilanteessa matkanjärjestäjän 
olisi ilmoitettava asiasta matkustajille, 
joihin lauseke saattaa vaikuttaa.

Or. en

Tarkistus 127
Sergio Gaetano Cofferati
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Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 28 kappale

Komission teksti Tarkistus

(28) Tietyissä tapauksissa 
matkanjärjestäjien olisi voitava tehdä 
yksipuolisia muutoksia 
matkapakettisopimukseen. Matkustajilla 
olisi kuitenkin oltava oikeus purkaa 
sopimus, jos ehdotetuilla muutoksilla 
muutetaan merkittävästi jotain 
matkapalvelujen pääominaisuuksista. 
Hinnankorotuksia olisi voitava tehdä vain, 
jos matkustajien kuljetuksesta aiheutuvat 
polttoainekustannukset, verot tai maksut 
kolmannelle osapuolelle, joka ei 
välittömästi osallistu matkapakettiin 
sisältyvien matkapalvelujen toteuttamiseen, 
tai matkapakettiin liittyvät valuuttakurssit 
ovat muuttuneet ja jos sopimuksessa on 
nimenomaisesti varattu mahdollisuus sekä 
hinnan korottamiseen että alentamiseen. 
Hintaa saa korottaa enintään 10 prosenttia 
matkapaketin kokonaishinnasta.

(28) Tietyissä tapauksissa 
matkanjärjestäjien olisi voitava tehdä 
yksipuolisia muutoksia 
matkapakettisopimukseen. Matkustajilla 
olisi kuitenkin oltava oikeus purkaa 
sopimus, jos ehdotetuilla muutoksilla 
muutetaan jotain matkapalvelujen 
pääominaisuuksista. Hinnankorotuksia olisi 
voitava tehdä vain, jos sopimus oli tehty yli 
kolme kuukautta ennen sen 
käynnistymistä ja jos matkustajien 
kuljetuksesta aiheutuvat 
polttoainekustannukset, verot tai maksut 
kolmannelle osapuolelle, joka ei 
välittömästi osallistu matkapakettiin 
sisältyvien matkapalvelujen toteuttamiseen, 
tai matkapakettiin liittyvät valuuttakurssit 
ovat muuttuneet ja jos sopimuksessa on 
nimenomaisesti varattu mahdollisuus sekä 
hinnan korottamiseen että alentamiseen. 
Hintaa saa korottaa enintään 5 prosenttia 
matkapaketin kokonaishinnasta.

Or. en

Tarkistus 128
Konstantinkos Poupakis

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 28 kappale

Komission teksti Tarkistus

(28) Tietyissä tapauksissa 
matkanjärjestäjien olisi voitava tehdä 
yksipuolisia muutoksia 
matkapakettisopimukseen. Matkustajilla 
olisi kuitenkin oltava oikeus purkaa 
sopimus, jos ehdotetuilla muutoksilla 
muutetaan merkittävästi jotain 
matkapalvelujen pääominaisuuksista. 

(28) Tietyissä tapauksissa 
matkanjärjestäjien olisi voitava tehdä 
yksipuolisia muutoksia 
matkapakettisopimukseen. Matkustajilla 
olisi kuitenkin oltava oikeus purkaa 
sopimus, jos ehdotetuilla muutoksilla 
muutetaan merkittävästi jotain 
matkapalvelujen pääominaisuuksista. 
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Hinnankorotuksia olisi voitava tehdä vain, 
jos matkustajien kuljetuksesta aiheutuvat 
polttoainekustannukset, verot tai maksut 
kolmannelle osapuolelle, joka ei 
välittömästi osallistu matkapakettiin 
sisältyvien matkapalvelujen toteuttamiseen, 
tai matkapakettiin liittyvät valuuttakurssit 
ovat muuttuneet ja jos sopimuksessa on 
nimenomaisesti varattu mahdollisuus sekä 
hinnan korottamiseen että alentamiseen. 
Hintaa saa korottaa enintään 10 prosenttia 
matkapaketin kokonaishinnasta.

Hinnankorotuksia olisi voitava tehdä vain, 
jos matkustajien kuljetuksesta aiheutuvat 
polttoainekustannukset, verot tai maksut 
kolmannelle osapuolelle, joka ei 
välittömästi osallistu matkapakettiin 
sisältyvien matkapalvelujen toteuttamiseen, 
tai matkapakettiin liittyvät valuuttakurssit 
ovat muuttuneet ja jos sopimuksessa on 
nimenomaisesti varattu mahdollisuus sekä 
hinnan korottamiseen että alentamiseen. 
Hintaa saa korottaa enintään 5 prosenttia 
matkapaketin kokonaishinnasta.

Or. el

Perustelu

Kymmenen prosentin raja merkitsisi kohtuutonta rasitusta matkustajille etenkin tapauksissa, 
joissa tietyn paketin kustannukset ovat jo muutoinkin korkeat ja/tai kun siihen osallistuu 
useita matkustajia, kuten perheitä (sillä kukin perheenjäsen joutuisi maksamaan kymmenen 
prosenttia enemmän).

Tarkistus 129
Philippe Juvin

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 30 kappale

Komission teksti Tarkistus

(30) Johdonmukaisuuden varmistamiseksi 
on aiheellista yhdenmukaistaa tämän 
direktiivin säännökset matkapalveluja 
koskevien kansainvälisten sopimusten ja 
matkustajien oikeuksia koskevan unionin 
lainsäädännön kanssa. Kun 
matkanjärjestäjä on vastuussa siitä, ettei 
matkapakettisopimukseen sisältyviä 
palveluja suoriteta tai että ne suoritetaan 
virheellisesti, matkanjärjestäjän olisi 
voitava vedota palveluntarjoajien vastuun 
rajoituksiin, jotka on vahvistettu 
kansainvälisissä sopimuksissa, kuten 
eräiden kansainvälistä ilmakuljetusta 
koskevien sääntöjen yhtenäistämisestä 
Montrealissa vuonna 1999 tehdyssä 

(30) Johdonmukaisuuden varmistamiseksi 
on aiheellista yhdenmukaistaa tämän 
direktiivin säännökset matkapalveluja 
koskevien kansainvälisten sopimusten ja 
matkustajien oikeuksia koskevan unionin 
lainsäädännön kanssa. Kun 
matkanjärjestäjä ja/tai matkanvälittäjä on 
vastuussa siitä, ettei 
matkapakettisopimukseen sisältyviä 
palveluja suoriteta tai että ne suoritetaan 
virheellisesti, matkanjärjestäjän ja/tai 
matkanvälittäjän olisi voitava vedota 
palveluntarjoajien vastuun rajoituksiin, 
jotka on vahvistettu kansainvälisissä 
sopimuksissa, kuten eräiden kansainvälistä 
ilmakuljetusta koskevien sääntöjen 
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yleissopimuksessa18, kansainvälisiä 
rautatiekuljetuksia koskevassa vuonna 
1980 tehdyssä yleissopimuksessa19

(COTIF) sekä matkustajien ja 
matkatavaroiden kuljettamisesta meritse 
Ateenassa vuonna 1974 tehdyssä 
yleissopimuksessa20. Jos matkustajan 
paluuta lähtöpaikkaan ei ole mahdollista 
varmistaa väistämättömien ja 
poikkeuksellisten olosuhteiden vuoksi, 
matkanjärjestäjän velvollisuutta vastata 
kustannuksista, jotka aiheutuvat 
matkustajan oleskelun jatkamisesta 
matkakohteessa, olisi mukautettava 
vastaamaan komission ehdotusta21, jolla on 
tarkoitus muuttaa matkustajille heidän 
lennolle pääsynsä epäämisen sekä lentojen 
peruuttamisen tai pitkäaikaisen 
viivästymisen johdosta annettavaa 
korvausta ja apua koskevista yhteisistä 
säännöistä 11 päivänä helmikuuta 2004 
annettua Euroopan parlamentin ja 
neuvoston asetusta (EY) N:o 261/200422.

yhtenäistämisestä Montrealissa vuonna 
1999 tehdyssä yleissopimuksessa18, 
kansainvälisiä rautatiekuljetuksia 
koskevassa vuonna 1980 tehdyssä 
yleissopimuksessa19 (COTIF) sekä 
matkustajien ja matkatavaroiden 
kuljettamisesta meritse Ateenassa vuonna 
1974 tehdyssä yleissopimuksessa20. Jos 
matkustajan paluuta lähtöpaikkaan ei ole 
mahdollista varmistaa väistämättömien ja 
poikkeuksellisten olosuhteiden vuoksi, 
matkanjärjestäjän ja/tai matkanvälittäjän 
velvollisuutta vastata kustannuksista, jotka 
aiheutuvat matkustajan oleskelun 
jatkamisesta matkakohteessa, olisi 
mukautettava vastaamaan komission 
ehdotusta21, jolla on tarkoitus muuttaa 
matkustajille heidän lennolle pääsynsä 
epäämisen sekä lentojen peruuttamisen tai 
pitkäaikaisen viivästymisen johdosta 
annettavaa korvausta ja apua koskevista 
yhteisistä säännöistä 11 päivänä 
helmikuuta 2004 annettua Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetusta 
(EY) N:o 261/200422.

__________________ __________________
18 Neuvoston päätös 2001/539/EY, tehty 
5 päivänä huhtikuuta 2001, 
yleissopimuksen tekemisestä tiettyjen 
kansainvälistä ilmakuljetusta koskevien 
sääntöjen yhtenäistämisestä (Montrealin 
yleissopimus) Euroopan yhteisön puolesta 
(EYVL L 194, 18.7.2001, s. 38).

18 2001/539/EY: Neuvoston päätös 
2001/539/EY, tehty 5 päivänä huhtikuuta 
2001, yleissopimuksen tekemisestä 
tiettyjen kansainvälistä ilmakuljetusta 
koskevien sääntöjen yhtenäistämisestä 
(Montrealin yleissopimus) Euroopan 
yhteisön puolesta (EYVL L 194, 
18.7.2001, s. 38).

19 Neuvoston päätös 2013/103/EU, annettu 
16 päivänä kesäkuuta 2011, Euroopan 
unionin liittymistä kansainvälisiä 
rautatiekuljetuksia koskevaan 
yleissopimukseen (COTIF) koskevan 
Euroopan unionin ja Valtioiden välisen 
kansainvälisten rautatiekuljetusten 
järjestön välisen sopimuksen 
allekirjoittamisesta ja tekemisestä 
(EUVL L 51, 23.2.2013, s. 1).

19 2013/103/EU: Neuvoston päätös 
2013/103/EU, annettu 16 päivänä 
kesäkuuta 2011, Euroopan unionin 
liittymistä kansainvälisiä 
rautatiekuljetuksia koskevaan 
yleissopimukseen (COTIF) koskevan 
Euroopan unionin ja Valtioiden välisen 
kansainvälisten rautatiekuljetusten 
järjestön välisen sopimuksen 
allekirjoittamisesta ja tekemisestä 
(EUVL L 51, 23.2.2013, s. 1).

20 Neuvoston päätös 2012/22/EU, annettu 20 2012/22/EU: Neuvoston päätös 
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12 päivänä joulukuuta 2011, Euroopan 
unionin liittymisestä matkustajien ja 
matkatavaroiden kuljettamisesta meritse 
vuonna 1974 tehdyn Ateenan 
yleissopimuksen vuoden 2002 
pöytäkirjaan, lukuun ottamatta sen 10 ja 
11 artiklaa (EUVL L 8, 12.1.2012, s. 1).

2012/22/EU, annettu 12 päivänä joulukuuta 
2011, Euroopan unionin liittymisestä 
matkustajien ja matkatavaroiden 
kuljettamisesta meritse vuonna 1974 
tehdyn Ateenan yleissopimuksen vuoden 
2002 pöytäkirjaan, lukuun ottamatta sen 
10 ja 11 artiklaa (EUVL L 8, 12.1.2012, 
s. 1).

21 Ehdotus Euroopan parlamentin ja 
neuvoston asetukseksi matkustajille heidän 
lennolle pääsynsä epäämisen sekä lentojen 
peruuttamisen tai pitkäaikaisen 
viivästymisen johdosta annettavaa 
korvausta ja apua koskevista yhteisistä 
säännöistä annetun asetuksen 
(EY) N:o 261/2004 ja matkustajien ja 
heidän matkatavaroidensa ilmakuljetusta 
koskevasta lentoliikenteen harjoittajien 
korvausvastuusta 9 päivänä lokakuuta 1997 
annetun neuvoston asetuksen 
(EY) N:o 2027/97 muuttamisesta –
COM(2013) 130 final.

21 Ehdotus Euroopan parlamentin ja 
neuvoston asetukseksi matkustajille heidän 
lennolle pääsynsä epäämisen sekä lentojen 
peruuttamisen tai pitkäaikaisen 
viivästymisen johdosta annettavaa 
korvausta ja apua koskevista yhteisistä 
säännöistä annetun asetuksen 
(EY) N:o 261/2004 ja matkustajien ja 
heidän matkatavaroidensa ilmakuljetusta 
koskevasta lentoliikenteen harjoittajien 
korvausvastuusta 9 päivänä lokakuuta 1997 
annetun neuvoston asetuksen 
(EY) N:o 2027/97 muuttamisesta –
COM(2013) 130 final.

22 EUVL L 46, 17.2.2004, s. 1. 22 EUVL L 46, 17.2 2004, s. 1.

Or. en

Perustelu

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.

(Perustelua ei ole käännetty, koska sen pituus ylittää sallitun merkkimäärän.)

Tarkistus 130
Philippe Juvin

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 30 kappale
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Komission teksti Tarkistus

(30) Johdonmukaisuuden varmistamiseksi 
on aiheellista yhdenmukaistaa tämän 
direktiivin säännökset matkapalveluja 
koskevien kansainvälisten sopimusten ja 
matkustajien oikeuksia koskevan unionin 
lainsäädännön kanssa. Kun 
matkanjärjestäjä on vastuussa siitä, ettei 
matkapakettisopimukseen sisältyviä 
palveluja suoriteta tai että ne suoritetaan 
virheellisesti, matkanjärjestäjän olisi 
voitava vedota palveluntarjoajien vastuun 
rajoituksiin, jotka on vahvistettu 
kansainvälisissä sopimuksissa, kuten 
eräiden kansainvälistä ilmakuljetusta 
koskevien sääntöjen yhtenäistämisestä 
Montrealissa vuonna 1999 tehdyssä 
yleissopimuksessa18, kansainvälisiä 
rautatiekuljetuksia koskevassa vuonna 
1980 tehdyssä yleissopimuksessa19

(COTIF) sekä matkustajien ja 
matkatavaroiden kuljettamisesta meritse 
Ateenassa vuonna 1974 tehdyssä 
yleissopimuksessa20. Jos matkustajan 
paluuta lähtöpaikkaan ei ole mahdollista 
varmistaa väistämättömien ja 
poikkeuksellisten olosuhteiden vuoksi, 
matkanjärjestäjän velvollisuutta vastata 
kustannuksista, jotka aiheutuvat 
matkustajan oleskelun jatkamisesta 
matkakohteessa, olisi mukautettava 
vastaamaan komission ehdotusta21, jolla on 
tarkoitus muuttaa matkustajille heidän 
lennolle pääsynsä epäämisen sekä lentojen 
peruuttamisen tai pitkäaikaisen 
viivästymisen johdosta annettavaa 
korvausta ja apua koskevista yhteisistä 
säännöistä 11 päivänä helmikuuta 2004 
annettua Euroopan parlamentin ja 
neuvoston asetusta (EY) N:o 261/200422.

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen 
versioon.)

__________________
18 Neuvoston päätös 2001/539/EY, tehty 
5 päivänä huhtikuuta 2001, 
yleissopimuksen tekemisestä tiettyjen 
kansainvälistä ilmakuljetusta koskevien 
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sääntöjen yhtenäistämisestä (Montrealin 
yleissopimus) Euroopan yhteisön puolesta 
(EYVL L 194, 18.7.2001, s. 38).
19 Neuvoston päätös 2013/103/EU, annettu 
16 päivänä kesäkuuta 2011, Euroopan 
unionin liittymistä kansainvälisiä 
rautatiekuljetuksia koskevaan 
yleissopimukseen (COTIF) koskevan 
Euroopan unionin ja Valtioiden välisen 
kansainvälisten rautatiekuljetusten 
järjestön välisen sopimuksen 
allekirjoittamisesta ja tekemisestä (EUVL 
L 51, 23.2.2013, s. 1).
20 Neuvoston päätös 2012/22/EU, annettu 
12 päivänä joulukuuta 2011, Euroopan 
unionin liittymisestä matkustajien ja 
matkatavaroiden kuljettamisesta meritse 
vuonna 1974 tehdyn Ateenan 
yleissopimuksen vuoden 2002 
pöytäkirjaan, lukuun ottamatta sen 10 ja 
11 artiklaa (EUVL L 8, 12.1.2012, s. 1).
21 Ehdotus Euroopan parlamentin ja 
neuvoston asetukseksi matkustajille heidän 
lennolle pääsynsä epäämisen sekä lentojen 
peruuttamisen tai pitkäaikaisen 
viivästymisen johdosta annettavaa 
korvausta ja apua koskevista yhteisistä 
säännöistä annetun asetuksen 
(EY) N:o 261/2004 ja matkustajien ja 
heidän matkatavaroidensa ilmakuljetusta 
koskevasta lentoliikenteen harjoittajien 
korvausvastuusta 9 päivänä lokakuuta 1997 
annetun neuvoston asetuksen 
(EY) N:o 2027/97 muuttamisesta –
COM(2013) 130 final.
22 EUVL L 46, 17.2.2004, s. 1.

Or. fr

Perustelu

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen versioon.)
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Tarkistus 131
Heide Rühle

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 30 kappale

Komission teksti Tarkistus

(30) Johdonmukaisuuden varmistamiseksi 
on aiheellista yhdenmukaistaa tämän 
direktiivin säännökset matkapalveluja 
koskevien kansainvälisten sopimusten ja 
matkustajien oikeuksia koskevan unionin 
lainsäädännön kanssa. Kun 
matkanjärjestäjä on vastuussa siitä, ettei 
matkapakettisopimukseen sisältyviä 
palveluja suoriteta tai että ne suoritetaan 
virheellisesti, matkanjärjestäjän olisi 
voitava vedota palveluntarjoajien vastuun 
rajoituksiin, jotka on vahvistettu 
kansainvälisissä sopimuksissa, kuten 
eräiden kansainvälistä ilmakuljetusta 
koskevien sääntöjen yhtenäistämisestä 
Montrealissa vuonna 1999 tehdyssä 
yleissopimuksessa18, kansainvälisiä 
rautatiekuljetuksia koskevassa vuonna 
1980 tehdyssä yleissopimuksessa19

(COTIF) sekä matkustajien ja 
matkatavaroiden kuljettamisesta meritse 
Ateenassa vuonna 1974 tehdyssä 
yleissopimuksessa20. Jos matkustajan 
paluuta lähtöpaikkaan ei ole mahdollista 
varmistaa väistämättömien ja 
poikkeuksellisten olosuhteiden vuoksi, 
matkanjärjestäjän velvollisuutta vastata 
kustannuksista, jotka aiheutuvat 
matkustajan oleskelun jatkamisesta 
matkakohteessa, olisi mukautettava 
vastaamaan komission ehdotusta21, jolla on 
tarkoitus muuttaa matkustajille heidän 
lennolle pääsynsä epäämisen sekä lentojen 
peruuttamisen tai pitkäaikaisen 
viivästymisen johdosta annettavaa 
korvausta ja apua koskevista yhteisistä 
säännöistä 11 päivänä helmikuuta 2004 
annettua Euroopan parlamentin ja 
neuvoston asetusta (EY) N:o 261/200422.

(30) Johdonmukaisuuden varmistamiseksi 
on aiheellista yhdenmukaistaa tämän 
direktiivin säännökset matkapalveluja 
koskevien kansainvälisten sopimusten ja 
matkustajien oikeuksia koskevan unionin 
lainsäädännön kanssa siten, että viimeksi 
mainittuja sovelletaan tarvittaessa 
ensisijaisesti. Kun matkanjärjestäjä on 
vastuussa siitä, ettei 
matkapakettisopimukseen sisältyviä 
palveluja suoriteta tai että ne suoritetaan 
virheellisesti, matkanjärjestäjän olisi 
voitava vedota palveluntarjoajien vastuun 
rajoituksiin, jotka on vahvistettu 
kansainvälisissä sopimuksissa, kuten 
eräiden kansainvälistä ilmakuljetusta 
koskevien sääntöjen yhtenäistämisestä 
Montrealissa vuonna 1999 tehdyssä 
yleissopimuksessa18, kansainvälisiä
rautatiekuljetuksia koskevassa vuonna 
1980 tehdyssä yleissopimuksessa19

(COTIF) sekä matkustajien ja 
matkatavaroiden kuljettamisesta meritse 
Ateenassa vuonna 1974 tehdyssä 
yleissopimuksessa20. Jos matkustajan 
paluuta lähtöpaikkaan ei ole mahdollista 
varmistaa väistämättömien ja 
poikkeuksellisten olosuhteiden vuoksi, 
matkanjärjestäjän velvollisuutta vastata 
kustannuksista, jotka aiheutuvat 
matkustajan oleskelun jatkamisesta 
matkakohteessa, olisi mukautettava 
vastaamaan komission ehdotusta21, jolla on 
tarkoitus muuttaa matkustajille heidän 
lennolle pääsynsä epäämisen sekä lentojen 
peruuttamisen tai pitkäaikaisen 
viivästymisen johdosta annettavaa 
korvausta ja apua koskevista yhteisistä 
säännöistä 11 päivänä helmikuuta 2004 
annettua Euroopan parlamentin ja 
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neuvoston asetusta (EY) N:o 261/200422.
__________________ __________________
18 Neuvoston päätös 2001/539/EY, tehty 5 
päivänä huhtikuuta 2001, yleissopimuksen 
tekemisestä tiettyjen kansainvälistä 
ilmakuljetusta koskevien sääntöjen 
yhtenäistämisestä (Montrealin 
yleissopimus) Euroopan yhteisön puolesta 
(EYVL L 194, 18.7.2001, s. 38).

18 2001/539/EY: Neuvoston päätös 
2001/539/EY, tehty 5 päivänä huhtikuuta 
2001, yleissopimuksen tekemisestä 
tiettyjen kansainvälistä ilmakuljetusta 
koskevien sääntöjen yhtenäistämisestä 
(Montrealin yleissopimus) Euroopan 
yhteisön puolesta (EYVL L 194, 
18.7.2001, s. 38).

19 Neuvoston päätös 2013/103/EU, annettu 
16 päivänä kesäkuuta 2011, Euroopan 
unionin liittymistä kansainvälisiä 
rautatiekuljetuksia koskevaan 
yleissopimukseen (COTIF) koskevan 
Euroopan unionin ja Valtioiden välisen 
kansainvälisten rautatiekuljetusten 
järjestön välisen sopimuksen 
allekirjoittamisesta ja tekemisestä (EUVL 
L 51, 23.2.2013, s. 1).

19 2013/103/EU: Neuvoston päätös 
2013/103/EU, annettu 16 päivänä 
kesäkuuta 2011, Euroopan unionin 
liittymistä kansainvälisiä 
rautatiekuljetuksia koskevaan 
yleissopimukseen (COTIF) koskevan 
Euroopan unionin ja Valtioiden välisen 
kansainvälisten rautatiekuljetusten 
järjestön välisen sopimuksen 
allekirjoittamisesta ja tekemisestä (EUVL 
L 51, 23.2.2013, s. 1).

20 Neuvoston päätös 2012/22/EU, annettu 
12 päivänä joulukuuta 2011, Euroopan 
unionin liittymisestä matkustajien ja 
matkatavaroiden kuljettamisesta meritse 
vuonna 1974 tehdyn Ateenan 
yleissopimuksen vuoden 2002 
pöytäkirjaan, lukuun ottamatta sen 10 ja 
11 artiklaa (EUVL L 8, 12.1.2012, s. 1).

20 2012/22/EU: Neuvoston päätös 
2012/22/EU, annettu 12 päivänä joulukuuta 
2011, Euroopan unionin liittymisestä 
matkustajien ja matkatavaroiden 
kuljettamisesta meritse vuonna 1974 
tehdyn Ateenan yleissopimuksen vuoden 
2002 pöytäkirjaan, lukuun ottamatta sen 10 
ja 11 artiklaa (EUVL L 8, 12.1.2012, s. 1).

21 Ehdotus Euroopan parlamentin ja 
neuvoston asetukseksi matkustajille heidän 
lennolle pääsynsä epäämisen sekä lentojen 
peruuttamisen tai pitkäaikaisen 
viivästymisen johdosta annettavaa 
korvausta ja apua koskevista yhteisistä 
säännöistä annetun asetuksen 
(EY) N:o 261/2004 ja matkustajien ja 
heidän matkatavaroidensa ilmakuljetusta 
koskevasta lentoliikenteen harjoittajien 
korvausvastuusta 9 päivänä lokakuuta 1997 
annetun neuvoston asetuksen 
(EY) N:o 2027/97 muuttamisesta –
COM(2013) 130 final.

21 Ehdotus Euroopan parlamentin ja 
neuvoston asetukseksi matkustajille heidän 
lennolle pääsynsä epäämisen sekä lentojen 
peruuttamisen tai pitkäaikaisen 
viivästymisen johdosta annettavaa 
korvausta ja apua koskevista yhteisistä 
säännöistä annetun asetuksen (EY) N:o 
261/2004 ja matkustajien ja heidän 
matkatavaroidensa ilmakuljetusta 
koskevasta lentoliikenteen harjoittajien 
korvausvastuusta 9 päivänä lokakuuta 1997 
annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 
2027/97 muuttamisesta – COM(2013) 130 
final.

22 EUVL L 46, 17.2.2004, s. 1. 22 EUVL L 46, 17.2 2004, s. 1.
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Or. en

Tarkistus 132
Matteo Salvini

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 30 kappale

Komission teksti Tarkistus

(30) Johdonmukaisuuden varmistamiseksi 
on aiheellista yhdenmukaistaa tämän 
direktiivin säännökset matkapalveluja 
koskevien kansainvälisten sopimusten ja 
matkustajien oikeuksia koskevan unionin 
lainsäädännön kanssa. Kun 
matkanjärjestäjä on vastuussa siitä, ettei 
matkapakettisopimukseen sisältyviä 
palveluja suoriteta tai että ne suoritetaan 
virheellisesti, matkanjärjestäjän olisi 
voitava vedota palveluntarjoajien vastuun 
rajoituksiin, jotka on vahvistettu 
kansainvälisissä sopimuksissa, kuten 
eräiden kansainvälistä ilmakuljetusta 
koskevien sääntöjen yhtenäistämisestä 
Montrealissa vuonna 1999 tehdyssä 
yleissopimuksessa18, kansainvälisiä 
rautatiekuljetuksia koskevassa vuonna 
1980 tehdyssä yleissopimuksessa19

(COTIF) sekä matkustajien ja 
matkatavaroiden kuljettamisesta meritse 
Ateenassa vuonna 1974 tehdyssä 
yleissopimuksessa20. Jos matkustajan 
paluuta lähtöpaikkaan ei ole mahdollista 
varmistaa väistämättömien ja 
poikkeuksellisten olosuhteiden vuoksi, 
matkanjärjestäjän velvollisuutta vastata 
kustannuksista, jotka aiheutuvat 
matkustajan oleskelun jatkamisesta 
matkakohteessa, olisi mukautettava 
vastaamaan komission ehdotusta21, jolla on 
tarkoitus muuttaa matkustajille heidän 
lennolle pääsynsä epäämisen sekä lentojen 
peruuttamisen tai pitkäaikaisen 
viivästymisen johdosta annettavaa 
korvausta ja apua koskevista yhteisistä 

(30) Johdonmukaisuuden varmistamiseksi 
on aiheellista yhdenmukaistaa tämän 
direktiivin säännökset matkapalveluja 
koskevien kansainvälisten sopimusten ja 
matkustajien oikeuksia koskevan unionin
lainsäädännön kanssa siten, että viimeksi 
mainittuja sovelletaan tarvittaessa 
ensisijaisesti. Kun matkanjärjestäjä on 
vastuussa siitä, ettei 
matkapakettisopimukseen sisältyviä 
palveluja suoriteta tai että ne suoritetaan 
virheellisesti, matkanjärjestäjän olisi 
voitava vedota palveluntarjoajien vastuun 
rajoituksiin, jotka on vahvistettu 
kansainvälisissä sopimuksissa, kuten 
eräiden kansainvälistä ilmakuljetusta 
koskevien sääntöjen yhtenäistämisestä 
Montrealissa vuonna 1999 tehdyssä 
yleissopimuksessa18, kansainvälisiä 
rautatiekuljetuksia koskevassa vuonna 
1980 tehdyssä yleissopimuksessa19

(COTIF) sekä matkustajien ja 
matkatavaroiden kuljettamisesta meritse 
Ateenassa vuonna 1974 tehdyssä 
yleissopimuksessa20. Jos matkustajan 
paluuta lähtöpaikkaan ei ole mahdollista 
varmistaa väistämättömien ja 
poikkeuksellisten olosuhteiden vuoksi, 
matkanjärjestäjän velvollisuutta vastata 
kustannuksista, jotka aiheutuvat 
matkustajan oleskelun jatkamisesta 
matkakohteessa, olisi mukautettava 
vastaamaan komission ehdotusta21, jolla on 
tarkoitus muuttaa matkustajille heidän 
lennolle pääsynsä epäämisen sekä lentojen 
peruuttamisen tai pitkäaikaisen 
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säännöistä 11 päivänä helmikuuta 2004 
annettua Euroopan parlamentin ja 
neuvoston asetusta (EY) N:o 261/200422.

viivästymisen johdosta annettavaa 
korvausta ja apua koskevista yhteisistä 
säännöistä 11 päivänä helmikuuta 2004 
annettua Euroopan parlamentin ja 
neuvoston asetusta (EY) N:o 261/200422.

__________________ __________________
18 Neuvoston päätös 2001/539/EY, tehty 5 
päivänä huhtikuuta 2001, yleissopimuksen 
tekemisestä tiettyjen kansainvälistä 
ilmakuljetusta koskevien sääntöjen 
yhtenäistämisestä (Montrealin 
yleissopimus) Euroopan yhteisön puolesta 
(EYVL L 194, 18.7.2001, s. 38).

18 2001/539/EY: Neuvoston päätös 
2001/539/EY, tehty 5 päivänä huhtikuuta 
2001, yleissopimuksen tekemisestä 
tiettyjen kansainvälistä ilmakuljetusta 
koskevien sääntöjen yhtenäistämisestä 
(Montrealin yleissopimus) Euroopan 
yhteisön puolesta (EYVL L 194, 
18.7.2001, s. 38).

19 Neuvoston päätös 2013/103/EU, annettu 
16 päivänä kesäkuuta 2011, Euroopan 
unionin liittymistä kansainvälisiä 
rautatiekuljetuksia koskevaan 
yleissopimukseen (COTIF) koskevan 
Euroopan unionin ja Valtioiden välisen 
kansainvälisten rautatiekuljetusten 
järjestön välisen sopimuksen 
allekirjoittamisesta ja tekemisestä (EUVL 
L 51, 23.2.2013, s. 1).

19 2013/103/EU: Neuvoston päätös 
2013/103/EU, annettu 16 päivänä 
kesäkuuta 2011, Euroopan unionin 
liittymistä kansainvälisiä 
rautatiekuljetuksia koskevaan 
yleissopimukseen (COTIF) koskevan 
Euroopan unionin ja Valtioiden välisen 
kansainvälisten rautatiekuljetusten 
järjestön välisen sopimuksen 
allekirjoittamisesta ja tekemisestä (EUVL 
L 51, 23.2.2013, s. 1).

20 Neuvoston päätös 2012/22/EU, annettu 
12 päivänä joulukuuta 2011, Euroopan 
unionin liittymisestä matkustajien ja 
matkatavaroiden kuljettamisesta meritse 
vuonna 1974 tehdyn Ateenan 
yleissopimuksen vuoden 2002 
pöytäkirjaan, lukuun ottamatta sen 10 ja 
11 artiklaa (EUVL L 8, 12.1.2012, s. 1).

20 2012/22/EU: Neuvoston päätös 
2012/22/EU, annettu 12 päivänä joulukuuta 
2011, Euroopan unionin liittymisestä 
matkustajien ja matkatavaroiden 
kuljettamisesta meritse vuonna 1974 
tehdyn Ateenan yleissopimuksen vuoden 
2002 pöytäkirjaan, lukuun ottamatta sen 10 
ja 11 artiklaa (EUVL L 8, 12.1.2012, s. 1).

21 Ehdotus Euroopan parlamentin ja 
neuvoston asetukseksi matkustajille heidän 
lennolle pääsynsä epäämisen sekä lentojen 
peruuttamisen tai pitkäaikaisen 
viivästymisen johdosta annettavaa 
korvausta ja apua koskevista yhteisistä 
säännöistä annetun asetuksen 
(EY) N:o 261/2004 ja matkustajien ja 
heidän matkatavaroidensa ilmakuljetusta 
koskevasta lentoliikenteen harjoittajien 
korvausvastuusta 9 päivänä lokakuuta 1997 
annetun neuvoston asetuksen 
(EY) N:o 2027/97 muuttamisesta –

21 Ehdotus Euroopan parlamentin ja 
neuvoston asetukseksi matkustajille heidän 
lennolle pääsynsä epäämisen sekä lentojen 
peruuttamisen tai pitkäaikaisen 
viivästymisen johdosta annettavaa 
korvausta ja apua koskevista yhteisistä 
säännöistä annetun asetuksen (EY) N:o 
261/2004 ja matkustajien ja heidän 
matkatavaroidensa ilmakuljetusta 
koskevasta lentoliikenteen harjoittajien 
korvausvastuusta 9 päivänä lokakuuta 1997 
annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 
2027/97 muuttamisesta – COM(2013) 130 
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COM(2013) 130 final. final.
22 EUVL L 46, 17.2.2004, s. 1. 22 EUVL L 46, 17.2 2004, s. 1.

Or. en

Perustelu

Matkustajan oikeuksia koskevat EU-säännökset olisi asetettava matkapakettidirektiiviin 
nähden etusijalle, kun eri liikennemuotoja käyttävien matkustajien oikeuksia koskevissa 
erityisissä säännöksissä ilmenee päällekkäisyyksiä.

Tarkistus 133
Philippe Juvin

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 31 kappale

Komission teksti Tarkistus

(31) Tämä direktiivi ei saisi vaikuttaa 
matkustajien oikeuksiin tehdä valituksia 
tämän direktiivin tai jonkin muun asiaan 
liittyvän unionin säädöksen nojalla, jotta 
matkustajilla olisi edelleen mahdollisuus 
tehdä valituksia matkanjärjestäjälle, 
liikenteenharjoittajalle tai muulle vastuussa 
olevalle osapuolelle tai tapauksen mukaan 
useammalle osapuolelle. On syytä 
selventää, että matkustajat eivät voi 
yhdistää eri oikeusperustoihin pohjautuvia 
oikeuksia, jos oikeuksilla suojataan samaa 
etua tai niillä on sama tavoite. 
Matkanjärjestäjän vastuu ei rajoita oikeutta 
hakea korvausta kolmansilta osapuolilta, 
kuten palveluntarjoajilta.

(31) Tämä direktiivi ei saisi vaikuttaa 
matkustajien oikeuksiin tehdä valituksia 
tämän direktiivin tai jonkin muun asiaan 
liittyvän unionin säädöksen nojalla, jotta 
matkustajilla olisi edelleen mahdollisuus 
tehdä valituksia matkanjärjestäjälle ja/tai 
matkanvälittäjälle, liikenteenharjoittajalle 
tai muulle vastuussa olevalle osapuolelle 
tai tapauksen mukaan useammalle 
osapuolelle. On syytä selventää, että 
matkustajat eivät voi yhdistää eri 
oikeusperustoihin pohjautuvia oikeuksia, 
jos oikeuksilla suojataan samaa etua tai 
niillä on sama tavoite. Matkanjärjestäjän 
ja/tai matkanvälittäjän vastuu ei rajoita 
oikeutta hakea korvausta kolmansilta 
osapuolilta, kuten palveluntarjoajilta. 
jäsenvaltioiden olisi huolehdittava siitä, 
että matkanjärjestäjällä ja 
matkanvälittäjällä on tämän varalta 
käytettävissään asianmukaisia 
korvauksenhakukeinoja kolmansia 
osapuolia vastaan.

Or. en
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Perustelu

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).

(Perustelua ei ole käännetty, koska sen pituus ylittää sallitun merkkimäärän.)

Tarkistus 134
Hans-Peter Mayer

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 31 kappale

Komission teksti Tarkistus

(31) Tämä direktiivi ei saisi vaikuttaa 
matkustajien oikeuksiin tehdä valituksia 
tämän direktiivin tai jonkin muun asiaan 
liittyvän unionin säädöksen nojalla, jotta 
matkustajilla olisi edelleen mahdollisuus 
tehdä valituksia matkanjärjestäjälle, 
liikenteenharjoittajalle tai muulle vastuussa 
olevalle osapuolelle tai tapauksen mukaan 
useammalle osapuolelle. On syytä 
selventää, että matkustajat eivät voi 
yhdistää eri oikeusperustoihin pohjautuvia 
oikeuksia, jos oikeuksilla suojataan samaa 
etua tai niillä on sama tavoite. 
Matkanjärjestäjän vastuu ei rajoita oikeutta 
hakea korvausta kolmansilta osapuolilta, 
kuten palveluntarjoajilta.

(31) Tämä direktiivi ei saisi vaikuttaa 
matkustajien oikeuksiin tehdä valituksia 
tämän direktiivin tai jonkin muun asiaan 
liittyvän unionin säädöksen nojalla, jotta 
matkustajilla olisi edelleen mahdollisuus 
tehdä valituksia matkanjärjestäjälle, 
liikenteenharjoittajalle tai muulle vastuussa 
olevalle osapuolelle tai tapauksen mukaan 
useammalle osapuolelle. On syytä 
selventää, että matkustajat eivät voi 
yhdistää eri oikeusperustoihin pohjautuvia 
oikeuksia, jos oikeuksilla suojataan samaa 
etua tai niillä on sama tavoite. 
Matkanjärjestäjille ja matkanvälittäjille ei 
saa kuitenkaan aiheutua kohtuutonta 
rasitusta sen varmistamisesta, että 
matkustajat saavat oikea-aikaisesti 
asianmukaisen korvauksen, kun jokin 
osapuolista ei ole pannut sopimusta 
täytäntöön asianmukaisesti. 
Matkanjärjestäjillä ja matkanvälittäjillä 
on velvoite korjata kaikki puutteet tai 
maksaa korvaus matkustajille, ja tämän 
ohella heillä olisi oltava oikeus hakea 
korvausta kolmannelta osapuolelta, joka 
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on myötävaikuttanut korvaukseen tai 
muihin velvoitteisiin johtaneeseen 
tapahtumaan tai aiheuttanut sen.
Matkanjärjestäjän ja matkanvälittäjän 
vastuu ei siten rajoita oikeutta hakea 
korvausta kolmansilta osapuolilta, kuten 
palveluntarjoajilta.

Or. en

Perustelu

Katso asiaa koskevat 20 artiklaan tehdyt muutokset ja niiden perustelu. 

Tarkistus 135
Emma McClarkin

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 34 kappale

Komission teksti Tarkistus

(34) Jäsenvaltioiden olisi varmistettava, 
että matkapaketin tai avustetun
matkajärjestelyn ostavat matkustajat saavat 
täysipainoisen suojan matkanjärjestäjän, 
avustettua matkajärjestelyä helpottaneen 
matkanvälittäjän ja kaikkien muiden 
palveluntarjoajien maksukyvyttömyyden 
varalta. Jäsenvaltioiden, joihin 
matkapakettien järjestäjät ja avustettuja 
matkajärjestelyjä helpottavat 
matkanvälittäjät ovat sijoittautneet, olisi 
varmistettava, että tällaisia 
matkapalvelujen yhdistelmiä tarjoavat 
elinkeinonharjoittajat asettavat vakuuden 
matkustajien suorittamien kaikkien 
maksujen palauttamisen ja matkustajien 
paluukuljetuksen turvaamiseksi 
maksukyvyttömyyden varalta. Vaikka 
jäsenvaltioille jätetään harkintavalta 
maksukyvyttömyyssuojan antamistavan 
suhteen, niiden olisi kuitenkin 
varmistettava, että niiden kansalliset 
maksukyvyttömyyssuojajärjestelmät ovat 
tehokkaita ja pystyvät takaamaan pikaisen 

(34) Jäsenvaltioiden olisi varmistettava, 
että matkapaketin tai kytketyn
matkajärjestelyn ostavat matkustajat saavat 
täysipainoisen suojan matkanjärjestäjän, 
kytkettyä matkajärjestelyä helpottaneen 
matkanvälittäjän ja kaikkien muiden 
palveluntarjoajien maksukyvyttömyyden 
varalta. Jäsenvaltioiden, joihin 
matkapakettien järjestäjät ja avustettuja 
matkajärjestelyjä helpottavat 
matkanvälittäjät ovat sijoittautuneet, olisi 
varmistettava, että tällaisia 
matkapalvelujen yhdistelmiä tarjoavat 
elinkeinonharjoittajat asettavat vakuuden 
matkustajien suorittamien kaikkien 
maksujen palauttamisen ja matkustajien 
paluukuljetuksen turvaamiseksi 
maksukyvyttömyyden varalta. Vaikka 
jäsenvaltioille jätetään harkintavalta 
maksukyvyttömyyssuojan antamistavan 
suhteen, niiden olisi kuitenkin 
varmistettava, että niiden kansalliset 
maksukyvyttömyyssuojajärjestelmät ovat 
tehokkaita ja pystyvät takaamaan pikaisen 
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paluukuljetuksen ja maksujen 
palauttamisen kaikille matkustajille, joihin 
maksukyvyttömyys vaikuttaa. Vaaditussa 
maksukyvyttömyyssuojassa olisi otettava 
huomioon matkanjärjestäjän ja 
asianomaisen matkanvälittäjän tai 
palveluntarjoajan toiminnan todellinen 
taloudellinen riski sekä niiden myymien 
matkapalvelujen yhdistelmien tyyppi, 
odotettavissa olevat kausivaihtelut sekä 
ennakkomaksujen suuruus ja niitä koskevat 
vakuudet. Palveluista sisämarkkinoilla 
12 päivänä joulukuuta 2006 annetun 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivin 2006/123/EY25 mukaan 
tapauksissa, joissa 
maksukyvyttömyyssuoja voidaan antaa 
vakuuden tai vakuutuksen muodossa, 
vakuudeksi on hyväksyttävä muitakin kuin 
tiettyyn jäsenvaltioon sijoittautuneiden 
rahoitusalan toimijoiden antamia 
todistuksia.

paluukuljetuksen ja maksujen 
palauttamisen kaikille matkustajille, joihin 
maksukyvyttömyys vaikuttaa. Kun 
kuluttaja haluaa maksujen kokonaan 
palauttamisen sijasta saada täydellisen 
matkapaketin tai kytketyn 
matkajärjestelyn, 
maksukyvyttömyyssuojajärjestelmässä 
voidaan tarvittaessa määrätä voimassa 
olevien sopimusten täytäntöönpanosta, 
jotta matkapakettia tai kytkettyä 
matkajärjestelyä voidaan jatkaa ilman 
kuluttajalle aiheutuvia lisäkustannuksia.
Vaaditussa maksukyvyttömyyssuojassa 
olisi otettava huomioon matkanjärjestäjän 
ja asianomaisen matkanvälittäjän tai 
palveluntarjoajan toiminnan todellinen 
taloudellinen riski sekä niiden myymien 
matkapalvelujen yhdistelmien tyyppi, 
odotettavissa olevat kausivaihtelut sekä 
ennakkomaksujen suuruus ja niitä koskevat 
vakuudet. Palveluista sisämarkkinoilla 
12 päivänä joulukuuta 2006 annetun 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivin 2006/123/EY25 mukaan 
tapauksissa, joissa 
maksukyvyttömyyssuoja voidaan antaa 
vakuuden tai vakuutuksen muodossa, 
vakuudeksi on hyväksyttävä muitakin kuin 
tiettyyn jäsenvaltioon sijoittautuneiden 
rahoitusalan toimijoiden antamia 
todistuksia.

__________________ __________________
25 EUVL L 376, 27.12.2006, s. 36. 25 EUVL L 376, 27.12.2006, s. 36.

Or. en

Perustelu

Maksukyvyttömyyssuojajärjestelmien olisi oltava niin joustavia, että kuluttajan haluama 
vaihtoehto voidaan toteuttaa mahdollisuuksien mukaan. tähän kuuluu voimassa olevien 
sopimusten täytäntöönpano siten, että kuluttajat voivat viettää lomansa tai pitää kiinni 
alkuperäisistä suunnitelmistaan, jos lähtöpäivä on lähellä. 



PE526.125v01-00 46/206 AM\1013596FI.doc

FI

Tarkistus 136
Catherine Stihler

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 34 kappale

Komission teksti Tarkistus

(34) Jäsenvaltioiden olisi varmistettava, 
että matkapaketin tai avustetun 
matkajärjestelyn ostavat matkustajat saavat 
täysipainoisen suojan matkanjärjestäjän, 
avustettua matkajärjestelyä helpottaneen 
matkanvälittäjän ja kaikkien muiden 
palveluntarjoajien maksukyvyttömyyden 
varalta. Jäsenvaltioiden, joihin 
matkapakettien järjestäjät ja avustettuja 
matkajärjestelyjä helpottavat 
matkanvälittäjät ovat sijoittautneet, olisi 
varmistettava, että tällaisia 
matkapalvelujen yhdistelmiä tarjoavat 
elinkeinonharjoittajat asettavat vakuuden 
matkustajien suorittamien kaikkien 
maksujen palauttamisen ja matkustajien 
paluukuljetuksen turvaamiseksi 
maksukyvyttömyyden varalta. Vaikka 
jäsenvaltioille jätetään harkintavalta 
maksukyvyttömyyssuojan antamistavan 
suhteen, niiden olisi kuitenkin 
varmistettava, että niiden kansalliset 
maksukyvyttömyyssuojajärjestelmät ovat 
tehokkaita ja pystyvät takaamaan pikaisen 
paluukuljetuksen ja maksujen 
palauttamisen kaikille matkustajille, joihin 
maksukyvyttömyys vaikuttaa. Vaaditussa 
maksukyvyttömyyssuojassa olisi otettava
huomioon matkanjärjestäjän ja 
asianomaisen matkanvälittäjän tai 
palveluntarjoajan toiminnan todellinen 
taloudellinen riski sekä niiden myymien 
matkapalvelujen yhdistelmien tyyppi, 
odotettavissa olevat kausivaihtelut sekä 
ennakkomaksujen suuruus ja niitä koskevat 
vakuudet. Palveluista sisämarkkinoilla 
12 päivänä joulukuuta 2006 annetun 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivin 2006/123/EY25 mukaan 
tapauksissa, joissa 

(34) Jäsenvaltioiden olisi varmistettava, 
että matkapaketin tai avustetun 
matkajärjestelyn ostavat matkustajat saavat 
täysipainoisen suojan matkanjärjestäjän, 
avustettua matkajärjestelyä helpottaneen 
matkanvälittäjän ja kaikkien muiden 
palveluntarjoajien maksukyvyttömyyden 
varalta. Jäsenvaltioiden, joihin 
matkapakettien järjestäjät ja avustettuja 
matkajärjestelyjä helpottavat 
matkanvälittäjät ovat sijoittautuneet, olisi 
varmistettava, että tällaisia 
matkapalvelujen yhdistelmiä tarjoavat 
elinkeinonharjoittajat asettavat vakuuden 
matkustajien suorittamien kaikkien 
maksujen palauttamisen ja matkustajien 
paluukuljetuksen turvaamiseksi 
maksukyvyttömyyden varalta. Vaikka 
jäsenvaltioille jätetään harkintavalta 
maksukyvyttömyyssuojan antamistavan 
suhteen, niiden olisi kuitenkin 
varmistettava, että niiden kansalliset 
maksukyvyttömyyssuojajärjestelmät ovat 
tehokkaita ja pystyvät takaamaan pikaisen 
paluukuljetuksen ja maksujen 
palauttamisen kaikille matkustajille, joihin 
maksukyvyttömyys vaikuttaa. Kun 
kuluttaja haluaa maksujen kokonaan 
palauttamisen sijasta saada täydellisen 
matkapaketin tai kytketyn 
matkajärjestelyn, 
maksukyvyttömyyssuojajärjestelmässä 
voidaan tarvittaessa määrätä voimassa 
olevien sopimusten täytäntöönpanosta, 
jotta matkapakettia tai kytkettyä 
matkajärjestelyä voidaan jatkaa, mistä ei 
saa kuitenkaan aiheutua kuluttajalle 
lisäkustannuksia. Vaaditussa 
maksukyvyttömyyssuojassa olisi otettava 
huomioon matkanjärjestäjän ja 
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maksukyvyttömyyssuoja voidaan antaa 
vakuuden tai vakuutuksen muodossa, 
vakuudeksi on hyväksyttävä muitakin kuin 
tiettyyn jäsenvaltioon sijoittautuneiden 
rahoitusalan toimijoiden antamia 
todistuksia.

asianomaisen matkanvälittäjän tai 
palveluntarjoajan toiminnan todellinen 
taloudellinen riski sekä niiden myymien 
matkapalvelujen yhdistelmien tyyppi, 
odotettavissa olevat kausivaihtelut sekä 
ennakkomaksujen suuruus ja niitä koskevat 
vakuudet. Palveluista sisämarkkinoilla 
12 päivänä joulukuuta 2006 annetun 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivin 2006/123/EY25 mukaan 
tapauksissa, joissa 
maksukyvyttömyyssuoja voidaan antaa 
vakuuden tai vakuutuksen muodossa, 
vakuudeksi on hyväksyttävä muitakin kuin 
tiettyyn jäsenvaltioon sijoittautuneiden 
rahoitusalan toimijoiden antamia 
todistuksia.

__________________ __________________
25 EUVL L 376, 27.12.2006, s. 36. 25 EUVL L 376, 27.12.2006, s. 36.

Or. en

Tarkistus 137
Philippe Juvin

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 34 kappale

Komission teksti Tarkistus

(34) Jäsenvaltioiden olisi varmistettava, 
että matkapaketin tai avustetun 
matkajärjestelyn ostavat matkustajat saavat 
täysipainoisen suojan matkanjärjestäjän, 
avustettua matkajärjestelyä helpottaneen 
matkanvälittäjän ja kaikkien muiden 
palveluntarjoajien maksukyvyttömyyden 
varalta. Jäsenvaltioiden, joihin 
matkapakettien järjestäjät ja avustettuja 
matkajärjestelyjä helpottavat 
matkanvälittäjät ovat sijoittautuneet, olisi 
varmistettava, että tällaisia 
matkapalvelujen yhdistelmiä tarjoavat 
elinkeinonharjoittajat asettavat vakuuden 
matkustajien suorittamien kaikkien 

(34) Jäsenvaltioiden olisi varmistettava, 
että matkapaketin tai avustetun 
matkajärjestelyn ostavat matkustajat saavat 
täysipainoisen suojan paketin tarjonneen 
matkanjärjestäjän ja/tai matkanvälittäjän, 
avustettua matkajärjestelyä helpottaneen 
matkanvälittäjän ja kaikkien muiden 
palveluntarjoajien maksukyvyttömyyden 
varalta. Jäsenvaltioiden, joihin 
matkapakettien järjestäjät ja/tai välittäjät ja 
avustettuja matkajärjestelyjä helpottavat 
matkanvälittäjät ovat sijoittautuneet, olisi 
varmistettava, että tällaisia 
matkapalvelujen yhdistelmiä tarjoavat 
elinkeinonharjoittajat asettavat vakuuden 
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maksujen palauttamisen ja matkustajien 
paluukuljetuksen turvaamiseksi 
maksukyvyttömyyden varalta. Vaikka 
jäsenvaltioille jätetään harkintavalta 
maksukyvyttömyyssuojan antamistavan 
suhteen, niiden olisi kuitenkin 
varmistettava, että niiden kansalliset 
maksukyvyttömyyssuojajärjestelmät ovat 
tehokkaita ja pystyvät takaamaan pikaisen 
paluukuljetuksen ja maksujen 
palauttamisen kaikille matkustajille, joihin 
maksukyvyttömyys vaikuttaa. Vaaditussa 
maksukyvyttömyyssuojassa olisi otettava 
huomioon matkanjärjestäjän ja 
asianomaisen matkanvälittäjän tai 
palveluntarjoajan toiminnan todellinen 
taloudellinen riski sekä niiden myymien 
matkapalvelujen yhdistelmien tyyppi, 
odotettavissa olevat kausivaihtelut sekä 
ennakkomaksujen suuruus ja niitä koskevat 
vakuudet. Palveluista sisämarkkinoilla 
12 päivänä joulukuuta 2006 annetun 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivin 2006/123/EY25 mukaan 
tapauksissa, joissa 
maksukyvyttömyyssuoja voidaan antaa 
vakuuden tai vakuutuksen muodossa, 
vakuudeksi on hyväksyttävä muitakin kuin 
tiettyyn jäsenvaltioon sijoittautuneiden 
rahoitusalan toimijoiden antamia 
todistuksia.

matkustajien suorittamien kaikkien 
maksujen palauttamisen ja matkustajien 
paluukuljetuksen turvaamiseksi 
maksukyvyttömyyden varalta. Vaikka 
jäsenvaltioille jätetään harkintavalta 
maksukyvyttömyyssuojan antamistavan 
suhteen, niiden olisi kuitenkin 
varmistettava, että niiden kansalliset 
maksukyvyttömyyssuojajärjestelmät ovat 
tehokkaita ja pystyvät takaamaan pikaisen 
paluukuljetuksen ja maksujen 
palauttamisen kaikille matkustajille, joihin 
maksukyvyttömyys vaikuttaa. Vaaditussa 
maksukyvyttömyyssuojassa olisi otettava 
huomioon matkanjärjestäjän ja/tai
matkanvälittäjän tai palveluntarjoajan 
toiminnan todellinen taloudellinen riski 
sekä niiden myymien matkapalvelujen 
yhdistelmien tyyppi, odotettavissa olevat 
kausivaihtelut sekä ennakkomaksujen 
suuruus ja niitä koskevat vakuudet. 
Palveluista sisämarkkinoilla 12 päivänä 
joulukuuta 2006 annetun Euroopan 
parlamentin ja neuvoston direktiivin 
2006/123/EY25 mukaan tapauksissa, joissa 
maksukyvyttömyyssuoja voidaan antaa 
vakuuden tai vakuutuksen muodossa, 
vakuudeksi on hyväksyttävä muitakin kuin 
tiettyyn jäsenvaltioon sijoittautuneiden 
rahoitusalan toimijoiden antamia 
todistuksia.

__________________ __________________
25 EUVL L 376, 27.12.2006, s. 36. 25 EUVL L 376, 27.12.2006, s. 36.

Or. en

Perustelu

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

Tarkistus 138
Ivo Belet

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 34 kappale

Komission teksti Tarkistus

(34) Jäsenvaltioiden olisi varmistettava, 
että matkapaketin tai avustetun 
matkajärjestelyn ostavat matkustajat saavat 
täysipainoisen suojan matkanjärjestäjän, 
avustettua matkajärjestelyä helpottaneen 
matkanvälittäjän ja kaikkien muiden 
palveluntarjoajien maksukyvyttömyyden 
varalta. Jäsenvaltioiden, joihin 
matkapakettien järjestäjät ja avustettuja 
matkajärjestelyjä helpottavat 
matkanvälittäjät ovat sijoittautneet, olisi 
varmistettava, että tällaisia 
matkapalvelujen yhdistelmiä tarjoavat 
elinkeinonharjoittajat asettavat vakuuden 
matkustajien suorittamien kaikkien 
maksujen palauttamisen ja matkustajien 
paluukuljetuksen turvaamiseksi 
maksukyvyttömyyden varalta. Vaikka 
jäsenvaltioille jätetään harkintavalta 
maksukyvyttömyyssuojan antamistavan 
suhteen, niiden olisi kuitenkin 
varmistettava, että niiden kansalliset
maksukyvyttömyyssuojajärjestelmät ovat 
tehokkaita ja pystyvät takaamaan pikaisen 
paluukuljetuksen ja maksujen 
palauttamisen kaikille matkustajille, joihin 
maksukyvyttömyys vaikuttaa. Vaaditussa 
maksukyvyttömyyssuojassa olisi otettava 
huomioon matkanjärjestäjän ja 
asianomaisen matkanvälittäjän tai 
palveluntarjoajan toiminnan todellinen 
taloudellinen riski sekä niiden myymien 
matkapalvelujen yhdistelmien tyyppi, 
odotettavissa olevat kausivaihtelut sekä 
ennakkomaksujen suuruus ja niitä koskevat 
vakuudet. Palveluista sisämarkkinoilla 

(34) Jäsenvaltioiden olisi varmistettava, 
että matkapaketin tai avustetun 
matkajärjestelyn ostavat matkustajat saavat 
täysipainoisen suojan matkanjärjestäjän, 
avustettua matkajärjestelyä helpottaneen 
matkanvälittäjän ja kaikkien muiden 
palveluntarjoajien maksukyvyttömyyden 
varalta. Jäsenvaltioiden, joihin 
matkapakettien järjestäjät ja avustettuja 
matkajärjestelyjä helpottavat 
matkanvälittäjät ovat sijoittautuneet, olisi 
varmistettava, että tällaisia 
matkapalvelujen yhdistelmiä tarjoavat 
elinkeinonharjoittajat asettavat vakuuden 
matkustajien suorittamien kaikkien 
maksujen palauttamisen ja matkustajien 
paluukuljetuksen turvaamiseksi 
maksukyvyttömyyden varalta. Vaikka 
jäsenvaltioille jätetään harkintavalta 
maksukyvyttömyyssuojan antamistavan 
suhteen, niiden olisi kuitenkin 
varmistettava, että niiden 
maksukyvyttömyyssuojajärjestelmät ovat 
tehokkaita ja pystyvät takaamaan pikaisen 
paluukuljetuksen ja maksujen 
palauttamisen kaikille matkustajille, joihin 
maksukyvyttömyys vaikuttaa. Vaaditussa 
maksukyvyttömyyssuojassa olisi otettava 
huomioon matkanjärjestäjän ja 
asianomaisen matkanvälittäjän tai 
palveluntarjoajan toiminnan todellinen 
taloudellinen riski sekä niiden myymien 
matkapalvelujen yhdistelmien tyyppi, 
odotettavissa olevat kausivaihtelut sekä 
ennakkomaksujen suuruus ja niitä koskevat 
vakuudet. Palveluista sisämarkkinoilla 
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12 päivänä joulukuuta 2006 annetun 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivin 2006/123/EY25 mukaan 
tapauksissa, joissa 
maksukyvyttömyyssuoja voidaan antaa 
vakuuden tai vakuutuksen muodossa, 
vakuudeksi on hyväksyttävä muitakin kuin 
tiettyyn jäsenvaltioon sijoittautuneiden 
rahoitusalan toimijoiden antamia 
todistuksia.

12 päivänä joulukuuta 2006 annetun 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivin 2006/123/EY25 mukaan 
tapauksissa, joissa 
maksukyvyttömyyssuoja voidaan antaa 
vakuuden tai vakuutuksen muodossa, 
vakuudeksi on hyväksyttävä muitakin kuin 
tiettyyn jäsenvaltioon sijoittautuneiden 
rahoitusalan toimijoiden antamia 
todistuksia.

__________________ __________________
25 EUVL L 376, 27.12.2006, s. 36. 25 OJ L 376, 27.12.2006, p. 36.

Or. nl

Perustelu

Jäsenvaltiot saattavat tämän direktiivin säännökset osaksi kansallista lainsäädäntöään 
erilaisilla hallinnan tasolla kulloisenkin jäsenvaltion rakenteen mukaisesti.

Tarkistus 139
Sergio Gaetano Cofferati

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 36 kappale

Komission teksti Tarkistus

(36) Avustettuja matkajärjestelyjä 
koskeviin sopimuksiin sovelletaan unionin 
yleistä kuluttajansuojalainsäädäntöä ja 
unionin alakohtaista lainsäädäntöä sekä 
lisäksi velvollisuutta järjestää 
maksukyvyttömyyssuoja ja ilmoittaa 
matkustajille, että kukin yksittäinen 
palveluntarjoaja on yksinään vastuussa 
kyseisten matkajärjestelyjen 
sopimusperusteisesta suorittamisesta.

(36) Avustettuja matkajärjestelyjä 
koskeviin sopimuksiin sovelletaan unionin 
yleistä kuluttajansuojalainsäädäntöä ja 
unionin alakohtaista lainsäädäntöä sekä 
lisäksi velvollisuutta järjestää 
maksukyvyttömyyssuoja, antaa apua 
vaikeuksiin joutuneille matkustajille ja 
ilmoittaa matkustajille, että kukin 
yksittäinen palveluntarjoaja on yksinään 
vastuussa kyseisten matkajärjestelyjen 
sopimusperusteisesta suorittamisesta.

Or. en
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Tarkistus 140
Philippe Juvin

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 37 kappale

Komission teksti Tarkistus

(37) On tarpeen suojella matkustajia 
tilanteissa, joissa matkanvälittäjä järjestää 
matkapaketin tai avustetun 
matkajärjestelyn varaamisen ja tekee 
virheitä varausprosessin aikana.

(37) On tarpeen suojella matkustajia 
tilanteissa, joissa matkanjärjestäjä tai 
matkanvälittäjä järjestää matkapaketin tai
matkanvälittäjä järjestää avustetun 
matkajärjestelyn varaamisen ja 
matkanjärjestäjä tai matkanvälittäjä tekee 
virheitä varausprosessin aikana.

Or. en

Perustelu

Direktiiviehdotuksen 19 artiklassa säädetään matkanvälittäjän vastuusta, kun varauksessa 
ilmenee virheitä (riippumatta siitä, onko matkanvälittäjä järjestänyt matkapaketin vai 
avustetun matkajärjestelyn). Kyseisessä artiklassa ei kuitenkaan käsitellä matkanjärjestäjän 
vastuuta matkapaketin varausvirheistä, kun matkanjärjestäjä järjestää varauksen suoraan.
Tässä tapauksessa myös matkanjärjestäjien olisi oltava vastuussa varausvirheistä.

Tarkistus 141
Sergio Gaetano Cofferati

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 37 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(37 a) Komission olisi kehitettävä 
teknisten standardien avulla kaksi 
eurooppalaista visuaalista ilmaisinta, 
joista toinen koskee matkapakettia ja 
toinen avustettua matkajärjestelyä. Nämä 
ilmaisimet eivät koske tarjotun 
sopimuksen tai palvelun laatua, vaan 
pelkästään osoittavat matkustajalle, onko 
kyse matkapaketista vai kytketystä 
matkajärjestelystä. Matkapaketin ilmaisin 
on väriltään vihreä ja kytketyn 
matkapalvelun ilmaisin on väriltään 



PE526.125v01-00 52/206 AM\1013596FI.doc

FI

keltainen, mikä korostaa selvästi ja 
välittömästi matkustajalle tarjotun suojan 
ja takuiden erilaista tasoa.

Or. en

Tarkistus 142
Ivo Belet

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 39 kappale

Komission teksti Tarkistus

(39) Jäsenvaltioiden on säädettävä niiden 
kansallisten säännösten rikkomiseen 
sovellettavista seuraamuksista, joilla tämä 
direktiivi saatetaan osaksi kansallista 
lainsäädäntöä, ja varmistettava 
seuraamusten täytäntöönpano. 
Seuraamusten olisi oltava tehokkaita, 
oikeasuhteisia ja varottavia.

(39) Jäsenvaltioiden on säädettävä niiden 
säännösten rikkomiseen sovellettavista 
seuraamuksista, joilla tämä direktiivi 
saatetaan osaksi kansallista lainsäädäntöä, 
ja varmistettava seuraamusten 
täytäntöönpano. Seuraamusten olisi oltava 
tehokkaita, oikeasuhteisia ja varottavia.

Or. nl

Perustelu

Jäsenvaltiot saattavat tämän direktiivin säännökset osaksi kansallista lainsäädäntöään 
erilaisilla hallinnan tasolla kulloisenkin jäsenvaltion rakenteen mukaisesti.

Tarkistus 143
Ivo Belet

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 43 kappale

Komission teksti Tarkistus

(43) Jäsenvaltiot ovat selittävistä 
asiakirjoista 28 päivänä syyskuuta 2011 
annetun jäsenvaltioiden ja komission 
yhteisen poliittisen lausuman mukaisesti 
sitoutuneet perustelluissa tapauksissa 
liittämään ilmoitukseen toimenpiteistä, 

(43) Jäsenvaltiot ovat selittävistä 
asiakirjoista 28 päivänä syyskuuta 2011 
annetun jäsenvaltioiden ja komission 
yhteisen poliittisen lausuman mukaisesti 
sitoutuneet perustelluissa tapauksissa 
liittämään ilmoitukseen toimenpiteistä, 
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jotka koskevat direktiivin saattamista 
osaksi kansallista lainsäädäntöä, yhden tai 
useamman asiakirjan, joista käy ilmi 
direktiivin osien ja kansallisen
lainsäädännön osaksi saattamiseen 
tarkoitettujen välineiden vastaavien osien 
suhde. Tämän direktiivin osalta lainsäätäjä 
pitää tällaisten asiakirjojen toimittamista 
perusteltuna,

jotka koskevat direktiivin saattamista 
osaksi lainsäädäntöä, yhden tai useamman 
asiakirjan, joista käy ilmi direktiivin osien 
ja lainsäädännön osaksi saattamiseen 
tarkoitettujen välineiden vastaavien osien 
suhde. Tämän direktiivin osalta lainsäätäjä 
pitää tällaisten asiakirjojen toimittamista 
perusteltuna,

Or. nl

Perustelu

Jäsenvaltiot saattavat tämän direktiivin säännökset osaksi kansallista lainsäädäntöään 
erilaisilla hallinnan tasolla kulloisenkin jäsenvaltion rakenteen mukaisesti.

Tarkistus 144
Emma McClarkin

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla 

Komission teksti Tarkistus

Tämän direktiivin tavoitteena on edistää 
sisämarkkinoiden moitteetonta toimintaa ja 
saavuttaa kuluttajansuojan korkea taso 
lähentämällä jäsenvaltioiden lakien, 
asetusten ja hallinnollisten määräysten 
tiettyjä osia, jotka liittyvät matkustajien ja 
elinkeinonharjoittajien välisiin 
matkapaketteja ja avustettuja 
matkajärjestelyjä koskeviin sopimuksiin.

Tämän direktiivin tavoitteena on edistää 
sisämarkkinoiden moitteetonta toimintaa ja 
saavuttaa kuluttajansuojan korkea taso 
lähentämällä jäsenvaltioiden lakien, 
asetusten ja hallinnollisten määräysten 
asianmukaisia osia, jotka liittyvät 
matkustajien ja elinkeinonharjoittajien 
välisiin matkapaketteja ja avustettuja 
matkajärjestelyjä koskeviin sopimuksiin.

Or. en

Tarkistus 145
Matteo Salvini

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla 
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Komission teksti Tarkistus

Tämän direktiivin tavoitteena on edistää 
sisämarkkinoiden moitteetonta toimintaa ja 
saavuttaa kuluttajansuojan korkea taso 
lähentämällä jäsenvaltioiden lakien, 
asetusten ja hallinnollisten määräysten 
tiettyjä osia, jotka liittyvät matkustajien ja 
elinkeinonharjoittajien välisiin 
matkapaketteja ja avustettuja 
matkajärjestelyjä koskeviin sopimuksiin.

Tämän direktiivin tavoitteena on edistää 
sisämarkkinoiden moitteetonta toimintaa ja 
saavuttaa kuluttajansuojan korkea taso 
lähentämällä jäsenvaltioiden lakien, 
asetusten ja hallinnollisten määräysten 
tiettyjä osia, jotka liittyvät matkustajien ja 
elinkeinonharjoittajien välisiin 
matkapaketteja koskeviin sopimuksiin.

Or. en

Perustelu

Matkapakettidirektiivin soveltamisala olisi rajattava paketin muodostavien matkapalvelujen 
yhdistelmiin. Uuden ”avustettua matkajärjestelyä” koskevan käsitteen käyttöön ottaminen 
tässä direktiivissä saattaisi haitata kuluttajia ja yrityksiä. 

Tarkistus 146
Matteo Salvini

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Tätä direktiiviä sovelletaan 17 artiklaa 
lukuun ottamatta matkapaketteihin, joita 
elinkeinonharjoittajat tarjoavat myytäväksi 
tai myyvät matkustajille, ja 4–14 artiklaa, 
18 artiklaa ja 21 artiklan 1 kohtaa lukuun 
ottamatta avustettuihin 
matkajärjestelyihin.

1. Tätä direktiiviä sovelletaan 17 artiklaa 
lukuun ottamatta matkapaketteihin, joita 
elinkeinonharjoittajat tarjoavat myytäväksi 
tai myyvät matkustajille.

Or. en

Perustelu

Matkapakettidirektiivin soveltamisala olisi rajattava paketin muodostavien matkapalvelujen 
yhdistelmiin. Matkapakettidirektiivin soveltamisala olisi rajattava paketin muodostavien 
matkapalvelujen yhdistelmiin.
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Tarkistus 147
Jorgo Chatzimarkakis

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Tätä direktiiviä sovelletaan 17 artiklaa 
lukuun ottamatta matkapaketteihin, joita 
elinkeinonharjoittajat tarjoavat myytäväksi 
tai myyvät matkustajille, ja 4–14 artiklaa, 
18 artiklaa ja 21 artiklan 1 kohtaa lukuun 
ottamatta avustettuihin 
matkajärjestelyihin.

1. Tätä direktiiviä sovelletaan 17 artiklaa 
lukuun ottamatta matkapaketteihin, joita 
elinkeinonharjoittajat tarjoavat myytäväksi 
tai myyvät matkustajille.

Or. en

Perustelu

Direktiivin soveltamisala olisi rajattava matkapakettiin, koska muutoin jää liian epäselväksi, 
mitä siihen kuuluu ja mitä ei.

Tarkistus 148
Sergio Gaetano Cofferati

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Tätä direktiiviä sovelletaan 17 artiklaa 
lukuun ottamatta matkapaketteihin, joita 
elinkeinonharjoittajat tarjoavat myytäväksi 
tai myyvät matkustajille, ja 4–14 artiklaa, 
18 artiklaa ja 21 artiklan 1 kohtaa lukuun 
ottamatta avustettuihin matkajärjestelyihin.

1. Tätä direktiiviä sovelletaan 17 artiklaa 
lukuun ottamatta matkapaketteihin, joita 
elinkeinonharjoittajat tarjoavat myytäväksi 
tai myyvät matkustajille, ja 4–13 artiklaa, 
18 artiklaa ja 21 artiklan 1 kohtaa lukuun 
ottamatta avustettuihin matkajärjestelyihin.

Or. en
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Tarkistus 149
Bernadette Vergnaud

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 1 kohta – 1 alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltiot voivat edellyttää, että 
3 artiklan 7 kohdassa määriteltyjen 
elinkeinonharjoittajien ohella paketteja 
myytäväksi tarjoavien ja/tai myyvien 
voittoa tavoittelemattomien 
organisaatioiden on täytettävä tässä 
direktiivissä säädetyt velvoitteet lukuun 
ottamatta 17 artiklaa, myös silloin kun 
myytäväksi tarjoaminen ja/tai myyminen 
on satunnaista.

Or. fr

Perustelu

On syytä säätää, että voittoa tavoittelemattomat yhdistykset ja organisaatiot eivät jää 
direktiivin soveltamisalan ulkopuolelle, jotta voidaan varmistaa, että ne huolehtivat 
taloudellisesta suojasta ja voivat taata palautukset tai paluukuljetukset jäsenilleen.

Tarkistus 150
Emma McClarkin

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Jollei tämän direktiivin asiaa 
koskevissa säännöksissä toisin säädetä, 
jäsenvaltiot voivat säätää tai pitää 
voimassa tiukempia säännöksiä tämän 
direktiivin soveltamisalalla 
varmistaakseen korkeamman 
kuluttajansuojan tason.

Or. en
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Tarkistus 151
Anna Hedh

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 2 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) matkapaketteihin ja avustettuihin 
matkajärjestelyihin, joiden kesto on alle 
24 tuntia, elleivät ne sisällä yöpymistä,

Poistetaan.

Or. sv

Tarkistus 152
Sergio Gaetano Cofferati

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 2 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) matkapaketteihin ja avustettuihin 
matkajärjestelyihin, joiden kesto on alle 
24 tuntia, elleivät ne sisällä yöpymistä,

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 153
Catherine Stihler

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 2 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) matkapaketteihin ja avustettuihin
matkajärjestelyihin, joiden kesto on alle 
24 tuntia, elleivät ne sisällä yöpymistä,

(a) matkapaketteihin ja kytkettyihin
matkajärjestelyihin, joiden kesto on alle 
24 tuntia, elleivät ne sisällä yöpymistä,

Or. en
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Tarkistus 154
Matteo Salvini

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 2 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) matkapaketteihin ja avustettuihin 
matkajärjestelyihin, joiden kesto on alle 
24 tuntia, elleivät ne sisällä yöpymistä,

(a) matkapaketteihin, joiden kesto on alle 
24 tuntia, elleivät ne sisällä yöpymistä,

Or. en

Tarkistus 155
Heide Rühle

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 2 kohta – a a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(a a) matkapaketteihin ja kytkettyihin 
matkajärjestelyihin, joihin ei sisälly 
olennaista kuljetuselementtiä,

Or. en

Tarkistus 156
Emma McClarkin

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 2 kohta – a a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(a a) matkapaketteihin ja yhdistettyihin 
järjestelyihin, joita tarjoavat ja kokoavat 
esimerkiksi hyväntekeväisyysjärjestöt, 
voittoa tavoittelemattomat organisaatiot, 
jalkapalloseurat ja koulut.

Or. en



AM\1013596FI.doc 59/206 PE526.125v01-00

FI

Tarkistus 157
Hans-Peter Mayer

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 2 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(b) rahoituspalveluja koskeviin 
liitännäissopimuksiin,

(b) liitännäissopimuksiin, jotka koskevat 
matkapalveluja, joita tarjotaan 
matkapaketin ohella ja jotka varataan 
ilman matkanjärjestäjän myötävaikutusta, 
tai rahoituspalveluja koskeviin 
liitännäissopimuksiin,

Or. de

Perustelu

Olisi suhteetonta altistaa matkanvälittäjät myös matkanjärjestäjille tai kytketyn 
matkajärjestelyn tarjoajalle kuuluville riskeille, kun matkanvälittäjät myyvät varattua pakettia 
täydentävää palvelua, esimerkiksi lippua lentoasemalle. Tämä merkitsisi, että matkanvälittäjä 
olisi vastuussa paitsi varatusta täydentävästä palvelusta myös matkapaketista, vaikka 
matkanjärjestäjä on jo vastuussa siitä. 

Tarkistus 158
Emma McClarkin

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 2 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

(c) matkapaketteihin ja avustettuihin 
matkajärjestelyihin, jotka hankitaan 
matkustajan työnantajan ja liikematkojen 
järjestämiseen erikoistuneen 
elinkeinonharjoittajan välisen 
puitesopimuksen perusteella,

(c) liikematkaa varten hankittuihin 
matkapaketteihin ja avustettuihin 
matkajärjestelyihin,

Or. en
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Tarkistus 159
Heide Rühle

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 2 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

(c) matkapaketteihin ja avustettuihin 
matkajärjestelyihin, jotka hankitaan 
matkustajan työnantajan ja liikematkojen 
järjestämiseen erikoistuneen 
elinkeinonharjoittajan välisen
puitesopimuksen perusteella,

(c) matkapaketteihin ja avustettuihin 
matkajärjestelyihin, jotka hankitaan 
liikematkaa varten tehdyn 
puitesopimuksen perusteella tai jotka 
hankkii yritys, jonka nimissä matkustaja 
matkustaa, 

Or. en

Tarkistus 160
Ildikó Gáll-Pelcz

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 2 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

(c) matkapaketteihin ja avustettuihin 
matkajärjestelyihin, jotka hankitaan 
matkustajan työnantajan ja liikematkojen 
järjestämiseen erikoistuneen 
elinkeinonharjoittajan välisen 
puitesopimuksen perusteella,

(c) matkapaketteihin ja avustettuihin 
matkajärjestelyihin, jotka hankkii 
elinkeinonharjoittajalta se yritys, jonka 
nimissä matkustaja matkustaa,

Or. en

Perustelu

Ehdotettu liikematkojen järjestämiseen erikoistuneiden elinkeinonharjoittajien jättäminen 
soveltamisalan ulkopuolelle loisi epäyhtenäiset toimintaedellytykset loma- ja liikematkoja 
myyvien matkatoimistojen välille. Liikematkat on suljettava selvemmin ulkopuolelle 
käsittelemällä palveluja, jotka tarjotaan oikeushenkilölle, jolle lasku lähetetään varsinaisesti 
liikematkalle lähtevän sijasta.

Tarkistus 161
Matteo Salvini

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 2 kohta – c alakohta
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Komission teksti Tarkistus

(c) matkapaketteihin ja avustettuihin 
matkajärjestelyihin, jotka hankitaan 
matkustajan työnantajan ja liikematkojen 
järjestämiseen erikoistuneen 
elinkeinonharjoittajan välisen 
puitesopimuksen perusteella,

(c) matkapaketteihin, jotka hankitaan 
matkustajan työnantajan ja liikematkojen 
järjestämiseen erikoistuneen 
elinkeinonharjoittajan välisen 
puitesopimuksen perusteella,

Or. en

Tarkistus 162
Sergio Gaetano Cofferati

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 2 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

(d) matkapaketteihin, joissa enintään yksi 
3 artiklan 1 kohdan a, b ja c alakohdassa 
tarkoitetuista matkapalveluista 
yhdistetään 3 artiklan 1 kohdan 
d alakohdassa tarkoitettuun 
matkapalveluun, jos kyseinen 
matkapalvelu ei ole merkittävä osa 
matkapakettia, tai 

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 163
Othmar Karas

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 2 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

(d) matkapaketteihin, joissa enintään yksi 
3 artiklan 1 kohdan a, b ja c alakohdassa 
tarkoitetuista matkapalveluista yhdistetään 
3 artiklan 1 kohdan d alakohdassa 
tarkoitettuun matkapalveluun, jos 

(d) matkapaketteihin, joissa enintään yksi 
3 artiklan 1 kohdan a, b ja c alakohdassa 
tarkoitetuista matkapalveluista yhdistetään 
3 artiklan 1 kohdan d alakohdassa 
tarkoitettuihin matkapalveluihin, jos 
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kyseinen matkapalvelu ei ole merkittävä 
osa matkapakettia, tai 

kyseiset matkapalvelut eivät ole merkittävä 
osa matkapakettia, tai

Or. de

Perustelu

Tätä poikkeusta olisi sovellettava myös silloin, kun matkustuselementti kytkeytyy useampaan 
kuin yhteen lisäpalveluun, kuten kylpylän pääsylippuun, polkupyörän vuokraamiseen tai 
opastettuun kiertoajeluun edellyttäen, että kyseiset lisäpalvelut eivät ole merkittävä osa 
matkapakettia.

Tarkistus 164
Jorgo Chatzimarkakis

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 2 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

(d) matkapaketteihin, joissa enintään yksi 
3 artiklan 1 kohdan a, b ja c alakohdassa 
tarkoitetuista matkapalveluista yhdistetään 
3 artiklan 1 kohdan d alakohdassa 
tarkoitettuun matkapalveluun, jos kyseinen 
matkapalvelu ei ole merkittävä osa 
matkapakettia, tai 

(d) matkapaketteihin, joissa enintään yksi 
3 artiklan 1 kohdan a, b ja c alakohdassa 
tarkoitetuista matkapalveluista yhdistetään 
3 artiklan 1 kohdan d alakohdassa 
tarkoitettuun matkapalveluun, jos kyseinen 
matkapalvelu on enintään 40 prosenttia 
matkapaketista, tai

Or. en

Tarkistus 165
Hans-Peter Mayer

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 2 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

(d) matkapaketteihin, joissa enintään yksi 
3 artiklan 1 kohdan a, b ja c alakohdassa 
tarkoitetuista matkapalveluista yhdistetään 
3 artiklan 1 kohdan d alakohdassa 
tarkoitettuun matkapalveluun, jos kyseinen
matkapalvelu ei ole merkittävä osa 
matkapakettia, tai 

(d) matkapaketteihin, joissa enintään yksi 
3 artiklan 1 kohdan a, b ja c alakohdassa 
tarkoitetuista matkapalveluista yhdistetään 
3 artiklan 1 kohdan d alakohdassa 
tarkoitettuun matkapalveluun, jos viimeksi 
mainittu matkapalvelu ei ole merkittävä 
osa matkapakettia, tai ei ilmeisesti ole 
matkan todellinen syy; 
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Or. de

Perustelu

Direktiiviä on sovellettava vain siltä osin kuin lisäpalvelu on selvästi matkan päätarkoitus, eli 
kun hotelli on varattu pelkästään musikaaliin pääsemiseksi. Jos taas musikaali on toissijainen 
seikka eikä päätarkoitus (vieras viettää viisi yötä kaupungissa ja varaa liput musikaaliin vain 
yhtenä iltana), varauksen ei pitäisi kuulua direktiivin soveltamisalaan

Tarkistus 166
Emma McClarkin

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 2 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

(d) matkapaketteihin, joissa enintään yksi 
3 artiklan 1 kohdan a, b ja c alakohdassa 
tarkoitetuista matkapalveluista yhdistetään 
3 artiklan 1 kohdan d alakohdassa 
tarkoitettuun matkapalveluun, jos kyseinen 
matkapalvelu ei ole merkittävä osa 
matkapakettia, tai 

(d) matkapaketteihin, joissa enintään yksi 
3 artiklan 1 kohdan a, b ja c alakohdassa 
tarkoitetuista matkapalveluista yhdistetään 
3 artiklan 1 kohdan d alakohdassa 
tarkoitettuun matkapalveluun, jos kyseinen 
matkapalvelu ei ole merkittävä osa 
matkapakettia, tai jos lisäpalvelua ei 
selvästikään markkinoida matkan 
päätarkoituksena, tai

Or. en

Tarkistus 167
Hans-Peter Mayer

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 2 kohta – e a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(e a) matkustajien kuljettamiseen linja-
autolla, junalla, vesiteitse tai ilmateitse 
majoituksen ohella, jos kuljetus on 
selvästi päätarkoitus eikä kuljetukseen 
liity mitään muuta 3 artiklan 1 kohdan b, 
c tai d alakohdassa tarkoitettua 
matkapalvelua.

Or. de
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Tarkistus 168
Jorgo Chatzimarkakis

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 2 kohta – e a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(e a) liikematkoihin.

Or. en

Tarkistus 169
Emma McClarkin

Ehdotus direktiiviksi
2 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a artikla
Jäsenvaltiot voivat olla soveltamatta 
tämän direktiivin noudattamiseen 
tarvittavia säännöksiä matkapaketteihin 
tai kytkettyihin matkajärjestelyihin, kun 
kaikki matkapalvelut tarjotaan samassa 
jäsenvaltiossa ja kun matkustajien 
kuljetus ei kuulu niihin.

Or. en

Tarkistus 170
Pablo Arias Echeverría

Ehdotus direktiiviksi
2 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a artikla
Yhdenmukaistamisen taso

1. Tällä direktiivillä ei estetä jäsenvaltioita 
pitämästä voimassa tai antamasta 
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tiukempia säännöksiä kuluttajien 
suojelemiseksi, edellyttäen että 
säännökset ovat niille unionin 
lainsäädännöstä aiheutuvien velvoitteiden 
sekä niiden omien lakien mukaisia.
2. Sen estämättä, mitä 1 kohdassa 
säädetään, tässä direktiivissä 
vahvistettujen tiedottamisvaatimusten on 
oltava kattavia, sanotun kuitenkaan 
rajoittamatta asiassa sovellettavassa EU:n 
muussa lainsäädännössä vahvistettujen 
tiedottamisvaatimusten soveltamista 
(katso. direktiivit 2000/31/EY ja 
2006/123/EY sekä asetukset 
(EY) N:o 1107/2006, (EY) N:o 1008/2008, 
(EY) N:o 1371/2007, (EY) N:o 181/2011,
(EY) N:o 1177/2010 ja 
(EY) N:o 211/2005.

Or. es

Perustelu

Tarkistuksella pyritään selventämään yhdenmukaistamisen tasoa ja ottamaan huomioon 
direktiiviehdotuksen johdanto-osan 24 kappale.

Tarkistus 171
Emma McClarkin

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 2 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

(2) ”matkapaketilla” vähintään kahden
erityyppisen, samaa matkaa tai lomaa 
varten yhdistetyn matkapalvelun 
yhdistelmää, jos

(2) ”matkapaketilla” matkustajien 
kuljetusta ja vähintään yhden erityyppisen, 
samaa matkaa tai lomaa varten yhdistetyn 
matkapalvelun yhdistelmää, jos

Or. en
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Tarkistus 172
Jorgo Chatzimarkakis

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 2 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

(2) ”matkapaketilla” vähintään kahden 
erityyppisen, samaa matkaa tai lomaa 
varten yhdistetyn matkapalvelun 
yhdistelmää, jos

(2) ”matkapaketilla” vähintään kahden 
erityyppisen, samaa matkaa tai lomaa 
varten yhdistetyn matkapalvelun (joista 
yhteen on kuuluttava matkustajien 
kuljetus) yhdistelmää, jos

Or. en

Tarkistus 173
Catherine Stihler

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 2 kohta – b alakohta – i alakohta

Komission teksti Tarkistus

(i) ostetaan yhdestä myyntipisteestä saman 
varausprosessin aikana,

(i) ostetaan yhdestä myyntipisteestä saman 
varausprosessin aikana, kun matkustaja on 
valinnut kaikki palvelut ennen kuin hän 
on suostunut maksamaan niistä,

Or. en

Perustelu

Selvennetään prosessia ja autetaan erottamaan se kytketyistä/avustetuista matkajärjestelyistä.
Lisäksi otetaan huomioon johdanto-osan 10 kappaleen sisältö.
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Tarkistus 174
Emma McClarkin

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 2 kohta – b alakohta – i alakohta

Komission teksti Tarkistus

(i) ostetaan yhdestä myyntipisteestä saman 
varausprosessin aikana,

(i) ostetaan yhdestä myyntipisteestä saman 
varausprosessin aikana, ja matkustaja on 
valinnut kaikki palvelut ennen kuin hän 
on suostunut maksamaan hinnan 
kokonaisuudessaan,

Or. en

Tarkistus 175
Jorgo Chatzimarkakis

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 2 kohta – b alakohta – i alakohta

Komission teksti Tarkistus

(i) ostetaan yhdestä myyntipisteestä 
saman varausprosessin aikana,

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Matkasuunnitelmien varaaminen yhdestä myyntipisteestä saman varausprosessin aikana ei 
välttämättä merkitse matkapaketista sopimista. Tällöin määritelmä olisi rajattava matkan 
ostamiseen siten, että siihen sisältyy kokonaishinta.

Tarkistus 176
Anna Hedh

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 2 kohta – b alakohta – i alakohta

Komission teksti Tarkistus

(i) ostetaan yhdestä myyntipisteestä saman 
varausprosessin aikana,

(i) ostetaan yhdestä myyntipisteestä, tai



PE526.125v01-00 68/206 AM\1013596FI.doc

FI

Or. sv

Tarkistus 177
Sergio Gaetano Cofferati

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 2 kohta – b alakohta – i alakohta

Komission teksti Tarkistus

(i) ostetaan yhdestä myyntipisteestä saman 
varausprosessin aikana,

(i) ostetaan yhdestä myyntipisteestä,

Or. en

Tarkistus 178
Anna Hedh

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 2 kohta – b alakohta – ii alakohta

Komission teksti Tarkistus

(ii) tarjotaan yhteis- tai kokonaishintaan tai 
niistä veloitetaan yhteis- tai kokonaishinta,

(ii) tarjotaan yhteis- tai kokonaishintaan tai 
niistä veloitetaan yhteis- tai kokonaishinta, 
tai

Or. sv

Tarkistus 179
Anna Hedh

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 2 kohta – b alakohta – iii alakohta

Komission teksti Tarkistus

(iii) mainostetaan tai myydään 
”matkapakettina” tai vastaavalla 
nimikkeellä,

(iii) mainostetaan tai myydään 
”matkapakettina” tai vastaavalla 
nimikkeellä, tai

Or. sv
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Tarkistus 180
Jorgo Chatzimarkakis

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 2 kohta – b alakohta – iv alakohta

Komission teksti Tarkistus

(iv) yhdistetään sen jälkeen, kun on tehty 
sopimus, jolla elinkeinonharjoittaja antaa 
matkustajalle oikeuden tehdä valintoja 
erityyppisten matkapalvelujen 
valikoimasta, tai

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 181
Heide Rühle

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 2 kohta – b alakohta – v alakohta

Komission teksti Tarkistus

(v) ostetaan eri elinkeinonharjoittajilta 
käyttämällä toisiinsa kytkettyjä 
verkkovarausmenettelyjä, joissa 
elinkeinonharjoittajien välillä siirretään 
viimeistään ensimmäisen palvelun 
varausta vahvistettaessa matkustajan nimi 
tai varaustapahtuman loppuun 
saattamiseen tarvittavat tiedot;

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 182
Matteo Salvini

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 2 kohta – b alakohta – v alakohta

Komission teksti Tarkistus

(v) ostetaan eri elinkeinonharjoittajilta Poistetaan.
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käyttämällä toisiinsa kytkettyjä 
verkkovarausmenettelyjä, joissa 
elinkeinonharjoittajien välillä siirretään 
viimeistään ensimmäisen palvelun 
varausta vahvistettaessa matkustajan nimi 
tai varaustapahtuman loppuun 
saattamiseen tarvittavat tiedot;

Or. en

Perustelu

Ehdotuksen 3 artiklan 2 kohdan b alakohdassa annetut neljä ensimmäistä matkapaketin 
määritelmän perustetta vastaavat sitä, minkä sekä kuluttajat, että matkapalvelujen tarjoajat 
mieltäisivät matkapaketiksi. Tämä ei päde toisiinsa kytkettyihin verkkovarausmenettelyihin, 
kun kaksi palvelua kytkeytyy toisiinsa vain verkkolinkkien välityksellä, ja ne hankitaan 
erikseen eri verkkosivustoilta ja eri palveluntarjoajilta.

Tarkistus 183
Jorgo Chatzimarkakis

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 2 kohta – b alakohta – v alakohta

Komission teksti Tarkistus

(v) ostetaan eri elinkeinonharjoittajilta 
käyttämällä toisiinsa kytkettyjä 
verkkovarausmenettelyjä, joissa 
elinkeinonharjoittajien välillä siirretään 
viimeistään ensimmäisen palvelun 
varausta vahvistettaessa matkustajan nimi 
tai varaustapahtuman loppuun 
saattamiseen tarvittavat tiedot;

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Hankkiminen erillisiltä elinkeinonharjoittajilta ja käyttäen pelkästään toisiinsa kytkettyjä 
verkkovarausmenettelyjä poikkeaa matkapaketin käsitteestä, etenkin kun asiassa ei 
todennäköisesti sovelleta yhteishintaa.

Tarkistus 184
Sergio Gaetano Cofferati
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Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 2 kohta – b alakohta – v alakohta

Komission teksti Tarkistus

(v) ostetaan eri elinkeinonharjoittajilta 
käyttämällä toisiinsa kytkettyjä 
verkkovarausmenettelyjä, joissa 
elinkeinonharjoittajien välillä siirretään 
viimeistään ensimmäisen palvelun varausta 
vahvistettaessa matkustajan nimi tai 
varaustapahtuman loppuun saattamiseen 
tarvittavat tiedot;

(v) ostetaan eri elinkeinonharjoittajilta 
käyttämällä toisiinsa kytkettyjä 
verkkovarausmenettelyjä, joissa 
elinkeinonharjoittajien välillä siirretään 
viimeistään ensimmäisen palvelun varausta 
vahvistettaessa matkustajan nimi tai 
varaustapahtumien loppuun saattamiseen 
tarvittavat muut varaustiedot;

Or. en

Tarkistus 185
Philippe Juvin

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 2 kohta – b alakohta – v alakohta

Komission teksti Tarkistus

(v) ostetaan eri elinkeinonharjoittajilta 
käyttämällä toisiinsa kytkettyjä 
verkkovarausmenettelyjä, joissa 
elinkeinonharjoittajien välillä siirretään 
viimeistään ensimmäisen palvelun varausta 
vahvistettaessa matkustajan nimi tai
varaustapahtuman loppuun saattamiseen 
tarvittavat tiedot;

(v) ostetaan eri elinkeinonharjoittajilta 
käyttämällä toisiinsa kytkettyjä 
verkkovarausmenettelyjä, joissa 
elinkeinonharjoittajien välillä siirretään 
viimeistään ensimmäisen palvelun varausta 
sähköpostitse vahvistettaessa sekä 
varaustapahtuman loppuun saattamiseen 
tarvittavat matkustajan henkilötiedot 
(mukaan luettuna matkustajan nimi, 
yhteystiedot ja luottokortin numero) että 
erityisesti ensimmäiseen matkapalveluun 
liittyvät tiedot (mukaan luettuna 
matkakohde ja matkan kesto);

Or. en

Perustelu

Täsmennetään vaihdettujen tietojen (”particulars”) laji, jotta voidaan etenkin erottaa 
toisistaan matkapaketti sellaisena kuin se on määritettynä 3 artiklan 2 kohdan v alakohdassa 
ja avustettu matkajärjestely sellaisena kuin se on määritettynä 3 artiklan 5 kohdan 
b alakohdassa, koska määritelmät kuulostavat samantapaisilta. Vahvistuksen ajankohta on 
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myös määritettävä asianmukaisesti (vahvistuksen sisältävän sähköpostin vastaanottaminen), 
jotta kyetään huolehtimaan oikeusvarmuudesta (ajanjakson määritteleminen vaikuttaa siihen, 
mitä pidetään matkapakettina ja mitä taas ei).

Tarkistus 186
Emma McClarkin

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 2 kohta – b alakohta – v alakohta

Komission teksti Tarkistus

(v) ostetaan eri elinkeinonharjoittajilta 
käyttämällä toisiinsa kytkettyjä 
verkkovarausmenettelyjä, joissa 
elinkeinonharjoittajien välillä siirretään 
viimeistään ensimmäisen palvelun 
varausta vahvistettaessa matkustajan nimi 
tai varaustapahtuman loppuun saattamiseen 
tarvittavat tiedot;

(v) ostetaan eri elinkeinonharjoittajilta 
käyttämällä toisiinsa kytkettyjä 
verkkovarausmenettelyjä, joissa 
elinkeinonharjoittajien välillä siirretään 
alkaen viimeistään ensimmäisen palvelun 
varauksen vahvistamisesta matkustajan 
nimi tai varaustapahtuman loppuun 
saattamiseen tarvittavat tiedot ja joissa 
kaikki sopimukset tehdään päivän 
kuluessa kyseisestä vahvistamisesta;

Or. en

Tarkistus 187
Anna Hedh

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 2 kohta – b alakohta – v alakohta

Komission teksti Tarkistus

(v) ostetaan eri elinkeinonharjoittajilta 
käyttämällä toisiinsa kytkettyjä 
verkkovarausmenettelyjä, joissa 
elinkeinonharjoittajien välillä siirretään 
viimeistään ensimmäisen palvelun varausta 
vahvistettaessa matkustajan nimi tai 
varaustapahtuman loppuun saattamiseen 
tarvittavat tiedot;

(v) ostetaan eri elinkeinonharjoittajilta 
käyttämällä toisiinsa kytkettyjä 
verkkovarausmenettelyjä tai verkon 
ulkopuolisia menettelyjä, joissa 
elinkeinonharjoittajien välillä siirretään 
viimeistään ensimmäisen palvelun varausta 
vahvistettaessa matkustajan nimi tai 
varaustapahtuman loppuun saattamiseen 
tarvittavat tiedot;

Or. sv
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Tarkistus 188
Catherine Stihler

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 2 kohta – b alakohta – v alakohta

Komission teksti Tarkistus

(v) ostetaan eri elinkeinonharjoittajilta 
käyttämällä toisiinsa kytkettyjä 
verkkovarausmenettelyjä, joissa 
elinkeinonharjoittajien välillä siirretään 
viimeistään ensimmäisen palvelun varausta 
vahvistettaessa matkustajan nimi tai 
varaustapahtuman loppuun saattamiseen 
tarvittavat tiedot;

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen 
versioon.)

Or. en

Tarkistus 189
Ivo Belet

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 2 kohta – b alakohta – v alakohta

Komission teksti Tarkistus

(v) ostetaan eri elinkeinonharjoittajilta 
käyttämällä toisiinsa kytkettyjä 
verkkovarausmenettelyjä, joissa 
elinkeinonharjoittajien välillä siirretään 
viimeistään ensimmäisen palvelun varausta 
vahvistettaessa matkustajan nimi tai 
varaustapahtuman loppuun saattamiseen
tarvittavat tiedot;

(v) ostetaan samanaikaisesti eri 
elinkeinonharjoittajilta käyttämällä 
toisiinsa kytkettyjä 
verkkovarausmenettelyjä, joissa 
elinkeinonharjoittajien välillä siirretään 
viimeistään ensimmäisen palvelun varausta 
vahvistettaessa matkustajan nimi tai 
varaustapahtuman loppuun saattamiseen 
tarvittavat tiedot;

Or. nl

Tarkistus 190
Matteo Salvini

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 5 kohta
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Komission teksti Tarkistus

(5) ”avustetulla matkajärjestelyllä” 
vähintään kahden erityyppisen, samaa 
matkaa tai lomaa varten yhdistetyn 
matkapalvelun yhdistelmää, joka ei ole 
matkapaketti ja jossa tehdään erilliset 
sopimukset yksittäisten matkapalvelujen 
tarjoajien kanssa edellyttäen, että 
matkanvälittäjä helpottaa yhdistelmän 
kokoamista

Poistetaan.

(a) erillisten varausten perusteella saman 
toimipaikassa käynnin tai toimipisteeseen 
otetun yhteyden aikana; tai
(b) hankkimalla täydentäviä 
matkapalveluja toiselta 
elinkeinonharjoittajalta kohdennetusti ja 
toisiinsa kytkettyjen sähköisten 
varausmenettelyjen avulla viimeistään 
silloin, kun ensimmäisen palvelun varaus 
vahvistetaan;

Or. en

Perustelu

Matkapakettidirektiivin soveltamisala olisi rajattava paketin muodostavien matkapalvelujen 
yhdistelmiin. Siksi direktiiviehdotuksessa käyttöön otettu uusi "avustetun matkajärjestelyn" 
käsite ei ole perusteltu, ja se saattaa haitata kuluttajia ja yrityksiä. Kuluttajia saattaa lisäksi 
hämmentää se, että jää epävarmaksi, millaisia eroja “matkapaketti”-käsitteen ja ”avustettu 
matkajärjestely” -käsitteen välillä käytännössä on.

Tarkistus 191
Emma McClarkin

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 5 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

(5) ”avustetulla matkajärjestelyllä” 
vähintään kahden erityyppisen, samaa 
matkaa tai lomaa varten yhdistetyn 
matkapalvelun yhdistelmää, joka ei ole 

(5) ”kytketyllä matkajärjestelyllä” 
matkustajien kuljetuksen ja vähintään 
yhden erityyppisen, samaa matkaa tai 
lomaa varten yhdistetyn matkapalvelun 
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matkapaketti ja jossa tehdään erilliset 
sopimukset yksittäisten matkapalvelujen 
tarjoajien kanssa edellyttäen, että 
matkanvälittäjä helpottaa yhdistelmän 
kokoamista

yhdistelmää, joka ei ole matkapaketti ja 
jossa tehdään erilliset sopimukset 
yksittäisten matkapalvelujen tarjoajien 
kanssa edellyttäen, että matkanvälittäjä 
helpottaa yhdistelmän kokoamista

Or. en

Perustelu

Horisontaalinen tarkistus. ”Kytketty matkajärjestely” kuvaa selvemmin kyseisen 
liiketoimintamallin luonnetta ja sen avulla vältetään väärinkäsitykset, joita nykyinen ilmaus 
saattaisi aiheuttaa.

Tarkistus 192
Ivo Belet

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 5 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

(5) ”avustetulla matkajärjestelyllä” 
vähintään kahden erityyppisen, samaa 
matkaa tai lomaa varten yhdistetyn 
matkapalvelun yhdistelmää, joka ei ole 
matkapaketti ja jossa tehdään erilliset 
sopimukset yksittäisten matkapalvelujen 
tarjoajien kanssa edellyttäen, että 
matkanvälittäjä helpottaa yhdistelmän 
kokoamista

(5) ”avustetulla matkajärjestelyllä” 
vähintään kahden erityyppisen, samaa 
matkaa tai lomaa varten yhdistetyn 
matkapalvelun yhdistelmää, joka ei ole 
matkapaketti ja jossa tehdään erilliset 
sopimukset yksittäisten matkapalvelujen 
tarjoajien kanssa sen jälkeen, kun 
elinkeinonharjoittajan kanssa on tehty 
ensimmäinen sopimus matkapalvelusta
edellyttäen, että elinkeinonharjoittaja tai
matkanvälittäjä helpottaa yhdistelmän 
kokoamista

Or. nl

Tarkistus 193
Emma McClarkin

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 5 kohta – a alakohta
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Komission teksti Tarkistus

(a) erillisten varausten perusteella saman 
toimipaikassa käynnin tai toimipisteeseen 
otetun yhteyden aikana; tai

(a) erillisten varausten perusteella siten, 
että matkustaja valitsee ja maksaa 
palvelut erillisinä; tai

Or. en

Tarkistus 194
Heide Rühle

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 5 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(b) hankkimalla täydentäviä 
matkapalveluja toiselta 
elinkeinonharjoittajalta kohdennetusti ja
toisiinsa kytkettyjen sähköisten 
varausmenettelyjen avulla viimeistään
silloin, kun ensimmäisen palvelun varaus 
vahvistetaan;

(b) käyttämällä toisiinsa kytkettyjä 
verkkovarausmenettelyjä, joissa 
elinkeinonharjoittajien välillä siirretään
viimeistään ensimmäisen palvelun
varausta vahvistettaessa matkustajan nimi 
tai muu matkustajan tunnistamismuoto;

Or. en

Tarkistus 195
Philippe Juvin

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 5 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(b) hankkimalla täydentäviä 
matkapalveluja toiselta 
elinkeinonharjoittajalta kohdennetusti ja
toisiinsa kytkettyjen sähköisten 
varausmenettelyjen avulla viimeistään 
silloin, kun ensimmäisen palvelun varaus 
vahvistetaan;

(b) hankkimalla täydentäviä 
matkapalveluja toiselta 
elinkeinonharjoittajalta toisiinsa 
kytkettyjen verkkovarausmenettelyjen
avulla kohdennetusti, mikä tarkoittaa, että 
elinkeinonharjoittajien välillä siirretään 
ainoastaan ensimmäiseen 
matkapalveluun liittyviä tietoja (mukaan 
luettuna matkakohde ja matkan kesto) 
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siirtämättä matkustajan henkilötietoja
viimeistään silloin, kun ensimmäisen 
palvelun varaus vahvistetaan
sähköpostitse;

Or. en

Perustelu

Täsmennetään vaihdettujen tietojen laji (erotetaan toisistaan matkapaketti sellaisena kuin se 
on määritettynä 3 artiklan 2 kohdan v alakohdassa ja avustettu matkajärjestely sellaisena 
kuin se on määritettynä 3 artiklan 5 kohdan b alakohdassa). Pelkkä verkkosivustolinkki ei voi 
olla avustettu matkajärjestely (elinkeinonharjoittajien välillä on siirrettävä ainoastaan 
varaukseen liittyviä tietoja – kohde ja matkan kesto). Vahvistuksen ajankohta on määritettävä 
asianmukaisesti (vahvistuksen sisältävän sähköpostin vastaanottaminen), jotta kyetään 
huolehtimaan oikeusvarmuudesta (ajanjakson määritteleminen vaikuttaa siihen, mitä 
pidetään matkapakettina ja mitä taas ei).

Tarkistus 196
Emma McClarkin

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 5 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(b) hankkimalla täydentäviä 
matkapalveluja toiselta 
elinkeinonharjoittajalta kohdennetusti ja 
toisiinsa kytkettyjen sähköisten 
varausmenettelyjen avulla viimeistään 
silloin, kun ensimmäisen palvelun varaus 
vahvistetaan;

(b) hankkimalla toisen 
elinkeinonharjoittajan tarjoamia 
täydentäviä matkapalveluja kohdennetusti 
ja toisiinsa kytkettyjen sähköisten 
varausmenettelyjen avulla alkaen 
viimeistään silloin, kun ensimmäisen 
palvelun varaus vahvistetaan ja hankinta 
tehdään enintään päivän kuluessa 
kyseisestä vahvistamisesta;

Or. en

Tarkistus 197
Sergio Gaetano Cofferati

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 5 kohta – b alakohta
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Komission teksti Tarkistus

(b) hankkimalla täydentäviä 
matkapalveluja toiselta 
elinkeinonharjoittajalta kohdennetusti ja 
toisiinsa kytkettyjen sähköisten 
varausmenettelyjen avulla viimeistään 
silloin, kun ensimmäisen palvelun varaus 
vahvistetaan;

(b) hankkimalla täydentäviä 
matkapalveluja toiselta 
elinkeinonharjoittajalta kohdennetusti ja 
toisiinsa kytkettyjen sähköisten 
varausmenettelyjen avulla; 

Or. en

Tarkistus 198
Bernadette Vergnaud

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 6 kohta

Komission teksti Tarkistus

(6) ”matkustajalla” henkilöä, joka haluaa 
tehdä tämän direktiivin soveltamisalaan 
kuuluvan sopimuksen tai jolla on oikeus 
matkustaa edellä tarkoitetun sopimuksen 
perusteella, mukaan luettuna 
liikematkustajat, jotka eivät matkusta
liikematkojen järjestämiseen erikoistuneen 
elinkeinonharjoittajan kanssa tehdyn 
puitesopimuksen perusteella;

(6) ”kuluttajalla” henkilöä, joka haluaa 
tehdä tämän direktiivin soveltamisalaan 
kuuluvan sopimuksen tai jolla on oikeus 
matkustaa edellä tarkoitetun sopimuksen 
perusteella, myös ammattimaisessa
tarkoituksessa (liikematkana) edellyttäen, 
että matkaa ei tehdä liikematkojen 
järjestämiseen erikoistuneen 
elinkeinonharjoittajan kanssa tehdyn 
puitesopimuksen perusteella;

Or. fr

Perustelu

Olisi palautettava direktiiviin 90/314/EY pohjautuva ”kuluttajan” määritelmä, koska 
”matkustajan" määritelmä voi osoittautua ongelmalliseksi, etenkin kun matkan tekijä ei ole 
sen hankkija.

Tarkistus 199
Bernadette Vergnaud
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Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 6 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(6 a) ”matkustajalla” henkilöä, jolla on 
oikeus matkustaa tämän direktiivin 
soveltamisalaan kuuluvan sopimuksen 
perusteella, myös ammattimaisessa 
tarkoituksessa, riippumatta siitä, onko 
hän sopimuksen tehnyt kuluttaja;

Or. fr

Perustelu

Kun direktiiviin 90/314/EY pohjautuva ”kuluttajan” määritelmä on palautettu, on muutettava 
vastaavasti ”matkustajan" määritelmää, joka voisi muutoin osoittautua ongelmalliseksi, 
etenkin kun matkan tekijä ei ole sen hankkija.

Tarkistus 200
Catherine Stihler

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 7 kohta

Komission teksti Tarkistus

(7) ”elinkeinonharjoittajalla” henkilöä, 
joka toimii liike-, elinkeino- tai 
ammattitoimintaansa liittyvässä 
tarkoituksessa;

(7) ”elinkeinonharjoittajalla” henkilöä, 
joka myy tai tarjoaa myytäväksi 
matkapalveluja tai edistää 
matkapalvelujen hankkimista joko omissa 
nimissään tai edustajana;

Or. en

Tarkistus 201
Catherine Stihler

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 8 kohta
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Komission teksti Tarkistus

(8) ”matkanjärjestäjällä” 
elinkeinonharjoittajaa, joka yhdistää ja 
myy tai tarjoaa myytäväksi matkapaketteja 
joko suoraan tai toisen 
elinkeinonharjoittajan välityksellä tai 
yhdessä toisen elinkeinonharjoittajan 
kanssa; jos useampi kuin yksi 
elinkeinonharjoittaja täyttää jonkin 
2 kohdan b alakohdassa esitetyistä 
kriteereistä, kaikki kyseiset 
elinkeinonharjoittajat katsotaan 
matkanjärjestäjiksi paitsi, jos yksi heistä 
nimetään matkanjärjestäjäksi ja 
matkustajalle ilmoitetaan asiasta;

(8) ”matkanjärjestäjällä” 
elinkeinonharjoittajaa, joka yhdistää ja 
myy tai tarjoaa myytäväksi matkapaketteja 
joko suoraan tai toisen 
elinkeinonharjoittajan välityksellä tai 
yhdessä toisen elinkeinonharjoittajan 
kanssa tai joka edistää tällaisten pakettien 
yhdistämistä ja hankkimista; jos useampi 
kuin yksi elinkeinonharjoittaja täyttää 
jonkin 2 kohdan b alakohdassa esitetyistä 
kriteereistä, kaikki kyseiset 
elinkeinonharjoittajat katsotaan 
matkanjärjestäjiksi paitsi, jos yksi heistä 
nimetään matkanjärjestäjäksi ja 
matkustajalle ilmoitetaan asiasta;

Or. en

Perustelu

Varmistetaan kaikkien kaupankäyntimuotojen huomioon ottaminen ja vältetään porsaanreiät.

Tarkistus 202
Othmar Karas

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 8 kohta

Komission teksti Tarkistus

(8) ”matkanjärjestäjällä” 
elinkeinonharjoittajaa, joka yhdistää ja 
myy tai tarjoaa myytäväksi matkapaketteja 
joko suoraan tai toisen 
elinkeinonharjoittajan välityksellä tai 
yhdessä toisen elinkeinonharjoittajan 
kanssa; jos useampi kuin yksi 
elinkeinonharjoittaja täyttää jonkin 
2 kohdan b alakohdassa esitetyistä 
kriteereistä, kaikki kyseiset 
elinkeinonharjoittajat katsotaan 
matkanjärjestäjiksi paitsi, jos yksi heistä 
nimetään matkanjärjestäjäksi ja 

(8) ”Matkanjärjestäjällä” henkilöä tai 
elinkeinonharjoittajaa, joka yhdistää ja 
myy tai tarjoaa myytäväksi matkapaketteja 
joko suoraan tai toisen 
elinkeinonharjoittajan välityksellä tai 
yhdessä toisen elinkeinonharjoittajan 
kanssa; jos useampi kuin yksi 
elinkeinonharjoittaja täyttää jonkin 
2 kohdan b alakohdassa esitetyistä 
kriteereistä, kaikki kyseiset 
elinkeinonharjoittajat katsotaan 
matkanjärjestäjiksi paitsi, jos yksi heistä 
nimetään matkanjärjestäjäksi ja 
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matkustajalle ilmoitetaan asiasta; matkustajalle ilmoitetaan asiasta;

Or. de

Perustelu

Direktiivin olisi katettava elinkeinonharjoittajien ohella myös henkilöt, jotka myyvät 
pakettimatkoja ainoastaan satunnaisesti; näin varmistetaan, että mukana ovat myös toimijat, 
jotka ovat epäkaupallisia. Kuluttajansuojaa ei pitäisi heikentää siten, että “epäviralliset” 
palvelun tarjoajat jätetään soveltamisalan ulkopuolelle. 

Tarkistus 203
Matteo Salvini

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 9 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

(9) ”matkanvälittäjällä” tarkoitetaan 
elinkeinonharjoittajaa, joka ei ole 
matkanjärjestäjä ja joka

(9) ”matkanvälittäjällä” tarkoitetaan 
elinkeinonharjoittajaa, joka ei ole 
matkanjärjestäjä ja joka myy tai tarjoaa 
myytäväksi matkapaketteja

Or. en

Perustelu

Matkapakettidirektiivin soveltamisala olisi rajattava paketin muodostavien matkapalvelujen 
yhdistelmiin. ”Yhdistetyn matkajärjestelyn" uusi käsite saattaisi haitata, sekä kuluttajia että 
yrityksiä, koska se aiheuttaisi oikeudellista epävarmuutta ja hämmentäisi niin kuluttajia kuin 
matkapalvelujen tarjoajia.

Tarkistus 204
Matteo Salvini

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 9 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) myy tai tarjoaa myytäväksi 
matkapaketteja tai

Poistetaan.
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Or. en

Tarkistus 205
Matteo Salvini

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 9 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(b) helpottaa sellaisten matkapalvelujen 
hankkimista, jotka muodostavat osan 
avustettua matkajärjestelyä, avustamalla 
matkustajia tekemään erilliset 
matkapalveluja koskevat sopimukset 
yksittäisten palveluntarjoajien kanssa;

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 206
Jorgo Chatzimarkakis

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 9 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(b) helpottaa sellaisten matkapalvelujen 
hankkimista, jotka muodostavat osan 
avustettua matkajärjestelyä, avustamalla 
matkustajia tekemään erilliset 
matkapalveluja koskevat sopimukset 
yksittäisten palveluntarjoajien kanssa;

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Jos erilliset tarjoajat tekevät erillisin hinnoin erillisiä sopimuksia, jää epäselväksi, missä 
määrin on kyse matkapaketista ja tarvitaanko asiassa samantasoista sääntelyä.
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Tarkistus 207
Emma McClarkin

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 11 kohta

Komission teksti Tarkistus

(11) ”väistämättömillä ja poikkeuksellisilla 
olosuhteilla” tilannetta, johon
elinkeinonharjoittaja ei voi vaikuttaa ja 
jonka seurauksia ei olisi voitu välttää, 
vaikka kaikki kohtuulliset toimenpiteet 
olisi toteutettu;

(11) ”väistämättömillä ja poikkeuksellisilla 
olosuhteilla” ennakoimattomia 
olosuhteita, joihin elinkeinonharjoittaja ei 
voi vaikuttaa ja joiden seurauksia ei olisi 
voitu välttää, vaikka kaikki kohtuulliset 
toimenpiteet olisi toteutettu;

Or. en

Tarkistus 208
Matteo Salvini

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 11 kohta

Komission teksti Tarkistus

(11) ”väistämättömillä ja poikkeuksellisilla 
olosuhteilla” tilannetta, johon 
elinkeinonharjoittaja ei voi vaikuttaa ja 
jonka seurauksia ei olisi voitu välttää, 
vaikka kaikki kohtuulliset toimenpiteet
olisi toteutettu;

(11) ”väistämättömillä ja poikkeuksellisilla 
olosuhteilla” epätavallisia ja 
ennakoimattomia olosuhteita, joihin 
vaatimuksen kohteena oleva osapuoli ei 
voi vaikuttaa ja jonka seurauksia ei olisi 
voitu välttää, vaikka kaikkea 
huolellisuutta olisi noudatettu;

Or. en

Tarkistus 209
Philippe Juvin

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 11 kohta

Komission teksti Tarkistus

(11) ”väistämättömillä ja poikkeuksellisilla 
olosuhteilla” tilannetta, johon 
elinkeinonharjoittaja ei voi vaikuttaa ja 

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen 
versioon.)
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jonka seurauksia ei olisi voitu välttää, 
vaikka kaikki kohtuulliset toimenpiteet 
olisi toteutettu;

Or. fr

Perustelu

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen versioon.)

Tarkistus 210
Ildikó Gáll-Pelcz

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 11 kohta

Komission teksti Tarkistus

(11) ”väistämättömillä ja poikkeuksellisilla 
olosuhteilla” tilannetta, johon 
elinkeinonharjoittaja ei voi vaikuttaa ja 
jonka seurauksia ei olisi voitu välttää, 
vaikka kaikki kohtuulliset toimenpiteet 
olisi toteutettu;

(11) ”väistämättömillä ja poikkeuksellisilla 
olosuhteilla” tilannetta, johon 
elinkeinonharjoittaja tai matkustaja ei voi 
vaikuttaa ja jonka seurauksia ei olisi voitu 
välttää, vaikka kaikki kohtuulliset 
toimenpiteet olisi toteutettu;

Or. en

Tarkistus 211
Matteo Salvini

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 12 kohta

Komission teksti Tarkistus

(12) ”vaatimustenmukaisuuden 
laiminlyönnillä” matkapakettiin 
sisältyvien matkapalvelujen suorittamatta 
jättämistä tai virheellistä suorittamista.

(12) ” virheellisellä suorittamisella” 
matkapakettiin sisältyvien matkapalvelujen 
kokonaan suorittamatta jättämistä tai 
niiden suorittamatta jättämistä 
sopimuksen mukaisesti. 

Or. en
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Perustelu

Komission ehdotuksessa korvataan ”vaatimustenmukaisuuden laiminlyönnillä” 
”asianmukaisen suorittamisen” ja ”virheellisen suorittamisen” käsitteet, joita jäsenvaltiot 
ovat noudattaneet 19990-luvulta lähtien. Jäsenvaltioissa on jo luotu näihin käsitteisiin 
perustuvaa ja niitä käytäntöön soveltavaa oikeuskäytäntöä. Siksi on syytä palauttaa 
”virheellisen suorittamisen” käsite sellaisena kuin se on määriteltynä direktiivissä 
90/314/1990. 

Tarkistus 212
Ildikó Gáll-Pelcz

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 12 kohta

Komission teksti Tarkistus

(12) ”vaatimustenmukaisuuden 
laiminlyönnillä” matkapakettiin sisältyvien 
matkapalvelujen suorittamatta jättämistä tai 
virheellistä suorittamista.

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen 
versioon.)

Or. en

Tarkistus 213
Emma McClarkin

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 12 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(12 a) ”varauksen vahvistamiseen 
tarvittavilla tiedoilla” luottokorttitietoja 
tai muita maksun saamiseen tarvittavia 
tietoja.

Or. en
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Tarkistus 214
Cornelis de Jong

Ehdotus direktiiviksi
3 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 a artikla
Yhdenmukaistamisen taso

Jäsenvaltiot saavat pitää voimassa tai 
ottaa käyttöön kansallisessa 
lainsäädännössään tässä direktiivissä 
vahvistettuja tiukempia säännöksiä 
kuluttajansuojan korkeamman tason 
varmistamiseksi.

Or. en

Tarkistus 215
Hans-Peter Mayer

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
ennen kuin matkustaja sitoutuu 
matkapakettisopimukseen tai muuhun 
vastaavaan tarjoukseen, matkanjärjestäjä, 
ja myös matkanvälittäjä, jos matkapaketti 
myydään matkanvälittäjän kautta,
toimittaa matkustajalle seuraavat 
matkapakettia koskevat tiedot soveltuvin 
osin:

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
ennen kuin matkustaja sitoutuu 
matkapakettisopimukseen tai muuhun 
vastaavaan tarjoukseen, matkanjärjestäjä 
toimittaa matkustajalle seuraavat 
matkapakettia koskevat tiedot soveltuvin 
osin:

Or. de

Perustelu

Matkanjärjestäjän edellytetään toimittavan tiedot, kun taas matkanvälittäjältä voidaan 
edellyttää pelkästään näiden tietojen edelleen välittämistä. Matkanvälittäjä voidaan kuitenkin 
saattaa vastuuseen ainoastaan siinä tapauksessa, että hän tekee virheen tietojen edelleen 
välittämisessä. Katso tarkistus, jolla luodaan uusi 1 a kohta 4 artiklaan sekä 19 artiklaa 
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koskeva tarkistus. Jos tietojen antamista edellytettäisiin sekä matkanjärjestäjältä että 
matkanvälittäjältä, olisi epäselvää, kumpi on vastuussa, jos tiedot poikkeavat toisistaan.

Tarkistus 216
Ildikó Gáll-Pelcz

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – 1 kohta – a alakohta – ii alakohta

Komission teksti Tarkistus

(ii) kuljetusvälineet ja niiden luonne ja 
luokka sekä lähdön ja paluun paikka,
päivämäärät ja kellonaika tai, jos tarkkaa 
aikaa ei ole vielä määritelty, arvioitu 
lähtö- ja paluuaika, matkan aikana 
tehtävien pysähdysten ajat ja paikat sekä 
kuljetusyhteydet;

(ii) kuvaus matkustajien kuljettamiseen 
matkapaketin täytäntöön panemiseksi 
käytettävän kuljetusvälineen luonteesta ja 
luokasta (esimerkiksi matkatavaroiden 
kuljetus, paikkavaraus) ja erityisesti 
lähdössä ja paluussa käytettävästä 
kuljetusvälineestä (aikataulutetut lennot 
tai tilauslennot), lähdön ja paluun 
ennakoidusta paikasta ja ajankohdasta 
(minimivaatimuksena osa päivää) sekä 
oleskelun erillisten osien paikasta ja 
kestosta;

Or. en

Perustelu

Ehdotetaan 4 artiklan 1 kohdan a alakohdan ii alakohdan laajentamista ja tiukentamista, 
koska matkustajan kannalta on erityisen tärkeää tietää lähdössä ja paluussa käytettävä 
kuljetusväline sekä lähtö- ja saapumispaikka ja lähdön ja paluun ajankohta.

Tarkistus 217
Hans-Peter Mayer

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – 1 kohta – a alakohta – ii alakohta

Komission teksti Tarkistus

(ii) kuljetusvälineet ja niiden luonne ja 
luokka sekä lähdön ja paluun paikka, 
päivämäärät ja kellonaika tai, jos tarkkaa 
aikaa ei ole vielä määritelty, arvioitu lähtö-
ja paluuaika, matkan aikana tehtävien 

(ii) kuljetusvälineet ja niiden luonne ja 
luokka sekä lähdön ja paluun paikka, 
päivämäärät ja kellonaika tai, jos tarkkaa 
aikaa ei ole vielä määritelty, arvioitu lähtö-
ja paluuaika, joka ei saa poiketa yli 
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pysähdysten ajat ja paikat sekä 
kuljetusyhteydet;

kolmea tuntia todellisesta lähtö- ja 
paluuajasta, matkan aikana tehtävien 
pysähdysten ajat ja paikat sekä 
kuljetusyhteydet;

Or. de

Perustelu

Kolmen tunnin raja vastaa asetusta N:o 261/2004.

Tarkistus 218
Pablo Arias Echeverría

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – 1 kohta – a alakohta – iii alakohta

Komission teksti Tarkistus

(iii) majoituksen sijainti, pääpiirteet ja 
matkustajaluokka;

(iii) majoituksen sijainti, pääpiirteet ja 
matkustajaluokka, jonka on luokitellut 
majoituksen sijaintipaikalla 
toimivaltainen elin;

Or. es

Perustelu

Kuluttajat esittävät toistuvasti valituksia siitä, että heille tarjottu mainoksessa ilmoitettu 
matkustajaluokka poikkeaa matkustajaluokasta, jonka sijaintipaikan toimivaltainen 
viranomainen on kyseiselle paikalle määrittänyt. Olisi parempi, että sovelletaan yhtä ainoaa 
virallista matkustajaluokitusta eikä matkanjärjestäjän omilla kriteereillään valitsemaa 
matkustajaluokitusta.

Tarkistus 219
Sergio Gaetano Cofferati

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – 1 kohta – a alakohta – v a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(va) tarjotaanko osaa matkapalveluista 
matkustajalle yhtenä ryhmän jäsenenä ja 
jos tarjotaan, kuinka monen odotetaan 
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osallistuvan;

Or. en

Tarkistus 220
Monika Hohlmeier

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

(c) matkapaketin kokonaishinta veroineen 
ja mahdollisesti sovellettavine 
lisämaksuineen ja muine kustannuksineen 
tai, ellei näitä kustannuksia voida 
kohtuudella laskea etukäteen, se seikka, 
että matkustaja saattaa joutua vastaamaan 
tällaisista lisäkustannuksista;

(c) matkapaketin kokonaishinta veroineen 
ja mahdollisesti sovellettavine 
lisämaksuineen ja muine kustannuksineen 
tai, ellei näitä kustannuksia voida 
kohtuudella laskea etukäteen, se seikka, 
että matkustaja saattaa joutua vastaamaan 
tällaisista lisäkustannuksista; 
kokonaishinta on esitettävä eriteltynä 
laskuna, jossa on avoimella tavalla 
ilmoitettu kaikki matkapalvelusta 
aiheutuvat kustannukset ja erityisesti 
varauksen muuttamisesta tai 
peruuttamisesta taikka muista 
matkapalveluun tehtävistä muutoksista 
aiheutuvat kustannukset; lasku on 
esitettävä matkustajalle viimeistään 
lähtöajankohtana;

Or. de

Tarkistus 221
Monika Hohlmeier

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – 1 kohta – c a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(c a) varattu matkaluokka ja mahdollinen 
alaluokka avoimella ja selkeästi 
tunnistettavalla tavalla sekä tiedot 
saatavuudesta, kustannuksista ja 
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sovellettavista ehdoista, jos varausta 
muutetaan tai se peruutetaan tai jos 
palveluun tehdään muita muutoksia;

Or. de

Tarkistus 222
Monika Hohlmeier

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – 1 kohta – c b alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(c b) saatavilla olevat määrät tietyssä 
matkustusluokassa, mukaan lukien 
kustannukset, joita peritään siirtymisestä 
toiseen luokkaan tai alaluokkaan;

Or. de

Tarkistus 223
Jorgo Chatzimarkakis

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – 1 kohta – e alakohta

Komission teksti Tarkistus

(e) matkapaketin toteuttamiseksi vaadittava 
vähimmäismäärä osallistujia ja 
matkapaketin alkamista edeltävä vähintään 
20 päivän määräaika matkapaketin 
peruuttamiselle, jos osallistujien 
vähimmäismäärä ei täyty;

(e) matkapaketin toteuttamiseksi vaadittava 
vähimmäismäärä osallistujia ja 
matkapaketin alkamista edeltävä 
kohtuullinen määräaika matkapaketin 
peruuttamiselle, jos osallistujien 
vähimmäismäärä ei täyty;

Or. en

Perustelu

On kohtuutonta odottaa, että tietyn paketin toteuttamiseen tarvittava vähimmäismäärä 
saadaan täyteen 20 päivää ennen lähtöä. Tarvittavan ajan määrittäminen olisi jätettävä 
matkanjärjestäjille, mutta siitä olisi ilmoitettava selkeästi kuluttajalle.
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Tarkistus 224
Sergio Gaetano Cofferati

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – 1 kohta – e alakohta

Komission teksti Tarkistus

(e) matkapaketin toteuttamiseksi vaadittava 
vähimmäismäärä osallistujia ja 
matkapaketin alkamista edeltävä vähintään 
20 päivän määräaika matkapaketin 
peruuttamiselle, jos osallistujien 
vähimmäismäärä ei täyty;

(e) matkapaketin toteuttamiseksi vaadittava 
vähimmäismäärä osallistujia ja 
matkapaketin alkamista edeltävä vähintään 
30 päivän määräaika matkapaketin
peruuttamiselle, jos osallistujien 
vähimmäismäärä ei täyty;

Or. en

Tarkistus 225
Ivo Belet

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – 1 kohta – e alakohta

Komission teksti Tarkistus

(e) matkapaketin toteuttamiseksi vaadittava 
vähimmäismäärä osallistujia ja 
matkapaketin alkamista edeltävä vähintään 
20 päivän määräaika matkapaketin 
peruuttamiselle, jos osallistujien
vähimmäismäärä ei täyty;

(e) matkapaketin toteuttamiseksi vaadittava 
vähimmäismäärä osallistujia ja 
matkapaketin alkamista edeltävä vähintään 
14 päivän määräaika matkapaketin 
peruuttamiselle, jos osallistujien 
vähimmäismäärä ei täyty;

Or. nl

Perustelu

Lukua olisi mukautettava lentojen peruuttamista koskevaan muutokseen, joka tehtiin 
Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseen matkustajille heidän lennolle pääsynsä 
epäämisen sekä lentojen peruuttamisen tai pitkäaikaisen viivästymisen johdosta annettavaa 
korvausta ja apua koskevista yhteisistä säännöistä annetun asetuksen (EY) N:o 261/2004 ja 
matkustajien ja heidän matkatavaroidensa ilmakuljetusta koskevasta 
lentoliikenteenharjoittajien korvausvastuusta annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 2027/97 
muuttamisesta.
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Tarkistus 226
Emma McClarkin

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – 1 kohta – f a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(f a) tiedot mahdollisuudesta ottaa matkaa 
koskeva peruutusvakuutus tai vakuutus 
onnettomuudesta tai sairaudesta 
aiheutuvan kotiuttamisen kustannuksia 
varten;

Or. en

Tarkistus 227
Catherine Stihler

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – 1 kohta – g a alakohta (uusi) 

Komission teksti Tarkistus

(g a) ehdot, joita sovelletaan matkustajan 
tai matkanjärjestäjän purkaessa 
sopimuksen ennen matkapaketin 
alkamista;

Or. en

Tarkistus 228
Sergio Gaetano Cofferati

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – 1 kohta – g a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(g a) tieto siitä, että matkustaja voi purkaa 
sopimuksen milloin tahansa ennen 
matkapaketin alkamista sekä 
mahdollisesta kohtuullisesta 
vakiomääräisestä peruutusmaksusta, joka 
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tällöin peritään 10 artiklan 1 kohdan 
mukaisesti;

Or. en

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

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – 1 kohta – g a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(g a) mahdollisuus sopimuksen 
peruuttamiseen, siihen sovellettava 
määräaika sekä peruuttamisesta 
mahdollisesti koituvat seuraamukset.

Or. es

Tarkistus 230
Sergio Gaetano Cofferati

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – 1 kohta – g b alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(g b) soveltuvin osin tiedot 
sodankäynnistä ja luonnonkatastrofeista 
aiheutuvista riskeistä;

Or. en

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

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – 1 kohta – g b alakohta (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

(g b) mahdollisuus matkapakettia 
koskevan sopimuksen siirtämiseen toiselle 
matkustajalle sekä siirtoa koskevat 
mahdolliset rajoitukset ja seuraukset.

Or. es

Tarkistus 232
Sergio Gaetano Cofferati

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – 1 kohta – g c alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(g c) soveltuvin osin tiedot 
matkanjärjestäjän 
maksukyvyttömyyssuojasta ja 
vastuuvakuutuksesta.

Or. en

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

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – 1 kohta – g c alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(g c) soveltuvin osin mahdollisuus 
turvautua tuomioistuinten ulkopuoliseen 
valitus- ja oikaisumekanismiin, jonka 
piiriin toimija kuuluu, sekä menetelmät 
kyseiseen mekanismiin turvautumiseksi.

Or. es

Perustelu

Direktiiviehdotuksen 4 artiklan 1 kohtaan ehdotetaan kolmea uutta alakohtaa, jotta kuluttaja 
voisi arvioida asianmukaisesti markkinoilla olevia tarjouksia ja vertailla niitä keskenään. 
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Lisäksi tarkistuksella lisätään matkayhtiöiden keskinäistä kilpailua.

Tarkistus 234
Sergio Gaetano Cofferati

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – 1 kohta – g d alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(g d) tiedot yrityksen sisäisestä valitusten 
käsittelymenettelystä, direktiivin 
2013/11/EU mukaisista vaihtoehtoisista 
riitojenratkaisumekanismeista sekä 
asetuksen (EU) N:o 524/2013 mukaisista 
verkkovälitteisistä 
riitojenratkaisumekanismeista sekä siitä, 
soveltaako elinkeinonharjoittaja jotain 
tiettyä riidanratkaisumekanismia vai ei.

Or. en

Tarkistus 235
Hans-Peter Mayer

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Kun pakettiloman myy 
matkanvälittäjä, hänen on välitettävä 
1 kohdassa tarkoitetut tiedot matkustajalle 
täysimääräisinä ja viivytyksettä.

Or. de

Perustelu

Tietojen antamatta jättämisestä tai virheellisten tietojen antamisesta koituvat seuraukset 
vahvistetaan 19 artiklassa.
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Tarkistus 236
Hans-Peter Mayer

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – 1 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 b. Kun matkaa koskeva sopimus 
tehdään sähköisesti, matkanjärjestäjän on 
esitettävä 4 artiklan 1 kohdan a 
alakohdan i, ii, iii ja iv alakohdassa, 
c alakohdassa ja d alakohdassa ilmoitetut 
tiedot matkustajalle selvästi ja näkyvästi 
ja ennen kuin matkustaja varaa matkan. 
Direktiivin 2011/83/EU 8 artiklan 
2 kohdan toista alakohtaa sovelletaan 
vastaavasti. 

Or. de

Perustelu

Sopimuksen tekemistä edeltävät tiedot ovat matkustajalle erityisen tärkeitä, kun matka 
varataan verkossa. Kun matka varataan verkossa, matkustajalla ei useinkaan ole 
yhteyshenkilöä, vaan hänen on haettava matkaa koskevat tiedot verkosta itse. 
Tietovaatimusten täyttämisestä tulee helpompaa, kun otetaan käyttöön konkreettiset kriteerit 
sille, millä tavoin kyseiset tiedot on esitettävä. Säännös perustuu direktiivin 2011/83/EU 
8 artiklan 2 kohtaan.

Tarkistus 237
Hans-Peter Mayer

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Edellä 1 kohdassa tarkoitetut tiedot on 
annettava selkeästi ja näkyvästi.

2. Edellä 1 kohdassa tarkoitetut tiedot on 
annettava selkeästi, ymmärrettävästi ja 
näkyvästi.

Or. de

Perustelu

Kuluttajan oikeuksia koskevan direktiivin johdanto-osan 34 kappaleessa käytetään ilmaisua 
”selkeää ja ymmärrettävää”. (Perustelujen loppuosa koskee pelkästään saksankielistä 
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versiota.)

Tarkistus 238
Sergio Gaetano Cofferati

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Edellä 1 kohdassa tarkoitetut tiedot on 
annettava selkeästi ja näkyvästi.

2. Edellä 1 kohdassa tarkoitetut tiedot on 
annettava pysyvällä välineellä ja selkeästi 
ja näkyvästi.

Or. en

Tarkistus 239
Pablo Arias Echeverría, Rosa Estaràs Ferragut

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Edellä 1 kohdassa tarkoitetut tiedot on 
annettava selkeästi ja näkyvästi.

2. Edellä 1 kohdassa tarkoitetut tiedot on 
annettava selkeästi ja ymmärrettävästi.

Or. es

Perustelu

Pyritään tarvittavaan yhdenmukaisuuteen kuluttajan oikeuksia koskevan direktiivin kanssa
sen suhteen, miten sopimuksentekoa edeltävät tiedot on esitettävä.

Tarkistus 240
Catherine Stihler

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Edellä 1 kohdassa tarkoitetut tiedot on 
annettava selkeästi ja näkyvästi.

2. Edellä 1 kohdassa tarkoitetut tiedot on 
annettava selkeästi ja näkyvästi ja helposti 
saatavilla olevalla tavalla.
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Or. en

Tarkistus 241
Hans-Peter Mayer

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Elinkeinonharjoittajalla on 
todistustaakka sen suhteen, että tässä 
luvussa säädettyjä tietovaatimuksia on 
noudatettu.

Or. de

Perustelu

Koska matkanjärjestäjä ja kuluttaja saattavat olla sopimuksenteon jälkeen eri mieltä siitä, 
onko tietovaatimuksia noudatettu, direktiivissä olisi säädettävä erikseen, että 
elinkeinonharjoittajan on tällöin osoitettava noudattaneensa luvun II mukaisia 
tiedottamisvaatimuksia. Vaikutuksiltaan vastaava säännös on kuluttajan oikeuksia koskevan 
direktiivin 2011/83/EU 6 artiklan 9 kohdassa.

Tarkistus 242
Hans-Peter Mayer

Ehdotus direktiiviksi
5 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
matkanjärjestäjä ei voi muuttaa 
matkustajalle 4 artiklan a, c, d, e ja 
g alakohdan mukaisesti annettuja tietoja, 
ellei matkanjärjestäjä varaa itselleen 
oikeutta muuttaa kyseisiä tietoja ja ilmoita 
matkustajalle kaikista muutoksista 
selkeästi ja näkyvästi ennen sopimuksen 
tekemistä.

1. Edellä 4 artiklan a, c, d, e ja g alakohdan 
mukaisesti annetut tiedot ovat olennainen 
osa matkapakettia koskevaa sopimusta 
eikä niitä saa muuttaa, elleivät 
sopimuspuolet erikseen sovi toisin.

Or. de
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Perustelu

Direktiiviehdotuksessa käytetty sanamuoto antaa ymmärtää, että kerran annettuja tietoja ei 
saa muuttaa, mikä mahdollistaa virheelliset tulkinnat. Lisäksi ehdotuksen nykyisen 
sanamuodon voitaisiin tulkita merkitsevän sitä, että sopimus sitoo matkanjärjestäjää jo siinä 
vaiheessa, kun hän antaa sopimuksentekoa edeltäviä tietoja. Tarkistuksella sovelletaan 
pakettimatkoihin ratkaisua, joka hyväksyttiin kuluttajan oikeuksia koskevassa direktiivissä, 
joten samalla parannetaan kuluttajan oikeuksia koskevan unionin lainsäädännön 
johdonmukaisuutta.

Tarkistus 243
Sergio Gaetano Cofferati

Ehdotus direktiiviksi
5 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
matkanjärjestäjä ei voi muuttaa 
matkustajalle 4 artiklan a, c, d, e ja
g alakohdan mukaisesti annettuja tietoja, 
ellei matkanjärjestäjä varaa itselleen 
oikeutta muuttaa kyseisiä tietoja ja ilmoita 
matkustajalle kaikista muutoksista selkeästi 
ja näkyvästi ennen sopimuksen tekemistä.

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
matkanjärjestäjä ei voi muuttaa 
matkustajalle 4 artiklan a, c, d, e, g ja 
g a alakohdan mukaisesti annettuja tietoja, 
ellei matkanjärjestäjä varaa itselleen 
oikeutta muuttaa kyseisiä tietoja ja ilmoita 
matkustajalle kaikista muutoksista selkeästi 
ja näkyvästi ennen sopimuksen tekemistä.

Or. en

Tarkistus 244
Pablo Arias Echeverría, Rosa Estaràs Ferragut

Ehdotus direktiiviksi
5 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
matkanjärjestäjä ei voi muuttaa 
matkustajalle 4 artiklan a, c, d, e ja 
g alakohdan mukaisesti annettuja tietoja, 
ellei matkanjärjestäjä varaa itselleen 
oikeutta muuttaa kyseisiä tietoja ja ilmoita 
matkustajalle kaikista muutoksista selkeästi 

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
matkanjärjestäjä ei voi muuttaa 
matkustajalle 4 artiklan a, c, d, e ja 
g alakohdan mukaisesti annettuja tietoja, 
ellei matkanjärjestäjä varaa itselleen 
oikeutta muuttaa kyseisiä tietoja ja ilmoita 
matkustajalle kaikista muutoksista selkeästi 
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ja näkyvästi ennen sopimuksen tekemistä. ja ymmärrettävästi ennen sopimuksen 
tekemistä.

Or. es

Tarkistus 245
Ildikó Gáll-Pelcz

Ehdotus direktiiviksi
5 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jos 4 artiklan c alakohdassa tarkoitettuja 
lisämaksuja tai muita kustannuksia 
koskevia tietoja ei anneta ennen 
sopimuksen tekemistä, matkustaja ei ole 
velvollinen maksamaan kyseisiä maksuja 
tai muita kustannuksia.

2. Jos 4 artiklan 1 kohdan c alakohdassa 
tarkoitettuja lisämaksuja tai muita 
kustannuksia koskevia tietoja ei anneta 
kirjallisesti ennen sopimuksen tekemistä, 
matkustaja ei ole velvollinen maksamaan 
kyseisiä maksuja tai muita kustannuksia. 
Jos matkanjärjestäjä kuitenkin kiinnittää 
matkustajan huomion tähän seikkaan ja 
tiedottaa hänelle vastaavasti, matkustajan 
olisi maksettava kustannukset. 

Or. en

Tarkistus 246
Hans-Peter Mayer, Andreas Schwab

Ehdotus direktiiviksi
5 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Matkanjärjestäjän on sopimuksen 
tekemisen yhteydessä tai välittömästi sen 
jälkeen annettava matkustajalle jäljennös 
sopimuksesta tai sopimuksen vahvistus 
pysyvällä välineellä.

3. Matkanjärjestäjän on sopimuksen 
tekemisen yhteydessä tai viipymättä sen 
jälkeen annettava matkustajalle jäljennös 
sopimuksesta tai sopimuksen vahvistus 
pysyvällä välineellä.

Or. de
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Perustelu

Tietoja ei aina voida antaa sopimuksenteon ajankohtana tai välittömästi sen jälkeen.

Tarkistus 247
Emma McClarkin

Ehdotus direktiiviksi
5 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Matkanjärjestäjän on sopimuksen 
tekemisen yhteydessä tai välittömästi sen 
jälkeen annettava matkustajalle jäljennös 
sopimuksesta tai sopimuksen vahvistus 
pysyvällä välineellä.

3. Matkanjärjestäjän on sopimuksen 
tekemisen yhteydessä tai mahdollisimman 
pian sen jälkeen annettava matkustajalle 
jäljennös sopimuksesta tai sopimuksen 
vahvistus pysyvällä välineellä.

Or. en

Perustelu

Vahvistusta ei aina voida antaa välittömästi, jos varaus tehdään puhelimitse, postitse tai 
muutoin kuin kasvotusten taikka verkossa.

Tarkistus 248
Jorgo Chatzimarkakis

Ehdotus direktiiviksi
5 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Matkanjärjestäjän on sopimuksen 
tekemisen yhteydessä tai välittömästi sen 
jälkeen annettava matkustajalle jäljennös 
sopimuksesta tai sopimuksen vahvistus 
pysyvällä välineellä.

3. Matkanjärjestäjän on sopimuksen 
tekemisen yhteydessä tai välittömästi sen 
jälkeen annettava matkustajalle jäljennös 
sopimuksesta tai sopimuksen vahvistus.

Or. en

Perustelu

Koska monet palvelut ja liiketoimet hoidetaan nykyisin verkossa, ei pitäisi edellyttää, että 
sopimus vahvistetaan pysyvällä välineellä vaan että se vahvistetaan verkossa muodossa, joka 
on helposti tulostettavissa.
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Tarkistus 249
Catherine Stihler

Ehdotus direktiiviksi
5 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 a. Matkustajalle ennen sopimuksen 
tekemistä annetut tiedot ovat 
matkanjärjestäjän kannalta sitovia ja ne 
ovat osa sopimusta.

Or. en

Tarkistus 250
Catherine Stihler

Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
matkapakettisopimukset on laadittu 
selkeästi ja ymmärrettävästi ja jos ne ovat 
kirjallisia, helposti luettavassa muodossa.

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
matkapakettisopimukset on laadittu 
selkeästi ja ymmärrettävästi, ne ovat 
helposti saatavilla ja jos ne ovat kirjallisia, 
helposti luettavassa muodossa.

Or. en

Tarkistus 251
Pablo Arias Echeverría, Rosa Estaràs Ferragut

Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
matkapakettisopimukset on laadittu 
selkeästi ja ymmärrettävästi ja jos ne ovat 

1. (Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen 
versioon.)
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kirjallisia, helposti luettavassa muodossa.

Or. es

Tarkistus 252
Hans-Peter Mayer

Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 2 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

2. Sopimuksessa tai sopimuksen 
vahvistuksessa on oltava kaikki 4 artiklassa 
tarkoitetut tiedot. Lisäksi siinä on oltava 
seuraavat tiedot:

2. Sopimustekstissä tai sopimuksen 
vahvistuksessa on oltava sopimuksen koko 
sisältö ja erityisesti myös 4 artiklassa 
tarkoitetut tiedot, joista on tullut 
olennainen osa sopimusta. Lisäksi 
sopimustekstissä tai sopimuksen 
vahvistuksessa on oltava seuraavat tiedot:

Or. de

Perustelu

Tarkistuksella pyritään selkeyttämään komission ehdotuksen sanamuotoa, jossa todetaan, että 
tiedot on sisällytetty sopimukseen, jos siinä vain ”viitataan 4 artiklaan”. Sopimuksessa voi 
kuitenkin olla ainoastaan ne tiedot, jotka on todella annettu. Tarkistuksella pyritään 
selkeyttämään asiaa viittaamalla tietoihin ”joista on tullut olennainen osa sopimusta” 
5 artiklan 1 kohtaa koskevan tarkistuksen mukaisesti.

Tarkistus 253
Jorgo Chatzimarkakis

Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 2 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) matkustajan esittämät 
erityisvaatimukset, jotka matkanjärjestäjä 
on hyväksynyt;

(a) mahdollisuuksien mukaan matkustajan 
esittämät erityisvaatimukset, jotka 
matkanjärjestäjä on hyväksynyt;

Or. en
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Perustelu

Matkustajan erityisvaatimuksiin olisi suhtauduttava joustavasti. Matkanjärjestäjä ei voi 
kuitenkaan aina noudattaa kaikkia kuviteltavissa olevia vaatimuksia, joten häneltä ei pitäisi 
odottaa vaatimusten automaattista noudattamista.

Tarkistus 254
Philippe Juvin

Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 2 kohta – b alakohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

(b) tiedot siitä, että matkanjärjestäjä on (b) tiedot siitä, että matkanjärjestäjä ja/tai 
matkanvälittäjä on

Or. en

Perustelu

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.

(Perustelua ei ole käännetty, koska sen pituus ylittää sallitun merkkimäärän.)

Tarkistus 255
Philippe Juvin

Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 2 kohta – b alakohta – ii alakohta

Komission teksti Tarkistus

(ii) velvollinen avustamaan vaikeuksiin 
joutunutta matkustajaa 14 artiklan 
mukaisesti;

Poistetaan.

Or. en
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Perustelu

Alakohtaa ei poisteta, vaan tekstin sisältö siirretään b a alakohdaksi Philippe Juvinin 
b alakohtaan esittämän tarkistuksen perusteella. Avustaminen (14 artikla) koskee ainoastaan 
matkanjärjestäjää, ei matkanvälittäjää. Vastuuta matkapaketin toteuttamisesta (11 artikla) ja 
maksukyvyttömyyssuojaa (15 ja 16 artikla) sovelletaan kuitenkin (matkapakettien yhteydessä) 
matkanjärjestäjään ja/tai matkanvälittäjään ja pelkästään matkanvälittäjään, kun on kyse 
avustetuista matkajärjestelyistä. 

Tarkistus 256
Philippe Juvin

Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 2 kohta – b a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(b a) tiedot siitä, että matkanjärjestäjä on 
velvollinen avustamaan vaikeuksiin 
joutunutta matkustajaa 14 artiklan 
mukaisesti;

Or. en

Perustelu

Teksti siirretään b kohdan ii alakohdasta Philippe Juvinin b alakohtaan esittämän 
tarkistuksen perusteella. Avustaminen (14 artikla) koskee ainoastaan matkanjärjestäjää, ei 
matkanvälittäjää. Vastuuta matkapaketin toteuttamisesta (11 artikla) ja 
maksukyvyttömyyssuojaa (15 ja 16 artikla) sovelletaan kuitenkin (matkapakettien yhteydessä) 
matkanjärjestäjään ja/tai matkanvälittäjään ja pelkästään matkanvälittäjään, kun on kyse 
avustetuista matkajärjestelyistä. 

Tarkistus 257
Ivo Belet

Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 2 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

(c) tiedot yhteyspisteestä, johon 
matkustaja voi tehdä valituksen paikalla 
havaitsemastaan 
vaatimustenmukaisuuden 

Poistetaan.
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laiminlyönnistä;

Or. nl

Tarkistus 258
Ivo Belet

Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 2 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

(d) vaikeuksiin joutuneelle matkustajalle 
avun antamiseen velvollisen 
matkanjärjestäjän paikallisen edustajan 
tai yhteyspisteen nimi, maantieteellinen 
osoite, puhelinnumero ja sähköpostiosoite 
tai, jos tällaista edustajaa tai 
yhteyspistettä ei ole, puhelinnumero 
hätätilanteita varten tai tiedot muista 
tavoista ottaa yhteyttä 
matkanjärjestäjään;

Poistetaan.

Or. nl

Tarkistus 259
Sergio Gaetano Cofferati

Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 2 kohta – e alakohta

Komission teksti Tarkistus

(e) tieto siitä, että matkustaja voi purkaa 
sopimuksen milloin tahansa ennen 
matkapaketin alkamista asianmukaista 
korvausta tai kohtuullista vakiomääräistä 
peruutusmaksua vastaan, jos tällaiset 
maksut on vahvistettu 10 artiklan 
1 kohdan mukaisesti;

Poistetaan.

Or. en
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Tarkistus 260
Jorgo Chatzimarkakis

Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 2 kohta – g a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(g a) sen liikenteenharjoittajan nimi ja 
yhteystiedot, jonka puoleen matkustajan 
on käännyttävä hakiessaan 12 artiklan 
4 kohdan mukaista vahingonkorvausta;

Or. en

Tarkistus 261
Hans-Peter Mayer

Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Edellä 2 kohdassa tarkoitetut tiedot on 
annettava selkeästi ja näkyvästi.

3. Edellä 2 kohdassa tarkoitetut tiedot on 
annettava selkeästi, ymmärrettävästi ja 
näkyvästi.

Or. de

Perustelu

Ilmaus ”selkeästi ja ymmärrettävästi” perustuu kuluttajan oikeuksia koskevaan direktiiviin. 
(Perustelujen loppuosa koskee pelkästään saksankielistä versiota.)

Tarkistus 262
Ivo Belet

Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Matkanjärjestäjän on hyvissä ajoin 
ennen matkapaketin alkamista toimitettava 

4. Matkanjärjestäjän on hyvissä ajoin 
ennen matkapaketin alkamista toimitettava 
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matkustajalle tarvittavat kuitit, kupongit tai 
matkaliput sekä tiedot tarkasta lähtöajasta, 
matkan aikana tehtävistä pysähdyksistä, 
kuljetusyhteyksistä sekä saapumisajasta.

matkustajalle seuraavat tiedot:

(a) tarvittavat kuitit, kupongit tai 
matkaliput sekä tiedot tarkasta lähtöajasta, 
matkan aikana tehtävistä pysähdyksistä, 
kuljetusyhteyksistä sekä saapumisajasta;

(b) tiedot yhteyspisteestä, johon 
matkustaja voi tehdä valituksen paikalla 
havaitsemastaan 
vaatimustenmukaisuuden 
laiminlyönnistä;
(c) vaikeuksiin joutuneelle matkustajalle 
avun antamiseen velvollisen 
matkanjärjestäjän paikallisen edustajan 
tai yhteyspisteen nimi, maantieteellinen 
osoite, puhelinnumero ja sähköpostiosoite 
tai, jos tällaista edustajaa tai 
yhteyspistettä ei ole, puhelinnumero 
hätätilanteita varten tai tiedot muista 
tavoista ottaa yhteyttä matkanjärjestäjään.

Or. nl

Tarkistus 263
Anna Hedh

Ehdotus direktiiviksi
7 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
matkustaja voi siirtää sopimuksen toiselle 
henkilölle, joka täyttää kyseiseen 
sopimukseen sovellettavat ehdot, 
tiedotettuaan asiasta riittävän ajoissa ennen 
matkapaketin alkamista matkanjärjestäjälle 
pysyvällä välineellä.

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
matkustaja voi siirtää sopimuksen toiselle 
henkilölle, joka täyttää kyseiseen 
sopimukseen sovellettavat ehdot, 
tiedotettuaan asiasta riittävän ajoissa ennen 
matkapaketin alkamista matkanjärjestäjälle 
tai matkanvälittäjälle pysyvällä välineellä.

Or. sv
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Tarkistus 264
Sergio Gaetano Cofferati

Ehdotus direktiiviksi
7 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
matkustaja voi siirtää sopimuksen toiselle 
henkilölle, joka täyttää kyseiseen 
sopimukseen sovellettavat ehdot, 
tiedotettuaan asiasta riittävän ajoissa ennen 
matkapaketin alkamista matkanjärjestäjälle 
pysyvällä välineellä.

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
matkustaja voi siirtää sopimuksen toiselle 
henkilölle, joka täyttää kyseiseen 
sopimukseen sovellettavat ehdot, 
tiedotettuaan asiasta riittävän ajoissa ennen 
matkapaketin alkamista matkanjärjestäjälle 
tai matkanvälittäjälle pysyvällä välineellä.

Or. en

Tarkistus 265
Adam Bielan

Ehdotus direktiiviksi
7 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
matkustaja voi siirtää sopimuksen toiselle 
henkilölle, joka täyttää kyseiseen 
sopimukseen sovellettavat ehdot, 
tiedotettuaan asiasta riittävän ajoissa ennen 
matkapaketin alkamista matkanjärjestäjälle 
pysyvällä välineellä.

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
matkustaja voi siirtää sopimuksen toiselle 
henkilölle, joka täyttää kyseiseen 
sopimukseen sovellettavat ehdot, 
tiedotettuaan asiasta riittävän ajoissa ja 
viimeistään seitsemän päivää ennen 
matkapaketin alkamista matkanjärjestäjälle 
pysyvällä välineellä.

Or. pl
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Tarkistus 266
Matteo Salvini

Ehdotus direktiiviksi
7 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Sopimuksen siirtänyt henkilö ja 
siirronsaaja vastaavat yhteisvastuullisesti 
loppumaksusta sekä siirrosta mahdollisesti 
aiheutuvista lisämaksuista tai muista 
kustannuksista. Nämä kustannukset eivät 
saa olla kohtuuttomat eivätkä missään 
tapauksessa matkanjärjestäjälle 
aiheutuneita todellisia kustannuksia 
suuremmat.

2. Sopimuksen siirtänyt henkilö ja 
siirronsaaja olisi vastattava 
yhteisvastuullisesti ja erotettavissa olevalla 
tavalla loppumaksusta sekä siirrosta 
mahdollisesti aiheutuvista lisämaksuista tai 
muista kustannuksista, mukaan luettuna 
kolmansien osapuolten tekemistä 
peruutuksista aiheutuvat kustannukset. 
Nämä kustannukset eivät saa olla 
kohtuuttomat eivätkä missään tapauksessa 
matkanjärjestäjälle aiheutuneita todellisia 
kustannuksia suuremmat.

Or. en

Perustelu

Matkapalvelut, joihin kuuluu nimellinen varaus tai räätälöityjä palveluja, ovat usein 
yhdistelmä eri toimittajien tarjoamista riippumattomista palveluista. Jos sopimus siirretään, 
siirron tehneen henkilön ja siirronsaajan on oltava vastuussa kaikille palvelujen tarjoajille.

Tarkistus 267
Sergio Gaetano Cofferati

Ehdotus direktiiviksi
7 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Sopimuksen siirtänyt henkilö ja 
siirronsaaja vastaavat yhteisvastuullisesti 
loppumaksusta sekä siirrosta mahdollisesti 
aiheutuvista lisämaksuista tai muista 
kustannuksista. Nämä kustannukset eivät 
saa olla kohtuuttomat eivätkä missään 
tapauksessa matkanjärjestäjälle 
aiheutuneita todellisia kustannuksia 
suuremmat.

2. Sopimuksen siirtänyt henkilö ja 
siirronsaaja vastaavat yhteisvastuullisesti 
loppumaksusta sekä siirrosta mahdollisesti 
aiheutuvista lisämaksuista tai muista 
mahdollisista kustannuksista. 
Matkanjärjestäjän on ilmoitettava 
sopimuksen siirtäneelle henkilölle ja 
siirronsaajalle siirron mahdollisista 
kustannuksista, jotka eivät missään 
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tapauksessa saa olla kohtuuttomat eivätkä 
matkanjärjestäjälle aiheutuneita todellisia 
kustannuksia suuremmat.

Or. en

Tarkistus 268
Hans-Peter Mayer

Ehdotus direktiiviksi
7 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Sopimuksen siirtänyt henkilö ja 
siirronsaaja vastaavat yhteisvastuullisesti 
loppumaksusta sekä siirrosta mahdollisesti 
aiheutuvista lisämaksuista tai muista 
kustannuksista. Nämä kustannukset eivät 
saa olla kohtuuttomat eivätkä missään 
tapauksessa matkanjärjestäjälle 
aiheutuneita todellisia kustannuksia 
suuremmat.

2. Sopimuksen siirtänyt henkilö ja 
siirronsaaja vastaavat yhteisvastuullisesti 
loppumaksusta sekä siirrosta mahdollisesti 
aiheutuvista lisämaksuista tai muista 
kustannuksista. Nämä lisäkustannukset
eivät saa olla kohtuuttomat eivätkä missään 
tapauksessa matkanjärjestäjälle 
aiheutuneita todellisia kustannuksia 
suuremmat.

Or. de

Tarkistus 269
Sergio Gaetano Cofferati

Ehdotus direktiiviksi
8 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, ettei 
hintoja saa muuttaa, ellei sopimuksessa ole 
nimenomaisesti varattu mahdollisuutta 
niiden korottamiseen ja velvoitettu 
matkanjärjestäjä alentamaan samassa 
määrin hintoja seuraavien kustannusten 
muutosten johdosta:

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, ettei 
hintoja saa muuttaa, ellei sopimusta ole 
tehty yli kolmea kuukautta ennen sen 
käynnistymistä ja ellei siinä ole 
nimenomaisesti varattu mahdollisuutta 
niiden korottamiseen ja velvoitettu 
matkanjärjestäjä alentamaan samassa 
määrin hintoja seuraavien kustannusten 
muutosten johdosta:

Or. en
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Tarkistus 270
Ildikó Gáll-Pelcz

Ehdotus direktiiviksi
8 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) matkustajien kuljetuksesta aiheutuvat 
polttoainekustannukset,

(a) matkustajien kuljetuksesta aiheutuvat 
polttoainekustannukset, jotka vaikuttavat 
matkustajien kuljetuspalvelujen hintaan,

Or. en

Perustelu

Matkanjärjestäjän ei pitäisi maksaa toimijoiden kustannuksia erikseen – ellei se hoida 
matkustajien kuljetusta itse – vaan maksaa näille sopimuksessa vahvistetut palkkiot tai 
noudattaa maksuaikataulua, joka saattaa vaihdella eri ajankohtina polttoaineiden hintojen 
vaihdellessa.

Tarkistus 271
Ildikó Gáll-Pelcz

Ehdotus direktiiviksi
8 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(b) matkapakettiin sisältyviin 
matkapalveluihin liittyvät verot tai maksut 
kolmansille osapuolille, jotka eivät 
välittömästi osallistu matkapaketin 
toteuttamiseen, mukaan luettuna matkailu-
ja laskeutumisverot sekä alukseen 
nousevilta ja maihinnousevilta 
matkustajilta kannettavat maksut satamissa 
ja lentokentillä, tai

(b) tietyistä palveluista perittävät tullit,
verot tai maksut, mukaan luettuna 
matkailu- ja laskeutumisverot sekä 
alukseen nousevilta ja maihinnousevilta 
matkustajilta kannettavat maksut satamissa 
ja lentokentillä, tai

Or. en

Tarkistus 272
Anna Hedh
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Ehdotus direktiiviksi
8 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Edellä 1 kohdassa tarkoitettu 
hinnankorotus saa olla enintään 
10 prosenttia matkapaketin hinnasta.

2. Edellä 1 kohdassa tarkoitettu 
hinnankorotus saa olla enintään 
3 prosenttia matkapaketin hinnasta.

Or. sv

Tarkistus 273
Konstantinos Poupakis

Ehdotus direktiiviksi
8 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Edellä 1 kohdassa tarkoitettu 
hinnankorotus saa olla enintään 
10 prosenttia matkapaketin hinnasta.

2. Edellä 1 kohdassa tarkoitettu 
hinnankorotus saa olla enintään 
5 prosenttia matkapaketin hinnasta. 
Matkanjärjestäjien on annettava asiaa 
koskevat tiedot, kun taas matkustajilla on 
9 artiklan 2 kohdassa vahvistetut 
oikeudet.

Or. el

Perustelu

Kymmenen prosentin raja merkitsisi kohtuutonta rasitusta matkustajille etenkin tapauksissa, 
joissa tietyn paketin kustannukset ovat jo muutoinkin korkeat ja/tai kun siihen osallistuu 
useita matkustajia, kuten perheitä (sillä kukin perheenjäsen joutuisi maksamaan kymmenen 
prosenttia enemmän).
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Tarkistus 274
Sergio Gaetano Cofferati

Ehdotus direktiiviksi
8 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Edellä 1 kohdassa tarkoitettu 
hinnankorotus saa olla enintään 
10 prosenttia matkapaketin hinnasta.

2. Edellä 1 kohdassa tarkoitettu 
hinnankorotus saa olla enintään 
5 prosenttia matkapaketin hinnasta.

Or. en

Tarkistus 275
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Ehdotus direktiiviksi
8 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Edellä 1 kohdassa tarkoitettu 
hinnankorotus on sallittu vain sillä 
edellytyksellä, että matkanjärjestäjä 
ilmoittaa siitä matkustajalle viimeistään 
20 päivää ennen matkapaketin alkamista 
pysyvällä välineellä ja esittää korotuksen 
perustelun ja laskutavan.

3. Edellä 1 kohdassa tarkoitettu 
hinnankorotus on sallittu vain sillä 
edellytyksellä, että matkanjärjestäjä 
ilmoittaa siitä ilman aiheetonta viivytystä 
matkustajalle selkeästi ja ymmärrettävästi
viimeistään 20 päivää ennen matkapaketin 
alkamista pysyvällä välineellä:

a) korotuksen ja sen perustelun ja 
laskutavan, sekä
b) tiedon siitä, että matkustaja voi purkaa 
sopimuksen ilman seuraamuksia 
annetussa kohtuullisessa määräajassa ja 
että korotus katsotaan muussa 
tapauksessa hyväksytyksi.

Or. pl

Perustelu

Kun hinnankorotus on enimmillään kymmenen prosenttia, matkustajan olisi voitava purkaa 
sopimus ilman erillistä maksua. Jos matkalle lähtee esimerkiksi nelihenkinen perhe, 
kymmenen prosentin korotus saattaa ylittää perheen matkabudjetin. On syytä korostaa, että 
kyse on kahden osapuolen tekemästä sopimuksesta ja että matkustajalta olisi saatava 
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suostumus, jos sopimukseen tehdään muutoksia hintojen kaltaisissa merkittävissä 
kysymyksissä. Hinta on lisäksi eräs niistä päätekijöistä, joiden perusteella matkailupalvelut 
valitaan.

Tarkistus 276
Anna Hedh

Ehdotus direktiiviksi
8 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Edellä 1 kohdassa tarkoitettu 
hinnankorotus on sallittu vain sillä 
edellytyksellä, että matkanjärjestäjä 
ilmoittaa siitä matkustajalle viimeistään 
20 päivää ennen matkapaketin alkamista 
pysyvällä välineellä ja esittää korotuksen 
perustelun ja laskutavan.

3. Edellä 1 kohdassa tarkoitettu 
hinnankorotus on sallittu vain sillä 
edellytyksellä, että matkanjärjestäjä 
ilmoittaa siitä matkustajalle viimeistään 
40 päivää ennen matkapaketin alkamista 
pysyvällä välineellä ja esittää korotuksen 
perustelun ja laskutavan.

Or. sv

Tarkistus 277
Sergio Gaetano Cofferati

Ehdotus direktiiviksi
8 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Edellä 1 kohdassa tarkoitettu 
hinnankorotus on sallittu vain sillä 
edellytyksellä, että matkanjärjestäjä 
ilmoittaa siitä matkustajalle viimeistään 
20 päivää ennen matkapaketin alkamista 
pysyvällä välineellä ja esittää korotuksen 
perustelun ja laskutavan.

3. Edellä 1 kohdassa tarkoitettu 
hinnankorotus on sallittu vain sillä 
edellytyksellä, että matkanjärjestäjä 
ilmoittaa siitä matkustajalle viimeistään 
30 päivää ennen matkapaketin alkamista 
pysyvällä välineellä ja esittää korotuksen 
perustelun ja laskutavan.

Or. en

Tarkistus 278
Konstantinos Poupakis
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Ehdotus direktiiviksi
8 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Edellä 1 kohdassa tarkoitettu 
hinnankorotus on sallittu vain sillä 
edellytyksellä, että matkanjärjestäjä 
ilmoittaa siitä matkustajalle viimeistään 
20 päivää ennen matkapaketin alkamista 
pysyvällä välineellä ja esittää korotuksen 
perustelun ja laskutavan.

3. Edellä 1 kohdassa tarkoitettu 
hinnankorotus on sallittu vain sillä 
edellytyksellä, että matkanjärjestäjä 
ilmoittaa siitä matkustajalle viimeistään 
30 päivää ennen matkapaketin alkamista 
pysyvällä välineellä ja esittää korotuksen 
perustelun ja laskutavan.

Or. el

Tarkistus 279
Konstantinos Poupakis

Ehdotus direktiiviksi
8 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 α. Jos matkustajat eivät hyväksy 
2 kohdassa tarkoitettua korotusta, heillä 
on oikeus purkaa sopimus seuraamuksitta 
sen perusteella, että sopimusehtoja on 
muutettu.

Or. el

Perustelu

Tarkistuksesta seuraa, että matkustajilla on oikeus purkaa sopimus seuraamuksitta, jos 
matkapaketin hintaa on korotettu.
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Tarkistus 280
Sergio Gaetano Cofferati

Ehdotus direktiiviksi
9 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, ettei 
matkanjärjestäjä voi ennen matkapaketin 
alkamista muuttaa yksipuolisesti muita 
sopimusehtoja kuin hintaa paitsi, jos

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, ettei 
matkanjärjestäjä voi ennen matkapaketin 
alkamista muuttaa yksipuolisesti muita 
sopimusehtoja kuin hintaa.

Or. en

Tarkistus 281
Sergio Gaetano Cofferati

Ehdotus direktiiviksi
9 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) matkanjärjestäjä on sopimuksessa 
varannut itselleen oikeuden kyseisiin 
muutoksiin,

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 282
Catherine Stihler

Ehdotus direktiiviksi
9 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(b) muutos on merkityksetön, ja Poistetaan.

Or. en
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Tarkistus 283
Sergio Gaetano Cofferati

Ehdotus direktiiviksi
9 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(b) muutos on merkityksetön, ja Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 284
Catherine Stihler

Ehdotus direktiiviksi
9 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

(c) matkanjärjestäjä tiedottaa 
matkustajalle muutoksesta pysyvällä 
välineellä selkeästi ja näkyvästi.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 285
Sergio Gaetano Cofferati

Ehdotus direktiiviksi
9 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

(c) matkanjärjestäjä tiedottaa 
matkustajalle muutoksesta pysyvällä 
välineellä selkeästi ja näkyvästi.

Poistetaan.

Or. en
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Tarkistus 286
Catherine Stihler

Ehdotus direktiiviksi
9 artikla – 2 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

2. Jos matkanjärjestäjän on ennen 
matkapaketin alkamista huomattavasti 
muutettava 4 artiklan a alakohdassa 
määriteltyjen matkapalvelujen 
pääominaisuuksia tai 6 artiklan 2 kohdan 
a alakohdassa tarkoitettuja 
erityisvaatimuksia, matkanjärjestäjän on 
ilman aiheetonta viivytystä ilmoitettava 
matkustajalle pysyvällä välineellä selkeästi 
ja näkyvästi

2. Jos matkanjärjestäjän on ennen 
matkapaketin alkamista huomattavasti 
muutettava 4 artiklan a alakohdassa 
määriteltyjen matkapalvelujen 
pääominaisuuksia tai 6 artiklan 2 kohdan 
a alakohdassa tarkoitettuja 
erityisvaatimuksia, matkanjärjestäjän on 
ilman aiheetonta viivytystä ilmoitettava 
matkustajalle ehdotetuista muutoksista
pysyvällä välineellä selkeästi ja näkyvästi.

Matkustajalla on oikeus
(a) purkaa sopimus seuraamuksitta; tai
(b) hyväksyä muutokset; tai
(c) saada tarjous korvaavasta 
matkapaketista.

Or. en

Tarkistus 287
Sergio Gaetano Cofferati

Ehdotus direktiiviksi
9 artikla – 2 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

2. Jos matkanjärjestäjän on ennen 
matkapaketin alkamista huomattavasti
muutettava 4 artiklan a alakohdassa 
määriteltyjen matkapalvelujen 
pääominaisuuksia tai 6 artiklan 2 kohdan 
a alakohdassa tarkoitettuja 
erityisvaatimuksia, matkanjärjestäjän on 
ilman aiheetonta viivytystä ilmoitettava 
matkustajalle pysyvällä välineellä selkeästi 
ja näkyvästi

2. Jos matkanjärjestäjän on ennen 
matkapaketin alkamista muutettava 
4 artiklan a alakohdassa määriteltyjen 
matkapalvelujen pääominaisuuksia tai 
6 artiklan 2 kohdan a alakohdassa 
tarkoitettuja erityisvaatimuksia, 
matkanjärjestäjän on ilman aiheetonta 
viivytystä ilmoitettava matkustajalle 
ehdotetusta muutoksesta pysyvällä 
välineellä selkeästi ja näkyvästi.
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Or. en

Tarkistus 288
Jorgo Chatzimarkakis

Ehdotus direktiiviksi
9 artikla – 2 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

2. Jos matkanjärjestäjän on ennen 
matkapaketin alkamista huomattavasti 
muutettava 4 artiklan a alakohdassa 
määriteltyjen matkapalvelujen 
pääominaisuuksia tai 6 artiklan 2 kohdan 
a alakohdassa tarkoitettuja 
erityisvaatimuksia, matkanjärjestäjän on 
ilman aiheetonta viivytystä ilmoitettava 
matkustajalle pysyvällä välineellä selkeästi 
ja näkyvästi

2. Jos matkanjärjestäjän on ennen 
matkapaketin alkamista huomattavasti 
muutettava 4 artiklan a alakohdassa 
määriteltyjen matkapalvelujen 
pääominaisuuksia tai 6 artiklan 2 kohdan 
a alakohdassa tarkoitettuja 
erityisvaatimuksia, matkanjärjestäjän on 
ilman aiheetonta viivytystä ilmoitettava 
matkustajalle selkeästi ja näkyvästi

Or. en

Tarkistus 289
Bernadette Vergnaud

Ehdotus direktiiviksi
9 artikla – 2 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

2. Jos matkanjärjestäjän on ennen 
matkapaketin alkamista huomattavasti 
muutettava 4 artiklan a alakohdassa 
määriteltyjen matkapalvelujen 
pääominaisuuksia tai 6 artiklan 2 kohdan 
a alakohdassa tarkoitettuja 
erityisvaatimuksia, matkanjärjestäjän on 
ilman aiheetonta viivytystä ilmoitettava 
matkustajalle pysyvällä välineellä selkeästi 
ja näkyvästi

2. Jos matkanjärjestäjän on ennen 
matkapaketin alkamista huomattavasti 
muutettava 4 artiklan a alakohdassa 
määriteltyjen matkapalvelujen 
pääominaisuuksia tai 6 artiklan 2 kohdan 
a alakohdassa tarkoitettuja 
erityisvaatimuksia, matkanjärjestäjän on 
ilman aiheetonta viivytystä ilmoitettava 
matkustajalle pysyvällä välineellä selkeästi 
ja näkyvästi ja muilla viestintätavoilla 
edellyttäen, että kuluttaja on antanut 
yhteystietonsa

Or. fr
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Tarkistus 290
Catherine Stihler

Ehdotus direktiiviksi
9 artikla – 2 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) ehdotetuista muutoksista ja Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 291
Sergio Gaetano Cofferati

Ehdotus direktiiviksi
9 artikla – 2 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) ehdotetuista muutoksista ja Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 292
Catherine Stihler

Ehdotus direktiiviksi
9 artikla – 2 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(b) siitä, että matkustaja voi purkaa 
sopimuksen ilman seuraamuksia 
annetussa kohtuullisessa määräajassa ja 
että ehdotettu muutos katsotaan muussa 
tapauksessa hyväksytyksi.

Poistetaan.

Or. en
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Tarkistus 293
Sergio Gaetano Cofferati

Ehdotus direktiiviksi
9 artikla – 2 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(b) siitä, että matkustaja voi purkaa 
sopimuksen ilman seuraamuksia 
annetussa kohtuullisessa määräajassa ja 
että ehdotettu muutos katsotaan muussa 
tapauksessa hyväksytyksi.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 294
Bernadette Vergnaud

Ehdotus direktiiviksi
9 artikla – 2 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(b) siitä, että matkustaja voi purkaa 
sopimuksen ilman seuraamuksia
annetussa kohtuullisessa määräajassa ja 
että ehdotettu muutos katsotaan muussa 
tapauksessa hyväksytyksi.

(b) siitä, että kuluttajan on 
nimenomaisesti hyväksyttävä ehdotettu 
muutos annetussa kohtuullisessa 
määräajassa ja että muussa tapauksessa 
sopimus puretaan.

Or. fr

Perustelu

Koska konkreettisia muutoksia saattaa ilmetä vain vähän ennen matkan alkamista, jolloin 
purkamiseen ei välttämättä jää kohtuullisesti aikaa, hiljaisen suostumuksen periaate on 
suhteeton ja se ei vastaisi kuluttajan etuja.



AM\1013596FI.doc 123/206 PE526.125v01-00

FI

Tarkistus 295
Jorgo Chatzimarkakis

Ehdotus direktiiviksi
9 artikla – 2 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(b) siitä, että matkustaja voi purkaa 
sopimuksen ilman seuraamuksia annetussa 
kohtuullisessa määräajassa ja että ehdotettu 
muutos katsotaan muussa tapauksessa 
hyväksytyksi.

(b) siitä, että muutosten muuttaessa 
paketin sisältöä huomattavasti matkustaja 
voi purkaa sopimuksen ilman 
seuraamuksia annetussa kohtuullisessa 
määräajassa ja että ehdotettu muutos 
katsotaan muussa tapauksessa 
hyväksytyksi.

Or. en

Tarkistus 296
Sergio Gaetano Cofferati

Ehdotus direktiiviksi
9 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Matkustajalla on oltava oikeus 
hyväksyä muutos kohtuullisessa 
määräajassa, purkaa sopimus 
seuraamuksitta tai saada tarjous 
korvaavasta matkapaketista.

Or. en

Tarkistus 297
Catherine Stihler

Ehdotus direktiiviksi
9 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Jos 2 kohdassa tarkoitetut sopimukseen 
tehdyt muutokset johtavat matkapaketin 

3. Jos 2 kohdassa tarkoitetut sopimukseen 
tai korvaavaan tarjoukseen tehdyt 
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laadun huononemiseen tai kustannusten 
alenemiseen, matkustajalla on oikeus saada 
asianmukainen hinnanalennus.

muutokset johtavat matkapaketin laadun 
huononemiseen tai kustannusten 
alenemiseen, matkustajalla on oikeus saada 
asianmukainen hinnanalennus.

Or. en

Tarkistus 298
Sergio Gaetano Cofferati

Ehdotus direktiiviksi
9 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Jos 2 kohdassa tarkoitetut sopimukseen 
tehdyt muutokset johtavat matkapaketin 
laadun huononemiseen tai kustannusten 
alenemiseen, matkustajalla on oikeus saada 
asianmukainen hinnanalennus.

3. Jos 2 kohdassa tarkoitetut sopimukseen 
tai korvaavaan matkapakettiin tehdyt 
muutokset johtavat matkapaketin laadun 
huononemiseen tai kustannusten 
alenemiseen, matkustajalla on oikeus saada 
asianmukainen hinnanalennus.

Or. en

Tarkistus 299
Sergio Gaetano Cofferati

Ehdotus direktiiviksi
9 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Jos sopimus puretaan 2 kohdan 
b alakohdan mukaisesti, matkanjärjestäjän 
on palautettava kaikki matkustajalta saadut 
maksut neljäntoista päivän kuluessa 
sopimuksen purkamisesta. Matkustajalla 
on tapauksen mukaan oikeus saada 
korvausta 12 artiklan mukaisesti.

4. Jos sopimus puretaan matkustajan 
tehtyä 2 kohdan mukaisen valinnan, 
matkanjärjestäjän on palautettava kaikki 
matkustajalta saadut maksut neljäntoista 
päivän kuluessa sopimuksen purkamisesta. 
Matkustajalla on tapauksen mukaan oikeus 
saada korvausta 12 artiklan mukaisesti.

Or. en
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Tarkistus 300
Catherine Stihler

Ehdotus direktiiviksi
9 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Jos sopimus puretaan 2 kohdan 
b alakohdan mukaisesti, matkanjärjestäjän 
on palautettava kaikki matkustajalta saadut 
maksut neljäntoista päivän kuluessa 
sopimuksen purkamisesta. Matkustajalla 
on tapauksen mukaan oikeus saada 
korvausta 12 artiklan mukaisesti.

4. Jos sopimus puretaan 2 kohdan 
a alakohdan mukaisesti, matkanjärjestäjän 
on palautettava kaikki matkustajalta saadut 
maksut neljäntoista päivän kuluessa 
sopimuksen purkamisesta. Matkustajalla 
on tapauksen mukaan oikeus saada 
korvausta 12 artiklan mukaisesti.

Or. en

Tarkistus 301
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Ehdotus direktiiviksi
10 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
matkustaja voi purkaa sopimuksen ennen 
matkapaketin alkamista matkanjärjestäjälle 
maksettavaa asianmukaista korvausta 
vastaan. Sopimuksessa voidaan vahvistaa 
kohtuulliset vakiomääräiset 
peruutusmaksut purkamisajankohdan ja 
tavanomaisten kustannussäästöjen 
perusteella sekä niiden tulojen perusteella, 
jotka olisi saatu matkapalvelujen 
vaihtoehtoisesta käytöstä. Jos 
vakiomääräisiä peruutusmaksuja ei ole 
määritelty, korvaus vastaa matkapaketin 
hintaa, josta on vähennetty 
matkanjärjestäjän säästämät kustannukset.

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
matkustaja voi purkaa sopimuksen ennen 
matkapaketin alkamista matkanjärjestäjälle 
maksettavaa asianmukaista korvausta 
vastaan. Sopimuksessa voidaan vahvistaa 
kohtuulliset vakiomääräiset 
peruutusmaksut purkamisajankohdan ja 
tavanomaisten kustannussäästöjen 
perusteella sekä niiden tulojen perusteella, 
jotka olisi saatu matkapalvelujen 
vaihtoehtoisesta käytöstä. Jos 
vakiomääräisiä peruutusmaksuja ei ole 
määritelty, korvaus vastaa matkapaketin 
hintaa, josta on vähennetty 
matkanjärjestäjän säästämät kustannukset. 
Matkanjärjestäjän on asiakkaan 
pyynnöstä toimitettava yksityiskohtainen 
laskelma korvauksen määrästä, mukaan 
luettuna vakiomääräisten maksujen 
määrä.
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Or. pl

Perustelu

Sopimuksen vakiomääräisissä peruutusmaksuissa ei oteta useinkaan huomioon yhtiölle 
aiheutuneita todellisia kustannuksia vaan nämä maksut voivat olla todellisia kustannuksia 
suuremmat. Pahimmassa tapauksessa yhtiö voi saada enemmän voittoa purkaessaan 
sopimuksen kuin noudattaessaan sitä.

Tarkistus 302
Sergio Gaetano Cofferati

Ehdotus direktiiviksi
10 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
matkustaja voi purkaa sopimuksen ennen 
matkapaketin alkamista matkanjärjestäjälle 
maksettavaa asianmukaista korvausta 
vastaan. Sopimuksessa voidaan vahvistaa
kohtuulliset vakiomääräiset 
peruutusmaksut purkamisajankohdan ja 
tavanomaisten kustannussäästöjen 
perusteella sekä niiden tulojen perusteella, 
jotka olisi saatu matkapalvelujen 
vaihtoehtoisesta käytöstä. Jos 
vakiomääräisiä peruutusmaksuja ei ole 
määritelty, korvaus vastaa matkapaketin 
hintaa, josta on vähennetty 
matkanjärjestäjän säästämät 
kustannukset.

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
matkustaja voi purkaa sopimuksen ennen 
matkapaketin alkamista.
Matkanjärjestäjälle voidaan pyytää 
maksamaan asianmukainen korvaus.
Siinä tapauksessa sopimuksessa on 
vahvistettava kohtuulliset vakiomääräiset 
peruutusmaksut purkamisajankohdan ja 
tavanomaisten kustannussäästöjen 
perusteella sekä niiden tulojen perusteella, 
jotka olisi saatu matkapalvelujen 
vaihtoehtoisesta käytöstä. 
Vakiomääräisten peruutusmaksujen on 
oltava kohtuullisia eivätkä ne saa missään 
tapauksessa ylittää matkanjärjestäjän 
pidättämiä kustannuksia, joita ei 
korvattaisi peruutuksen jälkeen.

Or. en
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Tarkistus 303
Anna Hedh

Ehdotus direktiiviksi
10 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Matkustajalla on oikeus purkaa sopimus 
ennen matkapaketin alkamista korvausta 
maksamatta, jos matkakohteessa tai sen 
välittömässä läheisyydessä vallitsevat 
väistämättömät ja poikkeukselliset 
olosuhteet, jotka vaikuttavat merkittävästi 
matkapakettiin.

2. Matkustajalla on oikeus purkaa sopimus 
ennen matkapaketin alkamista korvausta 
maksamatta, jos syynä ovat sairauden, 
onnettomuuden tai perheenjäsenen 
kuolemantapauksen kaltaiset 
väistämättömät tai poikkeukselliset 
olosuhteet tai tällaiset matkakohteessa tai 
sen välittömässä läheisyydessä vallitsevat 
tai todennäköisesti vallitsevat olosuhteet, 
jotka vaikuttavat merkittävästi 
matkapakettiin.

Or. sv

Tarkistus 304
Othmar Karas

Ehdotus direktiiviksi
10 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Matkustajalla on oikeus purkaa sopimus 
ennen matkapaketin alkamista korvausta 
maksamatta, jos matkakohteessa tai sen 
välittömässä läheisyydessä vallitsevat 
väistämättömät ja poikkeukselliset 
olosuhteet, jotka vaikuttavat merkittävästi 
matkapakettiin.

2. Matkustajalla on oikeus purkaa sopimus 
ennen matkapaketin alkamista korvausta 
maksamatta, jos matkakohteessa, sinne 
johtavalla reitillä tai sen välittömässä 
läheisyydessä vallitsevat tai 
todennäköisesti vallitsevat väistämättömät 
ja poikkeukselliset olosuhteet, jotka 
vaikuttavat merkittävästi matkapakettiin, 
mikä tarkoittaa, että matkanjärjestäjän on 
tehtävä huomattavia muutoksia 
matkapakettia koskevan sopimuksen 
olennaisiin osiin.

Or. de
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Perustelu

Väistämättömät ja poikkeukselliset olosuhteet, jotka aiheuttavat matkaa koskevaan 
sopimukseen huomattavia muutoksia, voivat ilmetä myös reitillä matkustajan kotoa 
matkakohteeseen. 

Tarkistus 305
Ildikó Gáll-Pelcz

Ehdotus direktiiviksi
10 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Matkustajalla on oikeus purkaa sopimus 
ennen matkapaketin alkamista korvausta 
maksamatta, jos matkakohteessa tai sen 
välittömässä läheisyydessä vallitsevat 
väistämättömät ja poikkeukselliset 
olosuhteet, jotka vaikuttavat merkittävästi 
matkapakettiin.

2. Matkustajalla on oikeus purkaa sopimus 
ennen matkapaketin alkamista korvausta 
maksamatta, jos matkakohteessa tai sen 
välittömässä läheisyydessä vallitsevat 
väistämättömät ja poikkeukselliset 
olosuhteet, jotka vaikuttavat merkittävästi 
matkapakettiin. Väistämättömien ja 
poikkeuksellisten olosuhteiden katsotaan 
olevan kyseessä silloin, kun kohteeseen 
matkustamista neuvotaan välttämään 
luotettavissa ja julkisissa tiedotteissa, 
kuten jäsenvaltioiden viranomaisten 
suosituksissa.

Or. en

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

Ehdotus direktiiviksi
10 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Matkustajalla on oikeus purkaa sopimus 
ennen matkapaketin alkamista korvausta 
maksamatta, jos matkakohteessa tai sen 
välittömässä läheisyydessä vallitsevat 
väistämättömät ja poikkeukselliset 
olosuhteet, jotka vaikuttavat merkittävästi 
matkapakettiin.

2. Matkustajalla on oikeus purkaa sopimus 
ennen matkapaketin alkamista korvausta 
maksamatta, jos matkakohteessa tai sen 
välittömässä läheisyydessä vallitsevat 
väistämättömät ja poikkeukselliset 
olosuhteet tai henkilökohtainen tilanne tai 
perhettä koskevat olosuhteet, kun ne
vaikuttavat merkittävästi matkapakettiin.
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Or. es

Perustelu

Lienee syytä tehdä selväksi, että henkilökohtainen tilanne ja perhettä koskevat olosuhteet ovat 
myös perusteltuja syitä matkan peruuttamiseen.

Tarkistus 307
Philippe Juvin

Ehdotus direktiiviksi
10 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Matkustajalla on oikeus purkaa sopimus 
ennen matkapaketin alkamista korvausta 
maksamatta, jos matkakohteessa tai sen 
välittömässä läheisyydessä vallitsevat 
väistämättömät ja poikkeukselliset 
olosuhteet, jotka vaikuttavat merkittävästi 
matkapakettiin.

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen 
versioon.)

Or. fr

Perustelu

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen versioon.)

Tarkistus 308
Konstantinos Poupakis

Ehdotus direktiiviksi
10 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 α. Matkustajilla on oikeus purkaa 
sopimus ennen matkapaketin alkamista 
seuraamuksitta, jos tähän vaikuttavat 
väistämättömät ja poikkeukselliset 
olosuhteet, kuten vakava onnettomuus tai 
perheenjäsenen vakava sairaus tai 
kuolemantapaus edellyttäen, että tästä 
voidaan esittää dokumentoitua näyttöä.



PE526.125v01-00 130/206 AM\1013596FI.doc

FI

Or. el

Perustelu

Kun otetaan huomioon, että matkanjärjestäjät voivat peruuttaa matkapaketteja vedoten 
väistämättömiin ja poikkeuksellisiin olosuhteisiin (10 artiklan 3 kohdan b alakohta), myös 
matkustajille olisi suotava sama oikeus. 

Tarkistus 309
Anna Hedh

Ehdotus direktiiviksi
10 artikla – 3 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) matkalle ilmoittautuneiden osanottajien 
määrä on sopimuksessa määrättyä 
vähimmäismäärää pienempi ja 
matkanjärjestäjä ilmoittaa matkustajalle 
purkamisesta sopimuksen mukaisen 
määräajan kuluessa ja vähintään 20 päivää 
ennen matkapaketin alkamista; tai

(a) matkalle ilmoittautuneiden osanottajien 
määrä on sopimuksessa määrättyä 
vähimmäismäärää pienempi ja 
matkanjärjestäjä ilmoittaa matkustajalle 
purkamisesta sopimuksen mukaisen 
määräajan kuluessa ja vähintään 40 päivää 
ennen matkapaketin alkamista; tai

Or. sv

Tarkistus 310
Sergio Gaetano Cofferati

Ehdotus direktiiviksi
10 artikla – 3 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) matkalle ilmoittautuneiden osanottajien 
määrä on sopimuksessa määrättyä 
vähimmäismäärää pienempi ja 
matkanjärjestäjä ilmoittaa matkustajalle 
purkamisesta sopimuksen mukaisen 
määräajan kuluessa ja vähintään 20 päivää 
ennen matkapaketin alkamista; tai

(a) matkalle ilmoittautuneiden osanottajien 
määrä on sopimuksessa määrättyä 
vähimmäismäärää pienempi ja 
matkanjärjestäjä ilmoittaa matkustajalle 
purkamisesta sopimuksen mukaisen 
määräajan kuluessa ja vähintään 30 päivää 
ennen matkapaketin alkamista; tai

Or. en
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Tarkistus 311
Ivo Belet

Ehdotus direktiiviksi
10 artikla – 3 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) matkalle ilmoittautuneiden osanottajien 
määrä on sopimuksessa määrättyä 
vähimmäismäärää pienempi ja 
matkanjärjestäjä ilmoittaa matkustajalle 
purkamisesta sopimuksen mukaisen
määräajan kuluessa ja vähintään 20 päivää 
ennen matkapaketin alkamista; tai

(a) matkalle ilmoittautuneiden osanottajien 
määrä on sopimuksessa määrättyä 
vähimmäismäärää pienempi ja 
matkanjärjestäjä ilmoittaa matkustajalle 
purkamisesta sopimuksen mukaisen 
määräajan kuluessa ja vähintään 14 päivää 
ennen matkapaketin alkamista; tai

Or. nl

Perustelu

Lukua olisi mukautettava lentojen peruuttamista koskevaan muutokseen, joka tehtiin 
Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseen matkustajille heidän lennolle pääsynsä 
epäämisen sekä lentojen peruuttamisen tai pitkäaikaisen viivästymisen johdosta annettavaa 
korvausta ja apua koskevista yhteisistä säännöistä annetun asetuksen (EY) N:o 261/2004 ja 
matkustajien ja heidän matkatavaroidensa ilmakuljetusta koskevasta 
lentoliikenteenharjoittajien korvausvastuusta annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 2027/97 
muuttamisesta.

Tarkistus 312
Philippe Juvin

Ehdotus direktiiviksi
10 artikla – 3 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(b) väistämättömät ja poikkeukselliset 
olosuhteet estävät matkanjärjestäjää 
täyttämästä sopimusta, ja matkanjärjestäjä 
ilmoittaa matkustajalle sopimuksen 
purkamisesta ilman aiheetonta viivästystä 
ennen matkapaketin alkamista.

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen 
versioon.)

Or. fr
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Perustelu

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen versioon.)

Tarkistus 313
Adam Bielan

Ehdotus direktiiviksi
10 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Jos sopimus puretaan 1, 2 tai 3 kohdan 
mukaisesti, matkanjärjestäjä maksaa 
takaisin matkustajalta perusteettomasti 
perityt maksut neljäntoista päivän
kuluessa.

4. Jos sopimus puretaan 1, 2 tai 3 kohdan 
mukaisesti, matkanjärjestäjä maksaa 
takaisin matkustajalta perusteettomasti 
perityt maksut kymmenen työpäivän
kuluessa.

Or. pl

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

Ehdotus direktiiviksi
11 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
matkanjärjestäjä on vastuussa sopimuksen 
kattamien matkapalvelujen 
toteuttamisesta riippumatta siitä, 
suorittaako kyseiset palvelut 
matkanjärjestäjä itse vai muut 
palveluntarjoajat. 

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
matkanjärjestäjät ja matkanvälittäjät ovat 
matkapaketin hoitamista koskevilla 
aloillaan vastuussa sen varmistamisesta, 
että sopimuksesta aiheutuvat velvoitteet 
hoidetaan riippumatta siitä, suorittaako 
kyseiset palvelut matkanjärjestäjä itse vai 
muut palveluntarjoajat, sanotun 
kuitenkaan rajoittamatta 
matkanjärjestäjien ja matkanvälittäjien 
oikeutta käynnistää toimenpiteitä 
palveluntarjoajia vastaan. 

Or. es

Perustelu

Kaikkien yritysten, jotka ovat yhteisesti sopimuksen osapuolia – olivatpa ne matkanjärjestäjiä 
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tai matkanvälittäjiä – on oltava yhteisesti vastuussa kuluttajille riippumatta siitä, millaisia 
yrityksiä ne ovat ja mitkä ovat niiden keskinäiset suhteet. Sanottu ei myöskään rajoita 
kuluttajille vastuussa olevan yksikön oikeutta hakea muutosta yksiköltä, joka ei ole täyttänyt 
omaa osaansa sopimuksesta tai ei ole täyttänyt sitä asianmukaisesti matkapaketin hoitamista 
koskevalla alallaan.

Tarkistus 315
Bernadette Vergnaud

Ehdotus direktiiviksi
11 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
matkanjärjestäjä on vastuussa sopimuksen 
kattamien matkapalvelujen toteuttamisesta 
riippumatta siitä, suorittaako kyseiset 
palvelut matkanjärjestäjä itse vai muut 
palveluntarjoajat.

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
sopimuksen osapuolena oleva
matkanjärjestäjä ja/tai matkanvälittäjä
on/ovat vastuussa sopimuksen kattamien 
matkapalvelujen toteuttamisesta 
riippumatta siitä, kyseiset palvelut 
sopimuksen osapuolen oleva 
matkanjärjestäjä ja/tai matkanvälittäjä vai 
muut palveluntarjoajat, sanotun 
kuitenkaan rajoittamatta 
matkanjärjestäjän ja/tai matkanvälittäjän 
oikeutta käynnistää toimenpiteitä muita 
palveluntarjoajia vastaan.

Or. fr

Perustelu

Tämä sanamuoto vastaa paremmin direktiivin 90/314/EY sanamuotoa ja antaa jäsenvaltioille 
lisää joustavuutta niiden soveltaessa vastuun periaatetta, koska matkatoimistot ovat eräissä 
tapauksissa yhteisiä sopimuspuolia, joilla on siten yhteisvastuu ja erillinen vastuu.

Tarkistus 316
Nora Berra

Ehdotus direktiiviksi
11 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
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matkanjärjestäjä on vastuussa sopimuksen 
kattamien matkapalvelujen toteuttamisesta 
riippumatta siitä, suorittaako kyseiset 
palvelut matkanjärjestäjä itse vai muut 
palveluntarjoajat.

matkanjärjestäjä ja/tai matkanvälittäjä
on/ovat vastuussa sopimuksen kattamien 
matkapalvelujen toteuttamisesta 
riippumatta siitä, suorittaako kyseiset 
palvelut matkanjärjestäjä ja/tai 
matkanvälittäjä vai muut palveluntarjoajat.

Or. fr

Perustelu

Kuluttajien etujen kannalta on olennaista todeta, että kaikki asianomaiset osapuolet ovat 
vastuussa sen varmistamisesta, että sopimuksen kattamat matkapalvelut toteutetaan 
asianmukaisesti.

Tarkistus 317
Philippe Juvin

Ehdotus direktiiviksi
11 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
matkanjärjestäjä on vastuussa sopimuksen 
kattamien matkapalvelujen toteuttamisesta 
riippumatta siitä, suorittaako kyseiset 
palvelut matkanjärjestäjä itse vai muut 
palveluntarjoajat.

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
matkanjärjestäjä ja/tai matkanvälittäjä
on/ovat vastuussa sopimuksen kattamien 
matkapalvelujen toteuttamisesta 
riippumatta siitä, suorittaako kyseiset 
palvelut matkanjärjestäjä ja/tai 
matkanvälittäjä vai muut palveluntarjoajat.

Or. en

Perustelu

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.

(Perustelua ei ole käännetty, koska sen pituus ylittää sallitun merkkimäärän.)
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Tarkistus 318
Pablo Arias Echeverría, Luis de Grandes Pascual, Rosa Estaràs Ferragut

Ehdotus direktiiviksi
11 artikla – 1 kohta – 1 alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Kaikkien yritysten, jotka ovat yhteisesti 
sopimuksen osapuolia – olivatpa ne 
matkanjärjestäjiä tai matkanvälittäjiä –
on oltava yhteisesti vastuussa kuluttajille 
riippumatta siitä, millaisia yrityksiä ne 
ovat ja mitkä ovat niiden keskinäiset 
suhteet. Sanottu ei myöskään rajoita 
kuluttajille vastuussa olevan yksikön 
oikeutta hakea muutosta yksiköltä, joka ei 
ole täyttänyt omaa osaansa sopimuksesta 
tai ei ole täyttänyt sitä asianmukaisesti 
matkapaketin hoitamista koskevalla 
alallaan.

Or. es

Perustelu

Kaikkien yritysten, jotka ovat yhteisesti sopimuksen osapuolia – olivatpa ne matkanjärjestäjiä 
tai matkanvälittäjiä – on oltava yhteisesti vastuussa kuluttajille riippumatta siitä, millaisia 
yrityksiä ne ovat ja mitkä ovat niiden keskinäiset suhteet. Sanottu ei myöskään rajoita 
kuluttajille vastuussa olevan yksikön oikeutta hakea muutosta yksiköltä, joka ei ole täyttänyt 
omaa osaansa sopimuksesta tai ei ole täyttänyt sitä asianmukaisesti matkapaketin hoitamista 
koskevalla alallaan.

Tarkistus 319
Hans-Peter Mayer

Ehdotus direktiiviksi
11 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jos jotakin palvelua ei suoriteta 
sopimuksen mukaisesti, matkanjärjestäjä 
korjaa vaatimustenmukaisuuden 
laiminlyönnin, jollei tämä ole epäsuhtaista.

2. Jos jotakin palvelua ei suoriteta 
sopimuksen mukaisesti, matkanjärjestäjä 
korjaa vaatimustenmukaisuuden 
laiminlyönnin edellyttäen, että matkustaja 
on ilmoittanut laiminlyönnistä tai että 
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matkanjärjestäjä on havainnut 
laiminlyönnin ja sen korjaaminen ei olisi
epäsuhtaista, ja että laiminlyönnin ei voida 
katsoa johtuvan matkustajasta.

Or. de

Perustelu

Pyritään luomaan yhdenmukaisuutta ja johdonmukaisuutta näiden säännösten sekä 
hinnanalennuksia ja korvauksia koskevien määräysten välille (12 artiklan 3 b kohta).

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

Ehdotus direktiiviksi
11 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jos jotakin palvelua ei suoriteta 
sopimuksen mukaisesti, matkanjärjestäjä 
korjaa vaatimustenmukaisuuden 
laiminlyönnin, jollei tämä ole epäsuhtaista.

2. Jos jotakin palvelua ei suoriteta 
sopimuksen mukaisesti, sopimuksen 
hoitamisen omalla alallaan toimiva 
matkanjärjestäjä tai soveltuvin osin 
matkanvälittäjä korjaa 
vaatimustenmukaisuuden laiminlyönnin, 
jollei tämä ole epäsuhtaista.

Or. es

Perustelu

Kaikkien yritysten, jotka ovat yhteisesti sopimuksen osapuolia – olivatpa ne matkanjärjestäjiä 
tai matkanvälittäjiä – on oltava yhteisesti vastuussa kuluttajille riippumatta siitä, millaisia 
yrityksiä ne ovat ja mitkä ovat niiden keskinäiset suhteet. Sanottu ei myöskään rajoita 
kuluttajille vastuussa olevan yksikön oikeutta hakea muutosta yksiköltä, joka ei ole täyttänyt 
omaa osaansa sopimuksesta tai ei ole täyttänyt sitä asianmukaisesti matkapaketin hoitamista 
koskevalla alallaan.
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Tarkistus 321
Philippe Juvin

Ehdotus direktiiviksi
11 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jos jotakin palvelua ei suoriteta 
sopimuksen mukaisesti, matkanjärjestäjä 
korjaa vaatimustenmukaisuuden 
laiminlyönnin, jollei tämä ole epäsuhtaista.

2. Jos jotakin palvelua ei suoriteta 
sopimuksen mukaisesti, matkanjärjestäjä 
ja/tai matkanvälittäjä korjaa 
vaatimustenmukaisuuden laiminlyönnin, 
jollei tämä ole epäsuhtaista.

Or. en

Perustelu

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.

(Perustelua ei ole käännetty, koska sen pituus ylittää sallitun merkkimäärän.)

Tarkistus 322
Nora Berra

Ehdotus direktiiviksi
11 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jos jotakin palvelua ei suoriteta 
sopimuksen mukaisesti, matkanjärjestäjä 
korjaa vaatimustenmukaisuuden 
laiminlyönnin, jollei tämä ole epäsuhtaista.

2. Jos jotakin palvelua ei suoriteta 
sopimuksen mukaisesti, matkanjärjestäjä 
ja/tai matkanvälittäjä korjaa 
vaatimustenmukaisuuden laiminlyönnin, 
jollei tämä ole epäsuhtaista.

Or. fr
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Tarkistus 323
Sergio Gaetano Cofferati

Ehdotus direktiiviksi
11 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jos jotakin palvelua ei suoriteta 
sopimuksen mukaisesti, matkanjärjestäjä 
korjaa vaatimustenmukaisuuden 
laiminlyönnin, jollei tämä ole 
epäsuhtaista.

2. Jos jotakin palvelua ei suoriteta 
sopimuksen mukaisesti, matkanjärjestäjä 
korjaa vaatimustenmukaisuuden 
laiminlyönnin.

Or. en

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

Ehdotus direktiiviksi
11 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Jos merkittävää osaa palveluista ei voida 
suorittaa sopimuksen mukaisesti tai jos 
matkustajan paluu lähtöpaikkaan ei toteudu 
sovitulla tavalla, matkanjärjestäjän on 
järjestettävä matkan jatkamiseksi tarvittava 
järjestely sen aiheuttamatta matkustajalle 
lisämaksuja.

3. Jos merkittävää osaa palveluista, joiden 
osuus kokonaishinnasta on vähintään 
20 prosenttia tai jotka ovat olennainen 
osa matkaa tai lomaa, ei voida suorittaa 
sopimuksen mukaisesti tai jos matkustajan 
paluu lähtöpaikkaan ei toteudu sovitulla 
tavalla, matkanjärjestäjän on järjestettävä 
matkan jatkamiseksi tarvittava järjestely 
sen aiheuttamatta matkustajalle 
lisämaksuja.

Or. es

Perustelu

Direktiiviehdotuksen johdanto-osan 17 kappaleessa on käytetty matkapaketin merkittävän 
osan käsitettä, jota olisi käytettävä myös tässä.
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Tarkistus 325
Nora Berra

Ehdotus direktiiviksi
11 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Jos merkittävää osaa palveluista ei voida 
suorittaa sopimuksen mukaisesti tai jos 
matkustajan paluu lähtöpaikkaan ei toteudu 
sovitulla tavalla, matkanjärjestäjän on 
järjestettävä matkan jatkamiseksi tarvittava 
järjestely sen aiheuttamatta matkustajalle 
lisämaksuja.

3. Jos merkittävää osaa palveluista ei voida 
suorittaa sopimuksen mukaisesti tai jos 
matkustajan paluu lähtöpaikkaan ei toteudu 
sovitulla tavalla, matkanjärjestäjän ja/tai 
matkanvälittäjän on järjestettävä matkan 
jatkamiseksi tarvittava järjestely sen 
aiheuttamatta matkustajalle lisämaksuja.

Or. fr

Tarkistus 326
Philippe Juvin

Ehdotus direktiiviksi
11 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Jos merkittävää osaa palveluista ei voida 
suorittaa sopimuksen mukaisesti tai jos 
matkustajan paluu lähtöpaikkaan ei toteudu 
sovitulla tavalla, matkanjärjestäjän on 
järjestettävä matkan jatkamiseksi tarvittava 
järjestely sen aiheuttamatta matkustajalle 
lisämaksuja.

3. Jos merkittävää osaa palveluista ei voida 
suorittaa sopimuksen mukaisesti tai jos 
matkustajan paluu lähtöpaikkaan ei toteudu 
sovitulla tavalla, matkanjärjestäjän ja/tai 
matkanvälittäjän on järjestettävä matkan 
jatkamiseksi tarvittava järjestely sen 
aiheuttamatta matkustajalle lisämaksuja.

Or. en

Perustelu

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.

(Perustelua ei ole käännetty, koska sen pituus ylittää sallitun merkkimäärän.)
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Tarkistus 327
Hans-Peter Mayer

Ehdotus direktiiviksi
11 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Jos matkanjärjestäjä ei voi tarjota 
sopivia vaihtoehtoisia järjestelyjä tai 
matkustaja ei hyväksy ehdotettuja 
vaihtoehtoisia järjestelyjä, koska ne eivät 
vastaa sopimuksen mukaisia järjestelyjä, 
matkanjärjestäjän on, siltä osin kun 
matkapakettiin sisältyy matkustajien 
kuljetus, järjestettävä matkustajalle ilman 
lisämaksua kuljetus vastaavalla 
kuljetusvälineellä lähtöpaikkaan tai muulle 
sovitulle paikkakunnalle, jonka matkustaja 
on hyväksynyt, ja maksettava matkustajalle 
aiheellinen korvaus 12 artiklan mukaisesti.

4. Jos matkanjärjestäjä ei voi tarjota 
sopivia vaihtoehtoisia järjestelyjä tai 
matkustaja ei hyväksy ehdotettuja 
vaihtoehtoisia järjestelyjä, koska ne eivät 
vastaa sopimuksen mukaisia järjestelyjä, 
matkanjärjestäjän on, siltä osin kun 
matkapakettiin sisältyy matkustajien 
kuljetus, järjestettävä matkustajalle ilman 
lisämaksua kuljetus vastaavalla
kuljetusvälineellä lähtöpaikkaan tai muulle 
sovitulle paikkakunnalle, jonka matkustaja 
on hyväksynyt, ja maksettava matkustajalle 
korvaus 12 artiklan mukaisesti, kun 
sopimuksessa sovittuja palveluja ei ole 
tarjottu. Palautukset on suoritettava 
14 päivän kuluessa. 

Or. de

Tarkistus 328
Philippe Juvin

Ehdotus direktiiviksi
11 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Jos matkanjärjestäjä ei voi tarjota 
sopivia vaihtoehtoisia järjestelyjä tai 
matkustaja ei hyväksy ehdotettuja 
vaihtoehtoisia järjestelyjä, koska ne eivät 
vastaa sopimuksen mukaisia järjestelyjä, 
matkanjärjestäjän on, siltä osin kun 
matkapakettiin sisältyy matkustajien 
kuljetus, järjestettävä matkustajalle ilman 
lisämaksua kuljetus vastaavalla 

4. Jos matkanjärjestäjä ja/tai 
matkanvälittäjä ei voi tarjota sopivia 
vaihtoehtoisia järjestelyjä tai matkustaja ei 
hyväksy ehdotettuja vaihtoehtoisia 
järjestelyjä, koska ne eivät vastaa 
sopimuksen mukaisia järjestelyjä, 
matkanjärjestäjän ja/tai matkanvälittäjän 
on, siltä osin kun matkapakettiin sisältyy 
matkustajien kuljetus, järjestettävä 
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kuljetusvälineellä lähtöpaikkaan tai muulle 
sovitulle paikkakunnalle, jonka matkustaja 
on hyväksynyt, ja maksettava matkustajalle 
aiheellinen korvaus 12 artiklan mukaisesti.

matkustajalle ilman lisämaksua kuljetus 
vastaavalla kuljetusvälineellä 
lähtöpaikkaan tai muulle sovitulle 
paikkakunnalle, jonka matkustaja on 
hyväksynyt, ja maksettava matkustajalle 
aiheellinen korvaus 12 artiklan mukaisesti.

Or. en

Perustelu

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.

(Perustelua ei ole käännetty, koska sen pituus ylittää sallitun merkkimäärän.)

Tarkistus 329
Nora Berra

Ehdotus direktiiviksi
11 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Jos matkanjärjestäjä ei voi tarjota 
sopivia vaihtoehtoisia järjestelyjä tai 
matkustaja ei hyväksy ehdotettuja 
vaihtoehtoisia järjestelyjä, koska ne eivät 
vastaa sopimuksen mukaisia järjestelyjä, 
matkanjärjestäjän on, siltä osin kun 
matkapakettiin sisältyy matkustajien 
kuljetus, järjestettävä matkustajalle ilman 
lisämaksua kuljetus vastaavalla 
kuljetusvälineellä lähtöpaikkaan tai muulle 
sovitulle paikkakunnalle, jonka matkustaja 
on hyväksynyt, ja maksettava matkustajalle 
aiheellinen korvaus 12 artiklan mukaisesti.

4. Jos matkanjärjestäjä ja/tai 
matkanvälittäjä ei voi tarjota sopivia 
vaihtoehtoisia järjestelyjä tai matkustaja ei 
hyväksy ehdotettuja vaihtoehtoisia 
järjestelyjä, koska ne eivät vastaa 
sopimuksen mukaisia järjestelyjä, 
matkanjärjestäjän ja/tai matkanvälittäjän 
on, siltä osin kun matkapakettiin sisältyy 
matkustajien kuljetus, järjestettävä 
matkustajalle ilman lisämaksua kuljetus 
vastaavalla kuljetusvälineellä 
lähtöpaikkaan tai muulle sovitulle 
paikkakunnalle, jonka matkustaja on 
hyväksynyt, ja maksettava matkustajalle 
aiheellinen korvaus 12 artiklan mukaisesti.

Or. fr
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Tarkistus 330
Andreas Schwab

Ehdotus direktiiviksi
11 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Jos matkustajan oikea-aikaista paluuta 
ei ole mahdollista varmistaa 
väistämättömien ja poikkeuksellisten 
olosuhteiden vuoksi, matkanjärjestäjä on 
velvollinen vastaamaan vain niistä 
oleskelun jatkamisesta aiheutuvista 
kustannuksista, jotka ovat enintään 
100 euroa yötä kohti enintään kolmelta 
yöltä yhtä matkustajaa kohti.

Poistetaan.

Or. de

Perustelu

Matkanjärjestäjää ei saisi asettaa vastuuseen asioista, jotka eivät ole hänen syytään, koska 
tällaista vastuuta ei ole muissa säädöksissä, lukuun ottamatta lentoyhtiöiden matkustajien 
oikeuksia koskevaa direktiiviä. Tällainen vastuu merkitsisi rasitusta etenkin pk-yrityksille, 
jotka voitaisiin tunkea pitkällä aikavälillä pois markkinoilta, jos säännös otettaisiin käyttöön.

Tarkistus 331
Hans-Peter Mayer

Ehdotus direktiiviksi
11 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Jos matkustajan oikea-aikaista paluuta ei 
ole mahdollista varmistaa väistämättömien 
ja poikkeuksellisten olosuhteiden vuoksi, 
matkanjärjestäjä on velvollinen vastaamaan 
vain niistä oleskelun jatkamisesta 
aiheutuvista kustannuksista, jotka ovat 
enintään 100 euroa yötä kohti enintään 
kolmelta yöltä yhtä matkustajaa kohti.

5. Jos matkustajan oikea-aikaista paluuta ei 
ole mahdollista varmistaa väistämättömien 
ja poikkeuksellisten olosuhteiden vuoksi, 
matkanjärjestäjä on velvollinen vastaamaan 
vain niistä oleskelun jatkamisesta 
aiheutuvista kustannuksista enintään 
viideltä yöltä yhtä matkustajaa kohti.
Matkanjärjestäjän on huolehdittava 
majoituksesta. Ainoastaan siinä 
tapauksessa, että matkanjärjestäjä 
ilmoittaa nimenomaisesti, ettei hän voi tai 
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halua hoitaa majoitusta itse, matkustajan 
itsensä tekemät yöpymisvaraukset on 
korvattava hänelle siten, että korvaukset 
ovat enintään 125 euroa yötä kohti 
enintään viideltä yöltä yhtä matkustajaa 
kohti.

Or. de

Perustelu

“Enintään viideltä yöltä ja enintään 125 euroa yötä kohti” oli se sanamuoto, joka TRAN-
valiokunnassa hyväksyttiin lentoyhtiöiden matkustajien oikeuksien yhteydessä. Tässä on 
kuitenkin lisättävä alkuosa, jonka mukaan majoituksesta huolehtii ensisijaisesti 
matkanjärjestäjä, koska näissä erityisissä olosuhteissa on jo – toisin kuin lentoyhtiöiden 
matkustajien tapauksessa – huolehdittu koko matkasta majoituksineen.

Tarkistus 332
Sergio Gaetano Cofferati

Ehdotus direktiiviksi
11 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Jos matkustajan oikea-aikaista paluuta ei 
ole mahdollista varmistaa väistämättömien 
ja poikkeuksellisten olosuhteiden vuoksi, 
matkanjärjestäjä on velvollinen 
vastaamaan vain niistä oleskelun 
jatkamisesta aiheutuvista kustannuksista, 
jotka ovat enintään 100 euroa yötä kohti 
enintään kolmelta yöltä yhtä matkustajaa 
kohti.

5. Jos matkustajan oikea-aikaista paluuta ei 
ole mahdollista varmistaa väistämättömien 
ja poikkeuksellisten olosuhteiden vuoksi,
jäsenvaltioiden on varmistettava, että
matkanjärjestäjä vastaa vähintään
oleskelun jatkamisesta aiheutuvista 
kustannuksista kolmelta yöltä, kun on kyse 
alle kahden viikon pituisesta 
matkapaketista, ja viideltä yöltä muissa 
tapauksissa. Majoituksesta vastaa 
matkanjärjestäjä, ja hotellin tason on 
vastattava tehtyä varausta.

Or. en
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Tarkistus 333
Bernadette Vergnaud

Ehdotus direktiiviksi
11 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Jos matkustajan oikea-aikaista paluuta ei 
ole mahdollista varmistaa väistämättömien 
ja poikkeuksellisten olosuhteiden vuoksi, 
matkanjärjestäjä on velvollinen 
vastaamaan vain niistä oleskelun 
jatkamisesta aiheutuvista kustannuksista, 
jotka ovat enintään 100 euroa yötä kohti 
enintään kolmelta yöltä yhtä matkustajaa 
kohti.

5. Jos matkustajan oikea-aikaista paluuta ei 
ole mahdollista varmistaa väistämättömien 
ja poikkeuksellisten olosuhteiden vuoksi, 
matkanjärjestäjän on katettava oleskelun 
jatkamisesta aiheutuvat kustannukset 
enintään siltä ajalta, jonka matkustaja 
tarvitsee palatakseen lähtöpaikkaansa 
edellyttäen, että kustannukset ovat 
kohtuullisia ja ottaen erityisesti huomioon 
saatavilla olevan majoituksen, 
sopimuksessa alun perin tarjottujen 
palvelujen ja majoituksen luokan sekä 
kaikki matkustajan kokemat vahingot, 
joista matkanjärjestäjä on vastuussa 
11 artiklan 1 kohdan mukaisesti.

Or. fr

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

Ehdotus direktiiviksi
11 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Jos matkustajan oikea-aikaista paluuta ei 
ole mahdollista varmistaa väistämättömien 
ja poikkeuksellisten olosuhteiden vuoksi, 
matkanjärjestäjä on velvollinen vastaamaan 
vain niistä oleskelun jatkamisesta 
aiheutuvista kustannuksista, jotka ovat 
enintään 100 euroa yötä kohti enintään 
kolmelta yöltä yhtä matkustajaa kohti.

5. Jos matkustajan oikea-aikaista paluuta ei 
ole mahdollista varmistaa väistämättömien 
ja poikkeuksellisten olosuhteiden vuoksi, 
matkanjärjestäjä soveltuvin osin yhdessä 
matkanvälittäjän kanssa on velvollinen 
vastaamaan osasta oleskelun jatkamisesta 
aiheutuvia päivittäisiä kustannuksia 
kultakin matkapakettia koskevan 
sopimuksen kattamalta päivältä.

Or. es
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Perustelu

Matkanjärjestäjän ja matkanvälittäjän olisi oltava yhteisvastuussa, ja siksi matkustajaa kohti 
laskettujen öiden määrää ei pitäisi rajoittaa.

Tarkistus 335
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Ehdotus direktiiviksi
11 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Jos matkustajan oikea-aikaista paluuta ei 
ole mahdollista varmistaa väistämättömien 
ja poikkeuksellisten olosuhteiden vuoksi, 
matkanjärjestäjä on velvollinen vastaamaan 
vain niistä oleskelun jatkamisesta 
aiheutuvista kustannuksista, jotka ovat 
enintään 100 euroa yötä kohti enintään 
kolmelta yöltä yhtä matkustajaa kohti.

5. Jos matkustajan oikea-aikaista paluuta ei 
ole mahdollista varmistaa väistämättömien 
ja poikkeuksellisten olosuhteiden vuoksi, 
matkanjärjestäjä on velvollinen vastaamaan 
oleskelun jatkamisesta aiheutuvista 
kustannuksista enintään kolmelta yöltä 
yhtä matkustajaa kohti.

Or. pl

Perustelu

Lienee perusteltua rajata matkanjärjestäjän vastuu kolmeen yöhön ilmoittamatta kuitenkaan 
määriä. Vastuun rajaaminen 100 euroon yhdessä direktiivin muuttamiseen tarvittavan pitkän 
ajan kanssa merkitsee, että määrälliset rajoitukset saattaisivat osoittautua hyvin 
epäsuotuisiksi vuosien mittaan ja tehdä majoituksen takaamisesta käytännössä mahdotonta.

Tarkistus 336
Philippe Juvin

Ehdotus direktiiviksi
11 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Jos matkustajan oikea-aikaista paluuta ei 
ole mahdollista varmistaa väistämättömien 
ja poikkeuksellisten olosuhteiden vuoksi, 
matkanjärjestäjä on velvollinen vastaamaan 
vain niistä oleskelun jatkamisesta 
aiheutuvista kustannuksista, jotka ovat 
enintään 100 euroa yötä kohti enintään 

5. Jos matkustajan oikea-aikaista paluuta ei 
ole mahdollista varmistaa väistämättömien 
ja poikkeuksellisten olosuhteiden vuoksi, 
matkanjärjestäjä ja/tai matkanvälittäjä on 
velvollinen vastaamaan vain niistä 
oleskelun jatkamisesta aiheutuvista 
kustannuksista, jotka ovat enintään 
100 euroa yötä kohti enintään kolmelta 
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kolmelta yöltä yhtä matkustajaa kohti. yöltä yhtä matkustajaa kohti.

Or. fr

Perustelu

(Perustelu ei koske suomenkielistä versiota.)

Tarkistus 337
Nora Berra

Ehdotus direktiiviksi
11 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Jos matkustajan oikea-aikaista paluuta ei 
ole mahdollista varmistaa väistämättömien 
ja poikkeuksellisten olosuhteiden vuoksi, 
matkanjärjestäjä on velvollinen vastaamaan 
vain niistä oleskelun jatkamisesta 
aiheutuvista kustannuksista, jotka ovat 
enintään 100 euroa yötä kohti enintään 
kolmelta yöltä yhtä matkustajaa kohti.

5. Jos matkustajan oikea-aikaista paluuta ei
ole mahdollista varmistaa väistämättömien 
ja poikkeuksellisten olosuhteiden vuoksi, 
matkanjärjestäjä ja/tai matkanvälittäjä on 
velvollinen vastaamaan vain niistä 
oleskelun jatkamisesta aiheutuvista 
kustannuksista, jotka ovat enintään 
100 euroa yötä kohti enintään kolmelta 
yöltä yhtä matkustajaa kohti.

Or. fr

Tarkistus 338
Ildikó Gáll-Pelcz

Ehdotus direktiiviksi
11 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Jos matkustajan oikea-aikaista paluuta ei 
ole mahdollista varmistaa väistämättömien 
ja poikkeuksellisten olosuhteiden vuoksi, 
matkanjärjestäjä on velvollinen vastaamaan 
vain niistä oleskelun jatkamisesta 
aiheutuvista kustannuksista, jotka ovat 
enintään 100 euroa yötä kohti enintään 
kolmelta yöltä yhtä matkustajaa kohti.

5. Jos matkustajan oikea-aikaista paluuta ei 
ole mahdollista varmistaa väistämättömien 
ja poikkeuksellisten olosuhteiden vuoksi, 
matkanjärjestäjän on matkustajan niin 
pyytäessä avustettava tätä 14 artiklan 
mukaisesti, mutta matkanjärjestäjä on 
velvollinen vastaamaan vain niistä 
oleskelun jatkamisesta aiheutuvista 
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kustannuksista, jotka ovat enintään 
100 euroa yötä kohti enintään kolmelta 
yöltä yhtä matkustajaa kohti.

Or. en

Tarkistus 339
Philippe Juvin

Ehdotus direktiiviksi
11 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Jos matkustajan oikea-aikaista paluuta ei 
ole mahdollista varmistaa väistämättömien 
ja poikkeuksellisten olosuhteiden vuoksi, 
matkanjärjestäjä on velvollinen vastaamaan 
vain niistä oleskelun jatkamisesta 
aiheutuvista kustannuksista, jotka ovat 
enintään 100 euroa yötä kohti enintään 
kolmelta yöltä yhtä matkustajaa kohti.

5. Jos matkustajan oikea-aikaista paluuta ei 
ole mahdollista varmistaa väistämättömien 
ja poikkeuksellisten olosuhteiden vuoksi, 
matkanjärjestäjä ja/tai matkanvälittäjä on 
velvollinen vastaamaan vain niistä 
oleskelun jatkamisesta aiheutuvista 
kustannuksista, jotka ovat enintään 
100 euroa yötä kohti enintään kolmelta 
yöltä yhtä matkustajaa kohti.

Or. en

Perustelu

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.

(Perustelua ei ole käännetty, koska sen pituus ylittää sallitun merkkimäärän.)
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Tarkistus 340
Jorgo Chatzimarkakis

Ehdotus direktiiviksi
11 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Jos matkustajan oikea-aikaista paluuta ei 
ole mahdollista varmistaa väistämättömien 
ja poikkeuksellisten olosuhteiden vuoksi, 
matkanjärjestäjä on velvollinen vastaamaan 
vain niistä oleskelun jatkamisesta 
aiheutuvista kustannuksista, jotka ovat 
enintään 100 euroa yötä kohti enintään 
kolmelta yöltä yhtä matkustajaa kohti.

5. Jos matkustajan oikea-aikaista paluuta ei 
ole mahdollista varmistaa väistämättömien 
ja poikkeuksellisten olosuhteiden vuoksi, 
matkanjärjestäjä on velvollinen vastaamaan 
vain niistä oleskelun jatkamisesta 
aiheutuvista kustannuksista, jotka ovat 
enintään 80 euroa yötä kohti enintään 
kolmelta yöltä yhtä matkustajaa kohti.

Or. en

Tarkistus 341
Emma McClarkin

Ehdotus direktiiviksi
11 artikla – 6 kohta

Komission teksti Tarkistus

6. Edellä 5 kohdassa tarkoitettuja 
kustannuksia koskevia enimmäismääriä ei 
sovelleta vammaisten ja 
liikuntarajoitteisten henkilöiden 
oikeuksista lentoliikenteessä 5 päivänä 
heinäkuuta 2006 annetussa Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetuksessa 
(EY) N:o 1107/200628 määriteltyihin 
liikuntarajoitteisiin henkilöihin, näiden 
saattajiin, raskaana oleviin naisiin, ilman 
saattajaa matkustaviin lapsiin eikä erityistä 
lääkinnällistä apua tarvitseviin henkilöihin 
sillä edellytyksellä, että matkanjärjestäjälle 
on ilmoitettu heidän erityistarpeistaan 
viimeistään 48 tuntia ennen matkapaketin 
alkamista. Matkanjärjestäjä ei voi vedota 
väistämättömiin ja poikkeuksellisiin 
olosuhteisiin voidakseen soveltaa 
5 kohdassa tarkoitettuja kustannusten 

6. Edellä 5 kohdassa tarkoitettuja 
kustannuksia koskevia enimmäismääriä ei 
sovelleta vammaisten ja 
liikuntarajoitteisten henkilöiden 
oikeuksista lentoliikenteessä 5 päivänä 
heinäkuuta 2006 annetussa Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetuksessa 
(EY) N:o 1107/200628 määriteltyihin 
liikuntarajoitteisiin henkilöihin, näiden 
saattajiin, raskaana oleviin naisiin, ilman 
saattajaa matkustaviin lapsiin eikä erityistä 
lääkinnällistä apua tarvitseviin henkilöihin 
sillä edellytyksellä, että matkanjärjestäjälle 
on ilmoitettu heidän erityistarpeistaan 
viimeistään 48 tuntia ennen matkapaketin 
alkamista.
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enimmäismääriä, jos asianomainen 
liikennepalvelujen tarjoaja ei voi vedota 
kyseisiin olosuhteisiin sovellettavan 
unionin lainsäädännön nojalla.
__________________ __________________
28 EUVL L 204, 26.7.2006, s. 1. 28 EUVL L 204, 26.7.2006, s. 1.

Or. en

Tarkistus 342
Bernadette Vergnaud

Ehdotus direktiiviksi
11 artikla – 6 kohta

Komission teksti Tarkistus

6. Edellä 5 kohdassa tarkoitettuja 
kustannuksia koskevia enimmäismääriä ei 
sovelleta vammaisten ja 
liikuntarajoitteisten henkilöiden 
oikeuksista lentoliikenteessä 5 päivänä 
heinäkuuta 2006 annetussa Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EY) 
N:o 1107/200628 määriteltyihin 
liikuntarajoitteisiin henkilöihin, näiden 
saattajiin, raskaana oleviin naisiin, ilman 
saattajaa matkustaviin lapsiin eikä
erityistä lääkinnällistä apua tarvitseviin 
henkilöihin sillä edellytyksellä, että 
matkanjärjestäjälle on ilmoitettu heidän 
erityistarpeistaan viimeistään 48 tuntia 
ennen matkapaketin alkamista. 
Matkanjärjestäjä ei voi vedota 
väistämättömiin ja poikkeuksellisiin 
olosuhteisiin voidakseen soveltaa 
5 kohdassa tarkoitettuja kustannusten 
enimmäismääriä, jos asianomainen 
liikennepalvelujen tarjoaja ei voi vedota 
kyseisiin olosuhteisiin sovellettavan 
unionin lainsäädännön nojalla.

6. Edellä 5 kohdassa tarkoitettuja 
kustannuksia arvioitaessa on otettava 
huomioon erityistarpeet, joita on
vammaisten ja liikuntarajoitteisten 
henkilöiden oikeuksista lentoliikenteessä 
5 päivänä heinäkuuta 2006 annetussa 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetuksessa (EY) N:o 1107/200628

määritellyillä liikuntarajoitteisilla 
henkilöillä, näiden saattajilla, raskaana 
olevilla naisilla, ilman saattajaa 
matkustavilla lapsilla sekä erityistä 
lääkinnällistä apua tarvitsevilla henkilöillä
sillä edellytyksellä, että matkanjärjestäjälle 
on ilmoitettu heidän erityistarpeistaan 
viimeistään 48 tuntia ennen matkapaketin 
alkamista. Matkanjärjestäjä ei voi vedota 
väistämättömiin ja poikkeuksellisiin 
olosuhteisiin voidakseen soveltaa 
5 kohdassa tarkoitettuja kustannusten 
enimmäismääriä, jos asianomainen 
liikennepalvelujen tarjoaja ei voi vedota 
kyseisiin olosuhteisiin sovellettavan 
unionin lainsäädännön nojalla.

__________________ __________________
28 EUVL L 204, 26.7.2006, s. 1. 28 EUVL L 204, 26.7.2006, s. 1.

Or. fr
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Tarkistus 343
Philippe Juvin

Ehdotus direktiiviksi
11 artikla – 6 kohta

Komission teksti Tarkistus

6. Edellä 5 kohdassa tarkoitettuja 
kustannuksia koskevia enimmäismääriä ei 
sovelleta vammaisten ja 
liikuntarajoitteisten henkilöiden 
oikeuksista lentoliikenteessä 5 päivänä 
heinäkuuta 2006 annetussa Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetuksessa
(EY) N:o 1107/200628 määriteltyihin 
liikuntarajoitteisiin henkilöihin, näiden 
saattajiin, raskaana oleviin naisiin, ilman 
saattajaa matkustaviin lapsiin eikä erityistä 
lääkinnällistä apua tarvitseviin henkilöihin 
sillä edellytyksellä, että matkanjärjestäjälle 
on ilmoitettu heidän erityistarpeistaan 
viimeistään 48 tuntia ennen matkapaketin 
alkamista. Matkanjärjestäjä ei voi vedota 
väistämättömiin ja poikkeuksellisiin 
olosuhteisiin voidakseen soveltaa 
5 kohdassa tarkoitettuja kustannusten 
enimmäismääriä, jos asianomainen 
liikennepalvelujen tarjoaja ei voi vedota 
kyseisiin olosuhteisiin sovellettavan 
unionin lainsäädännön nojalla.

6. Edellä 5 kohdassa tarkoitettuja 
kustannuksia koskevia enimmäismääriä ei 
sovelleta vammaisten ja 
liikuntarajoitteisten henkilöiden 
oikeuksista lentoliikenteessä 5 päivänä 
heinäkuuta 2006 annetussa Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetuksessa
(EY) N:o 1107/200628 määriteltyihin 
liikuntarajoitteisiin henkilöihin, näiden 
saattajiin, raskaana oleviin naisiin, ilman 
saattajaa matkustaviin lapsiin eikä erityistä 
lääkinnällistä apua tarvitseviin henkilöihin 
sillä edellytyksellä, että matkanjärjestäjälle
ja/tai matkanvälittäjälle on ilmoitettu 
heidän erityistarpeistaan viimeistään
48 tuntia ennen matkapaketin alkamista. 
Matkanjärjestäjä ja/tai matkanvälittäjä ei 
voi vedota väistämättömiin ja 
poikkeuksellisiin olosuhteisiin voidakseen 
soveltaa 5 kohdassa tarkoitettuja 
kustannusten enimmäismääriä, jos 
asianomainen liikennepalvelujen tarjoaja ei 
voi vedota kyseisiin olosuhteisiin 
sovellettavan unionin lainsäädännön 
nojalla.

__________________ __________________
28 EUVL L 204, 26.7.2006, s. 1. 28 EUVL L 204, 26.7.2006, s. 1.

Or. fr

Perustelu

(Perustelu ei koske suomenkielistä versiota.)
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Tarkistus 344
Philippe Juvin

Ehdotus direktiiviksi
11 artikla – 6 kohta

Komission teksti Tarkistus

6. Edellä 5 kohdassa tarkoitettuja 
kustannuksia koskevia enimmäismääriä ei 
sovelleta vammaisten ja 
liikuntarajoitteisten henkilöiden 
oikeuksista lentoliikenteessä 5 päivänä 
heinäkuuta 2006 annetussa Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetuksessa
(EY) N:o 1107/200628 määriteltyihin 
liikuntarajoitteisiin henkilöihin, näiden 
saattajiin, raskaana oleviin naisiin, ilman 
saattajaa matkustaviin lapsiin eikä erityistä 
lääkinnällistä apua tarvitseviin henkilöihin 
sillä edellytyksellä, että matkanjärjestäjälle 
on ilmoitettu heidän erityistarpeistaan 
viimeistään 48 tuntia ennen matkapaketin 
alkamista. Matkanjärjestäjä ei voi vedota 
väistämättömiin ja poikkeuksellisiin 
olosuhteisiin voidakseen soveltaa 
5 kohdassa tarkoitettuja kustannusten 
enimmäismääriä, jos asianomainen 
liikennepalvelujen tarjoaja ei voi vedota 
kyseisiin olosuhteisiin sovellettavan
unionin lainsäädännön nojalla.

6. Edellä 5 kohdassa tarkoitettuja 
kustannuksia koskevia enimmäismääriä ei 
sovelleta vammaisten ja 
liikuntarajoitteisten henkilöiden 
oikeuksista lentoliikenteessä 5 päivänä 
heinäkuuta 2006 annetussa Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetuksessa
(EY) N:o 1107/200628 määriteltyihin 
liikuntarajoitteisiin henkilöihin, näiden 
saattajiin, raskaana oleviin naisiin, ilman 
saattajaa matkustaviin lapsiin eikä erityistä 
lääkinnällistä apua tarvitseviin henkilöihin 
sillä edellytyksellä, että matkanjärjestäjälle
ja/tai matkanvälittäjälle on ilmoitettu 
heidän erityistarpeistaan viimeistään
48 tuntia ennen matkapaketin alkamista. 
Matkanjärjestäjä ja/tai matkanvälittäjä ei 
voi vedota väistämättömiin ja 
poikkeuksellisiin olosuhteisiin voidakseen 
soveltaa 5 kohdassa tarkoitettuja 
kustannusten enimmäismääriä, jos 
asianomainen liikennepalvelujen tarjoaja ei 
voi vedota kyseisiin olosuhteisiin 
sovellettavan unionin lainsäädännön 
nojalla.

__________________ __________________
28 EUVL L 204, 26.7.2006, s. 1. 28 EUVL L 204, 26.7.2006, s. 1.

Or. en

Perustelu

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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(Perustelua ei ole käännetty, koska sen pituus ylittää sallitun merkkimäärän.)

Tarkistus 345
Ivo Belet

Ehdotus direktiiviksi
11 artikla – 6 kohta

Komission teksti Tarkistus

6. Edellä 5 kohdassa tarkoitettuja 
kustannuksia koskevia enimmäismääriä ei 
sovelleta vammaisten ja 
liikuntarajoitteisten henkilöiden 
oikeuksista lentoliikenteessä 5 päivänä 
heinäkuuta 2006 annetussa Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetuksessa
(EY) N:o 1107/200628 määriteltyihin 
liikuntarajoitteisiin henkilöihin, näiden 
saattajiin, raskaana oleviin naisiin, ilman 
saattajaa matkustaviin lapsiin eikä erityistä 
lääkinnällistä apua tarvitseviin henkilöihin 
sillä edellytyksellä, että matkanjärjestäjälle 
on ilmoitettu heidän erityistarpeistaan 
viimeistään 48 tuntia ennen matkapaketin 
alkamista. Matkanjärjestäjä ei voi vedota 
väistämättömiin ja poikkeuksellisiin 
olosuhteisiin voidakseen soveltaa 
5 kohdassa tarkoitettuja kustannusten 
enimmäismääriä, jos asianomainen 
liikennepalvelujen tarjoaja ei voi vedota 
kyseisiin olosuhteisiin sovellettavan 
unionin lainsäädännön nojalla.

6. Edellä 5 kohdassa tarkoitettuja 
kustannuksia koskevia enimmäismääriä ei 
sovelleta vammaisten ja 
liikuntarajoitteisten henkilöiden 
oikeuksista lentoliikenteessä 5 päivänä 
heinäkuuta 2006 annetussa Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EY) 
N:o 1107/200628 määriteltyihin 
liikuntarajoitteisiin henkilöihin, näiden 
saattajiin, raskaana oleviin naisiin, ilman 
saattajaa matkustaviin lapsiin eikä erityistä 
lääkinnällistä apua tarvitseviin henkilöihin 
sillä edellytyksellä, että matkanjärjestäjälle 
on ilmoitettu heidän erityistarpeistaan
matkapakettia koskevaa sopimusta 
tehtäessä tai, jos tämä ei ole mahdollista,
viimeistään 48 tuntia ennen matkapaketin 
alkamista. Matkanjärjestäjä ei voi vedota 
väistämättömiin ja poikkeuksellisiin 
olosuhteisiin voidakseen soveltaa 
5 kohdassa tarkoitettuja kustannusten 
enimmäismääriä, jos asianomainen 
liikennepalvelujen tarjoaja ei voi vedota 
kyseisiin olosuhteisiin sovellettavan 
unionin lainsäädännön nojalla.

__________________ __________________
28 EUVL L 204, 26.7.2006, s. 1. 28 EUVL L 204, 26.7.2006, s. 1.

Or. nl
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Tarkistus 346
Matteo Salvini

Ehdotus direktiiviksi
11 artikla – 7 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

7 a. Jäsenvaltioiden on toteutettava 
tarpeelliset toimenpiteet sen 
varmistamiseksi, että matkanjärjestäjä tai 
matkanvälittäjä vastaa suhteessa 
kuluttajaan sopimuksen puutteellisesta tai 
virheellisestä täyttämisestä aiheutuvasta 
vahingosta, paitsi jos sopimuksen 
puutteellinen tai virheellinen täyttäminen 
ei johdu heidän tai muun palvelun 
suorittajan virheestä, siksi, että:
– sopimuksen täyttämisessä ilmenevät 
puutteet johtuvat matkustajasta,
– nämä puutteet johtuvat kolmannesta 
osapuolesta, jolla ei ole yhteyttä sovittujen 
palvelujen suorittamiseen, ja ne ovat 
ennalta-arvaamattomia eikä niitä voi 
välttää,
– nämä puutteet johtuvat 
väistämättömistä ja poikkeuksellisista 
olosuhteista sellaisina kuin ne ovat 
määriteltyinä 3 artiklan 11 kohdassa.

Or. en

Tarkistus 347
Hans-Peter Mayer

Ehdotus direktiiviksi
11 artikla – 7 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

7 a. Matkustajalle asetuksen 
(EY) 261/2004 mukaisesti kuuluva oikeus 
korvaamiseen on riippumaton 
matkustajalle tämän direktiivin 
mukaisesti kuuluvasta oikeudesta 



PE526.125v01-00 154/206 AM\1013596FI.doc

FI

korvaamiseen. Jos matkustajalla on 
oikeus korvaamiseen sekä asetuksen 
(EY) 261/2004 että tämän direktiivin 
nojalla, matkustajalla on oikeus esittää 
valituksia kummankin säädöksen 
mukaisesti, mutta hän ei saa yhdistää 
samoihin seikkoihin perustuvia oikeuksia 
kummankin säädöksen nojalla, jos 
oikeuksilla suojataan samaa etua tai niillä 
on sama tavoite.

Or. en

Tarkistus 348
Bernadette Vergnaud

Ehdotus direktiiviksi
12 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) ajanjaksoilta, joina 
vaatimustenmukaisuuden laiminlyönti 
esiintyi; tai

(a) ajanjaksoilta, joina sopimusta ei pantu 
täytäntöön tai se pantiin täytäntöön 
virheellisesti; tai

Or. fr

Perustelu

 Ilmaus ”vaatimustenmukaisuuden laiminlyönti” on epämääräinen. On syytä palauttaa 
direktiivissä 90/314 ollut sopimuksen täytäntöön panematta jättämisen tai virheellisen 
täytäntöön panemisen käsite.

Tarkistus 349
Philippe Juvin

Ehdotus direktiiviksi
12 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Matkustajalla on oikeus saada 
matkanjärjestäjältä korvausta kaikista 
vahingoista, myös aineettomista 

2. Matkustajalla on oikeus saada 
matkanjärjestäjältä ja/tai 
matkanvälittäjältä korvausta kaikista 
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vahingoista, joita hänelle aiheutuu 
vaatimustenmukaisuuden laiminlyönnin 
vuoksi.

vahingoista, myös aineettomista 
vahingoista, joita hänelle aiheutuu 
vaatimustenmukaisuuden laiminlyönnin 
vuoksi.

Or. en

Perustelu

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.

(Perustelua ei ole käännetty, koska sen pituus ylittää sallitun merkkimäärän.)

Tarkistus 350
Nora Berra

Ehdotus direktiiviksi
12 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Matkustajalla on oikeus saada 
matkanjärjestäjältä korvausta kaikista 
vahingoista, myös aineettomista 
vahingoista, joita hänelle aiheutuu 
vaatimustenmukaisuuden laiminlyönnin 
vuoksi.

2. Matkustajalla on oikeus saada 
matkanjärjestäjältä ja/tai 
matkanvälittäjältä korvausta kaikista 
vahingoista, myös aineettomista 
vahingoista, joita hänelle aiheutuu 
vaatimustenmukaisuuden laiminlyönnin 
vuoksi.

Or. fr
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Tarkistus 351
Hans-Peter Mayer

Ehdotus direktiiviksi
12 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Matkustajalla on oikeus 50 prosentin 
hinnanalennukseen alennetusta arvosta, 
jos vaatimustenmukaisuuden laiminlyönti 
johtuu väistämättömistä ja 
poikkeuksellisista olosuhteista. Alennetun 
arvon määrää koskeva todistustaakka on 
matkanjärjestäjällä.

Or. de

Perustelu

Oikeasuhteinen alennus kuuluu pikemminkin 2 kohtaan kuin 3 kohtaan. Alennetun arvon 
määrää koskevat tiedot ovat ainoastaan matkanjärjestäjällä.

Tarkistus 352
Bernadette Vergnaud

Ehdotus direktiiviksi
12 artikla – 3 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

3. Matkustajalla ei ole oikeutta 
hinnanalennukseen tai 
vahingonkorvaukseen, jos

3. Korvausta koskevan oikeuden 
yhteydessä jäsenvaltioiden on toteutettava 
tarpeelliset toimenpiteet sen 
varmistamiseksi, että matkanjärjestäjä tai 
välittäjä vastaa suhteessa kuluttajaan 
sopimuksen puutteellisesta tai 
virheellisestä täyttämisestä aiheutuvasta 
vahingosta, paitsi jos sopimuksen 
puutteellinen tai virheellinen täyttäminen 
ei johdu heidän tai muun palvelun 
suorittajan virheestä, siksi, että:

Or. fr
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Perustelu

Ehdotettu sanamuoto jää jossain määrin epäselväksi, ja se voisi johtaa virheellisiin 
tulkintoihin, jotka estäisivät matkustajia puolustamasta oikeuksiaan. Siksi olisi käytettävä 
sanamuotoa, joka on lähempänä direktiivin 90/314 sanamuotoa.

Tarkistus 353
Konstantinos Poupakis

Ehdotus direktiiviksi
12 artikla – 3 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

3. Matkustajalla ei ole oikeutta 
hinnanalennukseen tai
vahingonkorvaukseen, jos

3. Matkustajalla ei ole oikeutta 
vahingonkorvaukseen, jos

Or. el

Tarkistus 354
Philippe Juvin

Ehdotus direktiiviksi
12 artikla – 3 kohta – a alakohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

(a) matkanjärjestäjä osoittaa, että 
vaatimustenmukaisuuden laiminlyönti

(a) matkanjärjestäjä ja/tai matkanvälittäjä 
osoittaa, että vaatimustenmukaisuuden 
laiminlyönti

Or. en

Perustelu

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.

(Perustelua ei ole käännetty, koska sen pituus ylittää sallitun merkkimäärän.)
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Tarkistus 355
Matteo Salvini

Ehdotus direktiiviksi
12 artikla – 3 kohta – a alakohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

(a) matkanjärjestäjä osoittaa, että 
vaatimustenmukaisuuden laiminlyönti

(a) vaatimustenmukaisuuden laiminlyönti 
johtuu 11 artiklan 8 kohdassa 
tarkoitetuista olosuhteista

Or. en

Perustelu

Tarkistus vastaa muutoksia, jotka on tehty ehdottamalla tarkistusta, joka koskee 11 artiklan 
uutta 8 kohtaa.

Tarkistus 356
Nora Berra

Ehdotus direktiiviksi
12 artikla – 3 kohta – a alakohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

(a) matkanjärjestäjä osoittaa, että 
vaatimustenmukaisuuden laiminlyönti

(a) matkanjärjestäjä ja/tai matkanvälittäjä 
osoittaa, että vaatimustenmukaisuuden 
laiminlyönti

Or. fr

Tarkistus 357
Matteo Salvini

Ehdotus direktiiviksi
12 artikla – 3 kohta – a alakohta – i alakohta

Komission teksti Tarkistus

(i) johtuu matkustajasta, Poistetaan.
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Or. en

Tarkistus 358
Matteo Salvini

Ehdotus direktiiviksi
12 artikla – 3 kohta – a alakohta – ii alakohta

Komission teksti Tarkistus

(ii) johtuu kolmannesta osapuolesta, jolla 
ei ole yhteyttä sovittujen palvelujen 
suorittamiseen, ja on ennalta-arvaamaton 
eikä sitä voi välttää, tai

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 359
Sergio Gaetano Cofferati

Ehdotus direktiiviksi
12 artikla – 3 kohta – a alakohta – ii alakohta

Komission teksti Tarkistus

(ii) johtuu kolmannesta osapuolesta, jolla 
ei ole yhteyttä sovittujen palvelujen 
suorittamiseen, ja on ennalta-arvaamaton 
eikä sitä voi välttää, tai

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 360
Matteo Salvini

Ehdotus direktiiviksi
12 artikla – 3 kohta – a alakohta – iii alakohta

Komission teksti Tarkistus

(iii) johtuu väistämättömistä ja 
poikkeuksellisista olosuhteista tai

Poistetaan.
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Or. en

Tarkistus 361
Bernadette Vergnaud

Ehdotus direktiiviksi
12 artikla – 3 kohta – a alakohta – iii alakohta

Komission teksti Tarkistus

(iii) johtuu väistämättömistä ja 
poikkeuksellisista olosuhteista tai

(iii) johtuu ylivoimaisesta esteestä eli 
sellaisista epätavallisista ja ennalta-
arvaamattomista olosuhteista , joihin se 
osapuoli, joka vetoaa niihin, ei voi 
vaikuttaa ja joiden seurauksia hän ei 
kaikkea huolellisuutta noudattamalla olisi 
voinut välttää, tai tapahtumasta, jota 
matkanjärjestäjä ja/tai matkanvälittäjä tai 
palveluntarjoaja ei olisi kaikkea 
huolellisuutta noudattamalla kyennyt 
ennakoimaan tai estämään tai

Or. fr

Perustelu

Ehdotettu sanamuoto jää jossain määrin epäselväksi, ja se voisi johtaa virheellisiin 
tulkintoihin, jotka estäisivät matkustajia puolustamasta oikeuksiaan. Siksi olisi käytettävä 
sanamuotoa, joka on lähempänä direktiivin 90/314 sanamuotoa.

Tarkistus 362
Philippe Juvin

Ehdotus direktiiviksi
12 artikla – 3 kohta – a alakohta – iii alakohta

Komission teksti Tarkistus

(iii) johtuu väistämättömistä ja 
poikkeuksellisista olosuhteista tai

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen 
versioon.)

Or. fr

Perustelu

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen versioon.)



AM\1013596FI.doc 161/206 PE526.125v01-00

FI

Tarkistus 363
Sergio Gaetano Cofferati

Ehdotus direktiiviksi
12 artikla – 3 kohta – a alakohta – iii alakohta

Komission teksti Tarkistus

(iii) johtuu väistämättömistä ja 
poikkeuksellisista olosuhteista tai

(iii) johtuu väistämättömistä, 
ennakoimattomista ja poikkeuksellisista 
olosuhteista tai

Or. en

Tarkistus 364
Catherine Stihler

Ehdotus direktiiviksi
12 artikla – 3 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(b) jos matkustaja ei ilman aiheetonta 
viivytystä ilmoita matkanjärjestäjälle 
paikan päällä havaitsemaansa
vaatimustenmukaisuuden laiminlyöntiä, 
jos kyseinen tiedotusvaatimus on selkeästi 
ja nimenomaisesti mainittu sopimuksessa 
ja on kohtuullinen, kun otetaan 
huomioon tapauksen olosuhteet.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 365
Anna Hedh

Ehdotus direktiiviksi
12 artikla – 3 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(b) jos matkustaja ei ilman aiheetonta Poistetaan.
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viivytystä ilmoita matkanjärjestäjälle 
paikan päällä havaitsemaansa 
vaatimustenmukaisuuden laiminlyöntiä, 
jos kyseinen tiedotusvaatimus on selkeästi 
ja nimenomaisesti mainittu sopimuksessa 
ja on kohtuullinen, kun otetaan 
huomioon tapauksen olosuhteet.

Or. sv

Tarkistus 366
Bernadette Vergnaud

Ehdotus direktiiviksi
12 artikla – 3 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(b) jos matkustaja ei ilman aiheetonta 
viivytystä ilmoita matkanjärjestäjälle 
paikan päällä havaitsemaansa 
vaatimustenmukaisuuden laiminlyöntiä, 
jos kyseinen tiedotusvaatimus on selkeästi 
ja nimenomaisesti mainittu sopimuksessa 
ja on kohtuullinen, kun otetaan huomioon 
tapauksen olosuhteet.

(b) jos matkustaja ei ruumiinvammoja tai 
kuolemaa koskevia korvauksia lukuun 
ottamatta ilmoita mahdollisimman 
aikaisessa vaiheessa matkanjärjestäjälle 
ja/tai matkanvälittäjälle paikan päällä 
havaitsemaansa palvelujen puutteellista tai 
virheellistä toteuttamista, jos kyseinen 
tiedotusvaatimus on selkeästi ja 
nimenomaisesti mainittu sopimuksessa ja 
on kohtuullinen, kun otetaan huomioon 
tapauksen olosuhteet.

Or. fr

Perustelu

Vaikuttaa kohtuuttomalta rajoittaa oikeutta korvaukseen vammojen yhteydessä, koska tällöin 
matkustaja ei välttämättä kykene ilmoittamaan asiasta matkanjärjestäjälle.

Tarkistus 367
Sergio Gaetano Cofferati

Ehdotus direktiiviksi
12 artikla – 3 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(b) jos matkustaja ei ilman aiheetonta (b) jos matkustaja ei ilmoita 
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viivytystä ilmoita matkanjärjestäjälle
paikan päällä havaitsemaansa 
vaatimustenmukaisuuden laiminlyöntiä, jos 
kyseinen tiedotusvaatimus on selkeästi ja 
nimenomaisesti mainittu sopimuksessa ja 
on kohtuullinen, kun otetaan huomioon 
tapauksen olosuhteet.

matkanjärjestäjälle paikan päällä 
havaitsemaansa vaatimustenmukaisuuden 
laiminlyöntiä, jos kyseinen 
tiedotusvaatimus on selkeästi ja 
nimenomaisesti mainittu sopimuksessa ja 
on kohtuullinen, kun otetaan huomioon 
tapauksen olosuhteet.

Or. en

Tarkistus 368
Philippe Juvin

Ehdotus direktiiviksi
12 artikla – 3 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(b) jos matkustaja ei ilman aiheetonta 
viivytystä ilmoita matkanjärjestäjälle 
paikan päällä havaitsemaansa 
vaatimustenmukaisuuden laiminlyöntiä, jos 
kyseinen tiedotusvaatimus on selkeästi ja 
nimenomaisesti mainittu sopimuksessa ja 
on kohtuullinen, kun otetaan huomioon 
tapauksen olosuhteet.

(b) jos matkustaja ei ilman aiheetonta 
viivytystä ilmoita matkanjärjestäjälle ja/tai 
matkanvälittäjälle paikan päällä 
havaitsemaansa vaatimustenmukaisuuden 
laiminlyöntiä, jos kyseinen 
tiedotusvaatimus on selkeästi ja 
nimenomaisesti mainittu sopimuksessa ja 
on kohtuullinen, kun otetaan huomioon 
tapauksen olosuhteet.

Or. en

Perustelu

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.

(Perustelua ei ole käännetty, koska sen pituus ylittää sallitun merkkimäärän.)

Tarkistus 369
Nora Berra
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Ehdotus direktiiviksi
12 artikla – 3 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(b) jos matkustaja ei ilman aiheetonta 
viivytystä ilmoita matkanjärjestäjälle 
paikan päällä havaitsemaansa 
vaatimustenmukaisuuden laiminlyöntiä, jos 
kyseinen tiedotusvaatimus on selkeästi ja 
nimenomaisesti mainittu sopimuksessa ja 
on kohtuullinen, kun otetaan huomioon 
tapauksen olosuhteet.

(b) jos matkustaja ei ilman aiheetonta 
viivytystä ilmoita matkanjärjestäjälle ja/tai 
matkanvälittäjälle paikan päällä 
havaitsemaansa vaatimustenmukaisuuden 
laiminlyöntiä, jos kyseinen 
tiedotusvaatimus on selkeästi ja 
nimenomaisesti mainittu sopimuksessa ja 
on kohtuullinen, kun otetaan huomioon 
tapauksen olosuhteet.

Or. fr

Tarkistus 370
Bernadette Vergnaud

Ehdotus direktiiviksi
12 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Jos unionia sitovilla kansainvälisillä 
sopimuksilla rajoitetaan ehtoja, joiden 
perusteella matkapakettiin sisältyvää 
palvelua suorittavan palveluntarjoajan on 
maksettava korvauksia, samoja rajoituksia 
sovelletaan myös matkanjärjestäjään. Jos
kansainvälisillä yleissopimuksilla, jotka 
eivät sido unionia, rajoitetaan 
palveluntarjoajan maksettavaksi tulevia 
korvauksia, jäsenvaltiot voivat rajoittaa 
matkanjärjestäjän maksamia korvauksia 
vastaavasti. Muissa tapauksissa 
matkanjärjestäjän maksettavaksi tulevia 
korvauksia voidaan rajoittaa sopimuksella 
edellyttäen, ettei rajoitusta sovelleta 
tahallisesti aiheutettuun tai vakavasta 
huolimattomuudesta johtuvaan henkilö-
tai muuhun vahinkoon ja että rajoitettu 
korvaus on vähintään kolminkertainen 
matkapaketin kokonaishintaan 
verrattuna.

4. Jos unionia sitovilla kansainvälisillä 
sopimuksilla rajoitetaan ehtoja, joiden 
perusteella matkapakettiin sisältyvää 
palvelua suorittavan palveluntarjoajan on 
maksettava korvauksia sopimuksen 
puutteellisesta tai virheellisestä 
täytäntöönpanosta aiheutuvasta muusta 
vahingosta kuin ruumiinvammasta tai 
kuolemasta, samoja rajoituksia sovelletaan 
myös matkanjärjestäjään. Jos 
kansainvälisillä yleissopimuksilla, jotka 
eivät sido unionia, rajoitetaan 
palveluntarjoajan maksettavaksi tulevia 
korvauksia muissa kuin ruumiinvammoja 
tai kuolemaa koskevissa tapauksissa, 
jäsenvaltiot voivat rajoittaa 
matkanjärjestäjän maksamia korvauksia 
vastaavasti. Kun on kyse sopimuksen 
puutteellisesta tai virheellisestä 
täytäntöönpanosta aiheutuvasta muusta 
vahingosta kuin ruumiinvammasta tai 
kuolemasta, jäsenvaltiot voivat sallia 
korvauksen rajoittamisen sopimuksella 
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edellyttäen, että se on kohtuullista. 
Sopimuksella ei voida määrätä 1, 2, 3 ja 
4 kohdan säännösten soveltamatta 
jättämisestä, sanotun kuitenkaan 
rajoittamatta tällaisen rajoittamisen 
soveltamista.

Or. fr

Perustelu

Ruumiinvammoista tai kuolemasta aiheutuvien vahinkojen korvaamista ei pitäisi rajoittaa 
kansainvälisten yleissopimusten määräyksillä tai sopimuslausekkeilla.

Tarkistus 371
Sergio Gaetano Cofferati

Ehdotus direktiiviksi
12 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Jos unionia sitovilla kansainvälisillä 
sopimuksilla rajoitetaan ehtoja, joiden 
perusteella matkapakettiin sisältyvää 
palvelua suorittavan palveluntarjoajan on 
maksettava korvauksia, samoja rajoituksia 
sovelletaan myös matkanjärjestäjään. Jos 
kansainvälisillä yleissopimuksilla, jotka 
eivät sido unionia, rajoitetaan 
palveluntarjoajan maksettavaksi tulevia 
korvauksia, jäsenvaltiot voivat rajoittaa 
matkanjärjestäjän maksamia korvauksia 
vastaavasti. Muissa tapauksissa 
matkanjärjestäjän maksettavaksi tulevia 
korvauksia voidaan rajoittaa sopimuksella 
edellyttäen, ettei rajoitusta sovelleta 
tahallisesti aiheutettuun tai vakavasta 
huolimattomuudesta johtuvaan henkilö-
tai muuhun vahinkoon ja että rajoitettu 
korvaus on vähintään kolminkertainen 
matkapaketin kokonaishintaan 
verrattuna.

4. Jos unionia sitovilla kansainvälisillä 
sopimuksilla rajoitetaan ehtoja, joiden 
perusteella matkapakettiin sisältyvää 
palvelua suorittavan palveluntarjoajan on 
maksettava korvauksia, samoja rajoituksia 
sovelletaan myös matkanjärjestäjään. Jos 
kansainvälisillä yleissopimuksilla, jotka 
eivät sido unionia, rajoitetaan 
palveluntarjoajan maksettavaksi tulevia 
korvauksia, jäsenvaltiot voivat rajoittaa 
matkanjärjestäjän maksamia korvauksia 
vastaavasti.

Or. en
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Tarkistus 372
Hans-Peter Mayer

Ehdotus direktiiviksi
12 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Jos unionia sitovilla kansainvälisillä 
sopimuksilla rajoitetaan ehtoja, joiden 
perusteella matkapakettiin sisältyvää 
palvelua suorittavan palveluntarjoajan on 
maksettava korvauksia, samoja rajoituksia 
sovelletaan myös matkanjärjestäjään. Jos 
kansainvälisillä yleissopimuksilla, jotka 
eivät sido unionia, rajoitetaan 
palveluntarjoajan maksettavaksi tulevia 
korvauksia, jäsenvaltiot voivat rajoittaa 
matkanjärjestäjän maksamia korvauksia 
vastaavasti. Muissa tapauksissa 
matkanjärjestäjän maksettavaksi tulevia 
korvauksia voidaan rajoittaa sopimuksella 
edellyttäen, ettei rajoitusta sovelleta 
tahallisesti aiheutettuun tai vakavasta 
huolimattomuudesta johtuvaan henkilö- tai 
muuhun vahinkoon ja että rajoitettu 
korvaus on vähintään kolminkertainen 
matkapaketin kokonaishintaan verrattuna.

4. (Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen 
versioon.)

Or. de

Tarkistus 373
Philippe Juvin

Ehdotus direktiiviksi
12 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Jos unionia sitovilla kansainvälisillä 
sopimuksilla rajoitetaan ehtoja, joiden 
perusteella matkapakettiin sisältyvää 
palvelua suorittavan palveluntarjoajan on 
maksettava korvauksia, samoja rajoituksia
sovelletaan myös matkanjärjestäjään. Jos 
kansainvälisillä yleissopimuksilla, jotka 

4. Jos unionia sitovilla kansainvälisillä 
sopimuksilla rajoitetaan ehtoja, joiden 
perusteella matkapakettiin sisältyvää 
palvelua suorittavan palveluntarjoajan on 
maksettava korvauksia, samoja rajoituksia 
sovelletaan myös matkanjärjestäjään ja/tai 
matkanvälittäjään. Jos kansainvälisillä 
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eivät sido unionia, rajoitetaan 
palveluntarjoajan maksettavaksi tulevia 
korvauksia, jäsenvaltiot voivat rajoittaa 
matkanjärjestäjän maksamia korvauksia 
vastaavasti. Muissa tapauksissa 
matkanjärjestäjän maksettavaksi tulevia 
korvauksia voidaan rajoittaa sopimuksella 
edellyttäen, ettei rajoitusta sovelleta 
tahallisesti aiheutettuun tai vakavasta 
huolimattomuudesta johtuvaan henkilö- tai 
muuhun vahinkoon ja että rajoitettu 
korvaus on vähintään kolminkertainen 
matkapaketin kokonaishintaan verrattuna.

yleissopimuksilla, jotka eivät sido unionia, 
rajoitetaan palveluntarjoajan maksettavaksi 
tulevia korvauksia, jäsenvaltiot voivat 
rajoittaa matkanjärjestäjän ja/tai 
matkanvälittäjän maksamia korvauksia 
vastaavasti. Muissa tapauksissa 
matkanjärjestäjän ja/tai matkanvälittäjän 
maksettavaksi tulevia korvauksia voidaan 
rajoittaa sopimuksella edellyttäen, ettei 
rajoitusta sovelleta tahallisesti aiheutettuun 
tai vakavasta huolimattomuudesta 
johtuvaan henkilö- tai muuhun vahinkoon 
ja että rajoitettu korvaus on vähintään 
kolminkertainen matkapaketin 
kokonaishintaan verrattuna.

Or. en

Perustelu

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.

(Perustelua ei ole käännetty, koska sen pituus ylittää sallitun merkkimäärän.)

Tarkistus 374
Nora Berra

Ehdotus direktiiviksi
12 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Jos unionia sitovilla kansainvälisillä 
sopimuksilla rajoitetaan ehtoja, joiden 
perusteella matkapakettiin sisältyvää 
palvelua suorittavan palveluntarjoajan on 
maksettava korvauksia, samoja rajoituksia 
sovelletaan myös matkanjärjestäjään. Jos 
kansainvälisillä yleissopimuksilla, jotka 

4. Jos unionia sitovilla kansainvälisillä 
sopimuksilla rajoitetaan ehtoja, joiden 
perusteella matkapakettiin sisältyvää 
palvelua suorittavan palveluntarjoajan on 
maksettava korvauksia, samoja rajoituksia 
sovelletaan myös matkanjärjestäjään ja/tai 
matkanvälittäjään. Jos kansainvälisillä 
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eivät sido unionia, rajoitetaan 
palveluntarjoajan maksettavaksi tulevia 
korvauksia, jäsenvaltiot voivat rajoittaa 
matkanjärjestäjän maksamia korvauksia 
vastaavasti. Muissa tapauksissa 
matkanjärjestäjän maksettavaksi tulevia 
korvauksia voidaan rajoittaa sopimuksella 
edellyttäen, ettei rajoitusta sovelleta 
tahallisesti aiheutettuun tai vakavasta 
huolimattomuudesta johtuvaan henkilö- tai 
muuhun vahinkoon ja että rajoitettu 
korvaus on vähintään kolminkertainen 
matkapaketin kokonaishintaan verrattuna.

yleissopimuksilla, jotka eivät sido unionia, 
rajoitetaan palveluntarjoajan maksettavaksi 
tulevia korvauksia, jäsenvaltiot voivat 
rajoittaa matkanjärjestäjän ja/tai 
matkanvälittäjän maksamia korvauksia 
vastaavasti. Muissa tapauksissa 
matkanjärjestäjän ja/tai matkanvälittäjän 
maksettavaksi tulevia korvauksia voidaan 
rajoittaa sopimuksella edellyttäen, ettei 
rajoitusta sovelleta tahallisesti aiheutettuun 
tai vakavasta huolimattomuudesta 
johtuvaan henkilö- tai muuhun vahinkoon 
ja että rajoitettu korvaus on vähintään 
kolminkertainen matkapaketin 
kokonaishintaan verrattuna.

Or. fr

Tarkistus 375
Ildikó Gáll-Pelcz

Ehdotus direktiiviksi
12 artikla – 6 kohta

Komission teksti Tarkistus

6. Määräaika valitusten esittämiselle tämän 
artiklan nojalla on enintään yksi vuosi.

6. Määräaika valitusten esittämiselle tämän 
artiklan nojalla on vähintään kolme 
vuotta.

Or. en

Perustelu

Ehdotuksen 12 artiklan 6 kohdassa tarkoitettu yhden vuoden määräaika valitusten 
esittämiselle on liian lyhyt; sen olisi oltava vähintään kolme vuotta, jotta kyetään takaamaan 
kuluttajien oikeus turvautua oikeussuojakeinoihin.
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Tarkistus 376
Anna Hedh

Ehdotus direktiiviksi
12 artikla – 6 kohta

Komission teksti Tarkistus

6. Määräaika valitusten esittämiselle tämän 
artiklan nojalla on enintään yksi vuosi.

6. Määräaika valitusten esittämiselle tämän 
artiklan nojalla on vähintään kolme 
vuotta.

Or. sv

Tarkistus 377
Adam Bielan

Ehdotus direktiiviksi
12 artikla – 6 kohta

Komission teksti Tarkistus

6. Määräaika valitusten esittämiselle tämän 
artiklan nojalla on enintään yksi vuosi.

6. Määräaika valitusten esittämiselle tämän 
artiklan nojalla on vähintään yksi vuosi 
lähtien päivästä, jona matkustaja on 
palannut lähtöpaikkaansa.

Or. pl

Tarkistus 378
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Ehdotus direktiiviksi
13 artikla 

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
matkustaja voi osoittaa matkapaketin 
toteuttamiseen liittyvät viestit, valitukset 
tai vaatimukset suoraan sille 
matkanvälittäjälle, jonka kautta 
matkapaketti on ostettu. Matkanvälittäjän 
on ilman aiheetonta viivytystä toimitettava 

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
matkustaja voi osoittaa matkapaketin 
toteuttamiseen liittyvät viestit, valitukset 
tai vaatimukset suoraan sille 
matkanvälittäjälle, jonka kautta 
matkapaketti on ostettu. Matkanvälittäjän 
on ilman aiheetonta viivytystä toimitettava 
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kyseiset viestit, valitukset ja vaatimukset 
matkanjärjestäjälle. Kun on kyse 
määräaikojen ja vanhentumisaikojen 
noudattamisesta, matkanjärjestäjän 
katsotaan vastaanottaneen ilmoituksen 
samana ajankohtana kuin matkanvälittäjä 
on vastaanottanut sen.

kyseiset viestit, valitukset ja vaatimukset 
matkanjärjestäjälle. Jos matkanjärjestäjät 
eivät vastaa kirjallisesti matkapaketin 
toteuttamista koskevaan viestiin, 
valitukseen tai vaateeseen 30 päivän 
kuluessa sen vastaanottamisesta, on 
katsottava, että matkanjärjestäjä pitää 
viestiä, valitusta tai vaadetta oikeutettuna.
Kun on kyse määräaikojen ja 
vanhentumisaikojen noudattamisesta, 
matkanjärjestäjän katsotaan 
vastaanottaneen ilmoituksen samana 
ajankohtana kuin matkanvälittäjä on 
vastaanottanut sen.

Or. pl

Perustelu

Tällaisella vaatimuksella motivoidaan matkanjärjestäjiä.

Tarkistus 379
Sergio Gaetano Cofferati

Ehdotus direktiiviksi
14 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
matkanjärjestäjä avustaa viivytyksettä 
vaikeuksiin joutunutta matkustajaa 
erityisesti

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
matkapaketin järjestäjä tai avustetun 
matkajärjestelyn hankkimista helpottavat 
matkanvälittäjät avustavat viivytyksettä 
vaikeuksiin joutunutta matkustajaa 
erityisesti

Or. en
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Tarkistus 380
Emma McClarkin

Ehdotus direktiiviksi
14 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
matkanjärjestäjä avustaa viivytyksettä
vaikeuksiin joutunutta matkustajaa 
erityisesti

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
matkanjärjestäjällä on asianmukainen 
vakuutus tai että hän voi avustaa 
vaikeuksiin joutunutta matkustajaa 
asianmukaisella tavalla ja erityisesti

Or. en

Tarkistus 381
Ildikó Gáll-Pelcz

Ehdotus direktiiviksi
14 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
matkanjärjestäjä avustaa viivytyksettä 
vaikeuksiin joutunutta matkustajaa 
erityisesti

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
matkanjärjestäjä avustaa viivytyksettä 
vaikeuksiin joutunutta matkustajaa myös 
11 artiklan 5 kohdassa tarkoitetuissa 
olosuhteissa ja erityisesti

Or. en

Tarkistus 382
Emma McClarkin

Ehdotus direktiiviksi
14 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(b) järjestämällä matkustajalle 
mahdollisuuksia etäviestintään ja 
vaihtoehtoisiin matkajärjestelyihin.

(b) järjestämällä matkustajalle 
mahdollisuuksia etäviestintään ja 
auttamalla matkustajaa hankkimaan 
vaihtoehtoisia matkajärjestelyjä.
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Or. en

Perustelu

Olisi syytä täsmentää, että kun matkapakettia koskevan sopimuksen vaatimustenmukaisuutta 
ei ole lyöty laimin, matkanjärjestäjä on vastuussa ainoastaan siitä, että hän auttaa 
hankkimaan vaihtoehtoisia matkajärjestelyjä, mutta hänen ei tarvitse tarjota niitä eikä 
maksaa niistä.

Tarkistus 383
Sergio Gaetano Cofferati

Ehdotus direktiiviksi
14 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

Matkanjärjestäjä voi periä kohtuullisen 
maksun tällaisesta avusta, jos matkustaja 
on aiheuttanut tilanteen 
huolimattomuudella tai tahallisesti.

Matkanjärjestäjä tai matkanvälittäjä voi 
periä kohtuullisen maksun tällaisesta 
avusta, jos matkustaja on aiheuttanut 
tilanteen huolimattomuudella tai 
tahallisesti. Maksu ei saa missään 
tapauksessa ylittää matkanjärjestäjälle tai 
matkanvälittäjälle aiheutuneita todellisia 
kustannuksia.

Or. en

Tarkistus 384
Jorgo Chatzimarkakis

Ehdotus direktiiviksi
15 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
niiden alueelle sijoittautuneet 
matkanjärjestäjät ja avustettujen 
matkajärjestelyjen hankkimista 
helpottavat matkanvälittäjät asettavat 
vakuuden matkustajien suorittamien 
maksujen tehokkaan ja nopean 
palauttamisen takaamiseksi ja, jos 
palveluihin sisältyy matkustajien kuljetus, 
myös matkustajien tehokkaan ja nopean 

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
niiden alueelle sijoittautuneet 
matkanjärjestäjät asettavat vakuuden 
matkustajien suorittamien maksujen 
tehokkaan ja nopean palauttamisen 
takaamiseksi ja, jos palveluihin sisältyy 
matkustajien kuljetus, myös matkustajien 
tehokkaan ja nopean paluukuljetuksen 
takaamiseksi 
maksukyvyttömyystapauksissa. 
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paluukuljetuksen takaamiseksi 
maksukyvyttömyystapauksissa.

Matkanvälittäjiä ei vaadita rahoittamaan 
uudelleen suoraan kolmansille osapuolille 
maksettuja määriä. Matkanvälittäjien on 
kuitenkin ehdoissaan ilmoitettava selvästi 
edellä mainitusta asiasta. 

Or. en

Tarkistus 385
Matteo Salvini

Ehdotus direktiiviksi
15 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
niiden alueelle sijoittautuneet 
matkanjärjestäjät ja avustettujen 
matkajärjestelyjen hankkimista 
helpottavat matkanvälittäjät asettavat 
vakuuden matkustajien suorittamien 
maksujen tehokkaan ja nopean 
palauttamisen takaamiseksi ja, jos 
palveluihin sisältyy matkustajien kuljetus, 
myös matkustajien tehokkaan ja nopean 
paluukuljetuksen takaamiseksi 
maksukyvyttömyystapauksissa.

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
niiden alueelle sijoittautuneet 
matkanjärjestäjät asettavat vakuuden 
matkustajien suorittamien maksujen 
tehokkaan ja nopean palauttamisen 
takaamiseksi ja, jos palveluihin sisältyy 
matkustajien kuljetus, myös matkustajien 
tehokkaan ja nopean paluukuljetuksen 
takaamiseksi 
maksukyvyttömyystapauksissa.

Or. en

Perustelu

Elinkeinonharjoittajalle asetetut velvoitteet ovat suhteettomia ja vähentäisivät huomattavasti 
heidän halukkuuttaan tarjota houkuttelevia ratkaisuja. Kuluttajia rangaistaisiin, sillä heidän 
valinta- ja joustomahdollisuutensa vähenisivät samalla kun tarjousten saatavuus rajoittuisi. 
On syytä muistaa, että maksukyvyttömyyssuojaa koskevaa lauseketta ei monessa tapauksessa 
voida panna täytäntöön: jos asiakasta ei voida tunnistaa, matkanvälittäjät eivät kykene 
yksilöimään kuluttajia, jotka ovat ostaneet palveluja käyttämällä heidän verkkosivustoillaan 
olevia linkkejä.
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Tarkistus 386
Catherine Stihler

Ehdotus direktiiviksi
15 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
niiden alueelle sijoittautuneet
matkanjärjestäjät ja avustettujen 
matkajärjestelyjen hankkimista helpottavat 
matkanvälittäjät asettavat vakuuden 
matkustajien suorittamien maksujen 
tehokkaan ja nopean palauttamisen 
takaamiseksi ja, jos palveluihin sisältyy 
matkustajien kuljetus, myös matkustajien 
tehokkaan ja nopean paluukuljetuksen 
takaamiseksi 
maksukyvyttömyystapauksissa.

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
pakettimatkojen järjestäjät ja avustettujen 
matkajärjestelyjen hankkimista helpottavat 
matkanvälittäjät asettavat vakuuden 
matkustajien suorittamien maksujen 
tehokkaan ja nopean palauttamisen 
takaamiseksi ja, jos palveluihin sisältyy 
matkustajien kuljetus, myös matkustajien 
tehokkaan ja nopean paluukuljetuksen 
takaamiseksi matkanjärjestäjän, 
matkanvälittäjän tai jonkin avustettua 
matkajärjestelyä koskevan 
palveluntarjoajan
maksukyvyttömyystapauksissa.

Or. en

Perustelu

Nykyisessä muodossaan artikla kannustaa yrityksiä siirtymään ulkomaille tai sijoittautumaan 
alueelle, jossa sovelletaan vaikutuksiltaan pienempää maksukyvyttömyysjärjestelyä 
kansalaisten vahingoksi. Näin varmistetaan myös, että maksukyvyttömyyssäännöksiä 
sovelletaan matkapakettien järjestäjiin eikä pelkästään kytkettyyn/avustettuun matkailuun.

Tarkistus 387
Emma McClarkin

Ehdotus direktiiviksi
15 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että
niiden alueelle sijoittautuneet 
matkanjärjestäjät ja avustettujen
matkajärjestelyjen hankkimista helpottavat 
matkanvälittäjät asettavat vakuuden 
matkustajien suorittamien maksujen 
tehokkaan ja nopean palauttamisen 
takaamiseksi ja, jos palveluihin sisältyy 

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että
pakettimatkojen järjestäjät ja kytkettyjen
matkajärjestelyjen hankkimista helpottavat 
matkanvälittäjät asettavat vakuuden 
matkustajien suorittamien maksujen 
tehokkaan ja nopean palauttamisen 
takaamiseksi ja, jos palveluihin sisältyy 
matkustajien kuljetus, myös matkustajien 
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matkustajien kuljetus, myös matkustajien 
tehokkaan ja nopean paluukuljetuksen 
takaamiseksi 
maksukyvyttömyystapauksissa.

tehokkaan ja nopean paluukuljetuksen 
takaamiseksi matkanjärjestäjän, 
matkanvälittäjän tai jonkin kytkettyä 
matkajärjestelyä koskevan 
palveluntarjoajan
maksukyvyttömyystapauksissa.

Or. en

Tarkistus 388
Anna Hedh

Ehdotus direktiiviksi
15 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
niiden alueelle sijoittautuneet 
matkanjärjestäjät ja avustettujen 
matkajärjestelyjen hankkimista helpottavat 
matkanvälittäjät asettavat vakuuden 
matkustajien suorittamien maksujen 
tehokkaan ja nopean palauttamisen 
takaamiseksi ja, jos palveluihin sisältyy 
matkustajien kuljetus, myös matkustajien 
tehokkaan ja nopean paluukuljetuksen 
takaamiseksi 
maksukyvyttömyystapauksissa.

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
niiden alueelle sijoittautuneet 
matkanjärjestäjät ja matkapakettien ja 
avustettujen matkajärjestelyjen 
hankkimista helpottavat matkanvälittäjät 
asettavat vakuuden matkustajien 
suorittamien maksujen tehokkaan ja 
nopean palauttamisen takaamiseksi ja, jos 
palveluihin sisältyy matkustajien kuljetus, 
myös matkustajien tehokkaan ja nopean 
paluukuljetuksen takaamiseksi 
maksukyvyttömyystapauksissa.

Or. sv

Tarkistus 389
Philippe Juvin

Ehdotus direktiiviksi
15 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
niiden alueelle sijoittautuneet 
matkanjärjestäjät ja avustettujen 
matkajärjestelyjen hankkimista helpottavat 

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
niiden alueelle sijoittautuneet 
matkanjärjestäjät ja/tai matkapakettien 
yhteydessä matkanvälittäjät ja avustettujen 
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matkanvälittäjät asettavat vakuuden 
matkustajien suorittamien maksujen 
tehokkaan ja nopean palauttamisen 
takaamiseksi ja, jos palveluihin sisältyy 
matkustajien kuljetus, myös matkustajien 
tehokkaan ja nopean paluukuljetuksen 
takaamiseksi 
maksukyvyttömyystapauksissa.

matkajärjestelyjen hankkimista helpottavat 
matkanvälittäjät asettavat vakuuden 
matkustajien suorittamien maksujen 
tehokkaan ja nopean palauttamisen 
takaamiseksi ja, jos palveluihin sisältyy 
matkustajien kuljetus, myös matkustajien 
tehokkaan ja nopean paluukuljetuksen 
takaamiseksi 
maksukyvyttömyystapauksissa.

Or. en

Perustelu

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.

(Perustelua ei ole käännetty, koska sen pituus ylittää sallitun merkkimäärän.)

Tarkistus 390
Sergio Gaetano Cofferati

Ehdotus direktiiviksi
15 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
niiden alueelle sijoittautuneet 
matkanjärjestäjät ja avustettujen 
matkajärjestelyjen hankkimista helpottavat 
matkanvälittäjät asettavat vakuuden 
matkustajien suorittamien maksujen 
tehokkaan ja nopean palauttamisen 
takaamiseksi ja, jos palveluihin sisältyy 
matkustajien kuljetus, myös matkustajien 
tehokkaan ja nopean paluukuljetuksen 
takaamiseksi 
maksukyvyttömyystapauksissa.

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
niiden alueelle sijoittautuneet 
matkapakettien järjestäjät ja avustettujen 
matkajärjestelyjen hankkimista helpottavat 
matkanvälittäjät asettavat vakuuden 
matkustajien suorittamien maksujen 
tehokkaan ja nopean palauttamisen 
takaamiseksi ja, jos palveluihin sisältyy 
matkustajien kuljetus, myös matkustajien 
tehokkaan ja nopean paluukuljetuksen 
takaamiseksi 
maksukyvyttömyystapauksissa.

Or. en
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Tarkistus 391
Matteo Salvini

Ehdotus direktiiviksi
15 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Edellä 1 kohdassa tarkoitetun 
maksukyvyttömyyssuojan yhteydessä on 
otettava huomioon asianomaisen 
elinkeinonharjoittajan toimintaan liittyvä 
tosiasiallinen taloudellinen riski. 
Maksukyvyttömyyssuojan on katettava 
kaikki matkustajat riippumatta heidän 
asuinpaikastaan, lähtöpaikasta ja 
matkapaketin tai avustetun 
matkajärjestelyn myyntipaikasta.

2. Edellä 1 kohdassa tarkoitetun 
maksukyvyttömyyssuojan yhteydessä on 
otettava huomioon asianomaisen 
elinkeinonharjoittajan toimintaan liittyvä 
tosiasiallinen taloudellinen riski. 
Maksukyvyttömyyssuojan on katettava 
kaikki matkustajat riippumatta heidän 
asuinpaikastaan, lähtöpaikasta ja 
matkapaketin myyntipaikasta.

Or. en

Perustelu

Elinkeinonharjoittajalle asetetut velvoitteet ovat suhteettomia ja vähentäisivät huomattavasti 
heidän halukkuuttaan tarjota houkuttelevia ratkaisuja. Kuluttajia rangaistaisiin, sillä heidän 
valinta- ja joustomahdollisuutensa vähenisivät samalla kun tarjousten saatavuus rajoittuisi. 
On syytä muistaa, että maksukyvyttömyyssuojaa koskevaa lauseketta ei monessa tapauksessa 
voida panna täytäntöön: jos asiakasta ei voida tunnistaa, matkanvälittäjät eivät kykene 
yksilöimään kuluttajia, jotka ovat ostaneet palveluja käyttämällä heidän verkkosivustoillaan 
olevia linkkejä.

Tarkistus 392
Jorgo Chatzimarkakis

Ehdotus direktiiviksi
15 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Edellä 1 kohdassa tarkoitetun 
maksukyvyttömyyssuojan yhteydessä on 
otettava huomioon asianomaisen 
elinkeinonharjoittajan toimintaan liittyvä 
tosiasiallinen taloudellinen riski. 
Maksukyvyttömyyssuojan on katettava 
kaikki matkustajat riippumatta heidän

2. Edellä 1 kohdassa tarkoitetun 
maksukyvyttömyyssuojan yhteydessä on 
otettava huomioon asianomaisen 
elinkeinonharjoittajan toimintaan liittyvä 
tosiasiallinen taloudellinen riski. 
Maksukyvyttömyyssuojan on katettava 
kaikki matkustajat riippumatta heidän 
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asuinpaikastaan, lähtöpaikasta ja 
matkapaketin tai avustetun 
matkajärjestelyn myyntipaikasta.

asuinpaikastaan, lähtöpaikasta ja 
matkapaketin myyntipaikasta.

Or. en

Tarkistus 393
Emma McClarkin

Ehdotus direktiiviksi
15 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Edellä 1 kohdassa tarkoitetun 
maksukyvyttömyyssuojan on oltava 
riittävä tämän direktiivin vaatimusten 
täyttämiseen edellyttäen, että se on 
vaikuttava kaikissa kohtuullisesti 
ennakoitavissa olevissa olosuhteissa.

Or. en

Perustelu

Maksukyvyttömyyssuojan olisi oltava riittävä, ja siinä ei pitäisi antaa liiallisia takeita 
avointen vaatimusten täyttämisestä, koska sen kustannukset voitaisiin siirtää kuluttajalle.

Tarkistus 394
Emma McClarkin

Ehdotus direktiiviksi
15 artikla – 2 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 b. Edellä 1 kohdassa tarkoitetussa 
maksukyvyttömyyssuojassa voidaan 
soveltuvin osin määrätä matkapaketin tai 
kytketyn matkajärjestelyn muodostavien 
sopimusten täytäntöönpanosta sen sijaan, 
että määrättäisiin maksujen 
palauttamisesta.
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Or. en

Tarkistus 395
Matteo Salvini

Ehdotus direktiiviksi
16 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on tunnustettava, että 
matkanjärjestäjän tai avustettujen 
matkajärjestelyjen hankkimista 
helpottavan matkanvälittäjän järjestämä 
maksukyvyttömyyssuoja täyttää niiden 
kansallisten sääntöjen mukaiset 
vaatimukset, joilla 15 artikla saatetaan 
osaksi kansallista lainsäädäntöä, jos se on 
järjestetty kyseisen matkanjärjestäjän tai 
matkanvälittäjän
sijoittautumisjäsenvaltion niiden 
kansallisten sääntöjen mukaisesti, joilla 
15 artikla saatetaan osaksi kansallista 
lainsäädäntöä.

1. Jäsenvaltioiden on tunnustettava, että 
matkanjärjestäjän järjestämä 
maksukyvyttömyyssuoja täyttää niiden 
kansallisten sääntöjen mukaiset 
vaatimukset, joilla 15 artikla saatetaan 
osaksi kansallista lainsäädäntöä, jos se on 
järjestetty kyseisen matkanjärjestäjän 
sijoittautumisjäsenvaltion niiden 
kansallisten sääntöjen mukaisesti, joilla 
15 artikla saatetaan osaksi kansallista 
lainsäädäntöä.

Or. en

Perustelu

Matkapaketteja koskevan direktiivin soveltamisala olisi rajattava paketin muodostavien 
matkapalvelujen yhdistelmiin. Direktiivissä käyttöön otettava ”avustetun matkajärjestelyn” 
käsite voisi haitata kuluttajia ja yrityksiä luomalla oikeudellista epävarmuutta ja 
aiheuttamalla sekaannusta sekä kuluttajien että matkapalvelujen tarjoajien keskuudessa.

Tarkistus 396
Jorgo Chatzimarkakis

Ehdotus direktiiviksi
16 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on tunnustettava, että 
matkanjärjestäjän tai avustettujen 
matkajärjestelyjen hankkimista 
helpottavan matkanvälittäjän järjestämä 

1. Jäsenvaltioiden on tunnustettava, että 
matkanjärjestäjän järjestämä 
maksukyvyttömyyssuoja täyttää niiden 
kansallisten sääntöjen mukaiset 
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maksukyvyttömyyssuoja täyttää niiden 
kansallisten sääntöjen mukaiset 
vaatimukset, joilla 15 artikla saatetaan 
osaksi kansallista lainsäädäntöä, jos se on 
järjestetty kyseisen matkanjärjestäjän tai 
matkanvälittäjän
sijoittautumisjäsenvaltion niiden 
kansallisten sääntöjen mukaisesti, joilla 
15 artikla saatetaan osaksi kansallista 
lainsäädäntöä.

vaatimukset, joilla 15 artikla saatetaan 
osaksi kansallista lainsäädäntöä, jos se on 
järjestetty kyseisen matkanjärjestäjän 
sijoittautumisjäsenvaltion niiden 
kansallisten sääntöjen mukaisesti, joilla 
15 artikla saatetaan osaksi kansallista 
lainsäädäntöä.

Or. en

Tarkistus 397
Ivo Belet

Ehdotus direktiiviksi
16 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on tunnustettava, että 
matkanjärjestäjän tai avustettujen 
matkajärjestelyjen hankkimista helpottavan 
matkanvälittäjän järjestämä 
maksukyvyttömyyssuoja täyttää niiden 
kansallisten sääntöjen mukaiset 
vaatimukset, joilla 15 artikla saatetaan 
osaksi kansallista lainsäädäntöä, jos se on 
järjestetty kyseisen matkanjärjestäjän tai 
matkanvälittäjän sijoittautumisjäsenvaltion 
niiden kansallisten sääntöjen mukaisesti, 
joilla 15 artikla saatetaan osaksi kansallista
lainsäädäntöä.

1. Jäsenvaltioiden on tunnustettava, että 
matkanjärjestäjän tai avustettujen 
matkajärjestelyjen hankkimista helpottavan 
matkanvälittäjän järjestämä 
maksukyvyttömyyssuoja täyttää niiden 
sääntöjen mukaiset vaatimukset, joilla 
15 artikla saatetaan osaksi kansallista 
lainsäädäntöä, jos se on järjestetty kyseisen 
matkanjärjestäjän tai matkanvälittäjän 
sijoittautumisjäsenvaltion niiden 
kansallisten sääntöjen mukaisesti, joilla 
15 artikla saatetaan osaksi lainsäädäntöä.

Or. nl

Perustelu

Jäsenvaltiot saattavat direktiivin osaksi lainsäädäntöä erilaisilla hallinnollisilla tasoilla 
jäsenvaltion rakenteiden mukaisesti.
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Tarkistus 398
Philippe Juvin

Ehdotus direktiiviksi
16 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on tunnustettava, että 
matkanjärjestäjän tai avustettujen 
matkajärjestelyjen hankkimista helpottavan 
matkanvälittäjän järjestämä 
maksukyvyttömyyssuoja täyttää niiden 
kansallisten sääntöjen mukaiset 
vaatimukset, joilla 15 artikla saatetaan 
osaksi kansallista lainsäädäntöä, jos se on 
järjestetty kyseisen matkanjärjestäjän tai 
matkanvälittäjän sijoittautumisjäsenvaltion 
niiden kansallisten sääntöjen mukaisesti, 
joilla 15 artikla saatetaan osaksi kansallista 
lainsäädäntöä.

1. Jäsenvaltioiden on tunnustettava, että 
matkanjärjestäjän ja/tai matkapakettien 
yhteydessä matkanvälittäjän tai 
avustettujen matkajärjestelyjen 
hankkimista helpottavan matkanvälittäjän 
järjestämä maksukyvyttömyyssuoja täyttää 
niiden kansallisten sääntöjen mukaiset 
vaatimukset, joilla 15 artikla saatetaan 
osaksi kansallista lainsäädäntöä, jos se on 
järjestetty kyseisen matkanjärjestäjän tai 
matkanvälittäjän sijoittautumisjäsenvaltion 
niiden kansallisten sääntöjen mukaisesti, 
joilla 15 artikla saatetaan osaksi kansallista 
lainsäädäntöä.

Or. en

Perustelu

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.

(Perustelua ei ole käännetty, koska sen pituus ylittää sallitun merkkimäärän.)

Tarkistus 399
Matteo Salvini

Ehdotus direktiiviksi
16 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Komission olisi laadittava 
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johdonmukainen malli jäsenvaltioiden 
välisille pakettien yhteenliittämisille, jotta 
voidaan varmistaa yhdenmukaisuus ja 
välttää edullisimpien turvallisuusehtojen 
hakeminen unionissa. Sidosryhmiä olisi 
kuultava siitä, miten tämä malli 
lasketaan.

Or. en

Perustelu

Soveltamalla johdonmukaista mallia jäsenvaltioiden välisiin pakettien yhteenliittämisiin 
voidaan varmistaa yhdenmukaisuus ja välttää edullisimpien turvallisuusehtojen hakeminen 
unionissa. Sidosryhmiä olisi kuultava siitä, miten tämä malli voidaan laskea.

Tarkistus 400
Matteo Salvini

Ehdotus direktiiviksi
16 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jäsenvaltioiden on nimettävä 
yhteysviranomaiset helpottamaan 
hallinnollista yhteistyötä ja eri 
jäsenvaltioissa toimivien 
matkanjärjestäjien ja avustettujen 
matkajärjestelyjen hankkimista 
helpottavien matkanvälittäjien valvontaa. 
Niiden on ilmoitettava 
yhteysviranomaisten yhteystiedot kaikille 
muille jäsenvaltioille ja komissiolle.

2. Jäsenvaltioiden on nimettävä 
yhteysviranomaiset helpottamaan 
hallinnollista yhteistyötä ja eri 
jäsenvaltioissa toimivien 
matkanjärjestäjien valvontaa. Niiden on 
ilmoitettava yhteysviranomaisten 
yhteystiedot kaikille muille jäsenvaltioille 
ja komissiolle.

Or. en

Perustelu

Matkapaketteja koskevan direktiivin soveltamisala olisi rajattava paketin muodostavien 
matkapalvelujen yhdistelmiin. Direktiivissä käyttöön otettava ”avustetun matkajärjestelyn” 
käsite voisi haitata kuluttajia ja yrityksiä luomalla oikeudellista epävarmuutta ja 
aiheuttamalla sekaannusta sekä kuluttajien että matkapalvelujen tarjoajien keskuudessa.
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Tarkistus 401
Jorgo Chatzimarkakis

Ehdotus direktiiviksi
16 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jäsenvaltioiden on nimettävä 
yhteysviranomaiset helpottamaan 
hallinnollista yhteistyötä ja eri 
jäsenvaltioissa toimivien 
matkanjärjestäjien ja avustettujen 
matkajärjestelyjen hankkimista 
helpottavien matkanvälittäjien valvontaa. 
Niiden on ilmoitettava 
yhteysviranomaisten yhteystiedot kaikille 
muille jäsenvaltioille ja komissiolle.

2. Jäsenvaltioiden on nimettävä 
yhteysviranomaiset helpottamaan 
hallinnollista yhteistyötä ja eri 
jäsenvaltioissa toimivien 
matkanjärjestäjien valvontaa. Niiden on 
ilmoitettava yhteysviranomaisten 
yhteystiedot kaikille muille jäsenvaltioille 
ja komissiolle.

Or. en

Tarkistus 402
Philippe Juvin

Ehdotus direktiiviksi
16 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jäsenvaltioiden on nimettävä 
yhteysviranomaiset helpottamaan 
hallinnollista yhteistyötä ja eri
jäsenvaltioissa toimivien 
matkanjärjestäjien ja avustettujen 
matkajärjestelyjen hankkimista 
helpottavien matkanvälittäjien valvontaa. 
Niiden on ilmoitettava 
yhteysviranomaisten yhteystiedot kaikille 
muille jäsenvaltioille ja komissiolle.

2. Jäsenvaltioiden on nimettävä 
yhteysviranomaiset helpottamaan 
hallinnollista yhteistyötä ja eri 
jäsenvaltioissa toimivien 
matkanjärjestäjien ja matkapaketin 
yhteydessä matkanvälittäjien ja 
avustettujen matkajärjestelyjen 
hankkimista helpottavien matkanvälittäjien 
valvontaa. Niiden on ilmoitettava 
yhteysviranomaisten yhteystiedot kaikille 
muille jäsenvaltioille ja komissiolle.

Or. en
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Perustelu

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.

(Perustelua ei ole käännetty, koska sen pituus ylittää sallitun merkkimäärän.)

Tarkistus 403
Matteo Salvini

Ehdotus direktiiviksi
16 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Yhteysviranomaisten on annettava 
toistensa käyttöön kaikki tarpeelliset tiedot 
kansallisista maksukyvyttömyyssuojaa 
koskevista järjestelmistään sekä tiedot 
tahosta tai tahoista, joka takaa tai jotka 
takaavat suojan tietyn niiden alueelle 
sijoittautuneen elinkeinonharjoittajan 
maksukyvyttömyystapauksessa. Niiden on 
annettava toisilleen mahdollisuus käyttää 
luetteloja niistä matkanjärjestäjistä ja 
avustettujen matkajärjestelyjen 
hankkimista helpottavista 
matkanvälittäjistä, jotka täyttävät 
maksukyvyttömyyssuojaan liittyvät 
velvoitteensa.

3. Yhteysviranomaisten on annettava 
toistensa käyttöön kaikki tarpeelliset tiedot 
kansallisista maksukyvyttömyyssuojaa 
koskevista järjestelmistään sekä tiedot 
tahosta tai tahoista, joka takaa tai jotka 
takaavat suojan tietyn niiden alueelle 
sijoittautuneen elinkeinonharjoittajan 
maksukyvyttömyystapauksessa. Niiden on 
annettava toisilleen mahdollisuus käyttää 
luetteloja niistä matkanjärjestäjistä, jotka 
täyttävät maksukyvyttömyyssuojaan 
liittyvät velvoitteensa.

Or. en

Perustelu

Matkapaketteja koskevan direktiivin soveltamisala olisi rajattava paketin muodostavien 
matkapalvelujen yhdistelmiin. Direktiivissä käyttöön otettava ”avustetun matkajärjestelyn” 
käsite voisi haitata kuluttajia ja yrityksiä luomalla oikeudellista epävarmuutta ja 
aiheuttamalla sekaannusta sekä kuluttajien että matkapalvelujen tarjoajien keskuudessa.
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Tarkistus 404
Jorgo Chatzimarkakis

Ehdotus direktiiviksi
16 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Yhteysviranomaisten on annettava 
toistensa käyttöön kaikki tarpeelliset tiedot 
kansallisista maksukyvyttömyyssuojaa 
koskevista järjestelmistään sekä tiedot 
tahosta tai tahoista, joka takaa tai jotka 
takaavat suojan tietyn niiden alueelle 
sijoittautuneen elinkeinonharjoittajan 
maksukyvyttömyystapauksessa. Niiden on 
annettava toisilleen mahdollisuus käyttää 
luetteloja niistä matkanjärjestäjistä ja 
avustettujen matkajärjestelyjen 
hankkimista helpottavista 
matkanvälittäjistä, jotka täyttävät 
maksukyvyttömyyssuojaan liittyvät 
velvoitteensa.

3. Yhteysviranomaisten on annettava 
toistensa käyttöön kaikki tarpeelliset tiedot 
kansallisista maksukyvyttömyyssuojaa 
koskevista järjestelmistään sekä tiedot 
tahosta tai tahoista, joka takaa tai jotka 
takaavat suojan tietyn niiden alueelle 
sijoittautuneen elinkeinonharjoittajan 
maksukyvyttömyystapauksessa. Niiden on 
annettava toisilleen mahdollisuus käyttää 
luetteloja niistä matkanjärjestäjistä, jotka 
täyttävät maksukyvyttömyyssuojaan 
liittyvät velvoitteensa.

Or. en

Tarkistus 405
Ivo Belet

Ehdotus direktiiviksi
16 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Yhteysviranomaisten on annettava 
toistensa käyttöön kaikki tarpeelliset tiedot 
kansallisista maksukyvyttömyyssuojaa 
koskevista järjestelmistään sekä tiedot 
tahosta tai tahoista, joka takaa tai jotka 
takaavat suojan tietyn niiden alueelle 
sijoittautuneen elinkeinonharjoittajan 
maksukyvyttömyystapauksessa. Niiden on 
annettava toisilleen mahdollisuus käyttää 
luetteloja niistä matkanjärjestäjistä ja 
avustettujen matkajärjestelyjen 
hankkimista helpottavista 

3. Yhteysviranomaisten on annettava 
toistensa käyttöön kaikki tarpeelliset tiedot 
maksukyvyttömyyssuojaa koskevista 
järjestelmistään sekä tiedot tahosta tai 
tahoista, joka takaa tai jotka takaavat 
suojan tietyn niiden alueelle sijoittautuneen 
elinkeinonharjoittajan 
maksukyvyttömyystapauksessa. Niiden on 
annettava toisilleen mahdollisuus käyttää 
luetteloja niistä matkanjärjestäjistä ja 
avustettujen matkajärjestelyjen 
hankkimista helpottavista 



PE526.125v01-00 186/206 AM\1013596FI.doc

FI

matkanvälittäjistä, jotka täyttävät 
maksukyvyttömyyssuojaan liittyvät 
velvoitteensa.

matkanvälittäjistä, jotka täyttävät 
maksukyvyttömyyssuojaan liittyvät 
velvoitteensa.

Or. nl

Perustelu

Jäsenvaltiot saattavat direktiivin osaksi lainsäädäntöä erilaisilla hallinnollisilla tasoilla 
jäsenvaltion rakenteiden mukaisesti.

Tarkistus 406
Philippe Juvin

Ehdotus direktiiviksi
16 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Yhteysviranomaisten on annettava 
toistensa käyttöön kaikki tarpeelliset tiedot 
kansallisista maksukyvyttömyyssuojaa 
koskevista järjestelmistään sekä tiedot 
tahosta tai tahoista, joka takaa tai jotka 
takaavat suojan tietyn niiden alueelle 
sijoittautuneen elinkeinonharjoittajan 
maksukyvyttömyystapauksessa. Niiden on 
annettava toisilleen mahdollisuus käyttää 
luetteloja niistä matkanjärjestäjistä ja 
avustettujen matkajärjestelyjen 
hankkimista helpottavista 
matkanvälittäjistä, jotka täyttävät 
maksukyvyttömyyssuojaan liittyvät 
velvoitteensa.

3. Yhteysviranomaisten on annettava 
toistensa käyttöön kaikki tarpeelliset tiedot 
kansallisista maksukyvyttömyyssuojaa 
koskevista järjestelmistään sekä tiedot 
tahosta tai tahoista, joka takaa tai jotka 
takaavat suojan tietyn niiden alueelle 
sijoittautuneen elinkeinonharjoittajan 
maksukyvyttömyystapauksessa. Niiden on 
annettava toisilleen mahdollisuus käyttää 
luetteloja niistä matkanjärjestäjistä ja/tai 
matkapaketin yhteydessä 
matkanvälittäjistä ja avustettujen 
matkajärjestelyjen hankkimista 
helpottavista matkanvälittäjistä, jotka 
täyttävät maksukyvyttömyyssuojaan 
liittyvät velvoitteensa.

Or. en

Perustelu

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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(Perustelua ei ole käännetty, koska sen pituus ylittää sallitun merkkimäärän.)

Tarkistus 407
Matteo Salvini

Ehdotus direktiiviksi
16 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Jos jäsenvaltiolla on epäilyjä, jotka 
koskevat sen alueella toimivan toiseen 
jäsenvaltioon sijoittautuneen 
matkanjärjestäjän tai avustettujen 
matkajärjestelyjen hankkimista 
helpottavan matkanvälittäjän
maksukyvyttömyyssuojaa, jäsenvaltion on 
pyydettävä asiasta selvitystä jäsenvaltiolta, 
johon tämä on sijoittautunut. 
Jäsenvaltioiden on vastattava toisten 
jäsenvaltioiden esittämiin pyyntöihin 
15 työpäivän kuluessa niiden 
vastaanottamisesta.

4. Jos jäsenvaltiolla on epäilyjä, jotka 
koskevat sen alueella toimivan toiseen 
jäsenvaltioon sijoittautuneen 
matkanjärjestäjän 
maksukyvyttömyyssuojaa, jäsenvaltion on 
pyydettävä asiasta selvitystä jäsenvaltiolta, 
johon tämä on sijoittautunut. 
Jäsenvaltioiden on vastattava toisten 
jäsenvaltioiden esittämiin pyyntöihin 15 
työpäivän kuluessa niiden 
vastaanottamisesta.

Or. en

Perustelu

Matkapaketteja koskevan direktiivin soveltamisala olisi rajattava paketin muodostavien 
matkapalvelujen yhdistelmiin. Direktiivissä käyttöön otettava ”avustetun matkajärjestelyn” 
käsite voisi haitata kuluttajia ja yrityksiä luomalla oikeudellista epävarmuutta ja 
aiheuttamalla sekaannusta sekä kuluttajien että matkapalvelujen tarjoajien keskuudessa.

Tarkistus 408
Jorgo Chatzimarkakis

Ehdotus direktiiviksi
16 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Jos jäsenvaltiolla on epäilyjä, jotka 
koskevat sen alueella toimivan toiseen 
jäsenvaltioon sijoittautuneen 
matkanjärjestäjän tai avustettujen 
matkajärjestelyjen hankkimista 

4. Jos jäsenvaltiolla on epäilyjä, jotka 
koskevat sen alueella toimivan toiseen 
jäsenvaltioon sijoittautuneen 
matkanjärjestäjän 
maksukyvyttömyyssuojaa, jäsenvaltion on 
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helpottavan matkanvälittäjän 
maksukyvyttömyyssuojaa, jäsenvaltion on 
pyydettävä asiasta selvitystä jäsenvaltiolta, 
johon tämä on sijoittautunut. 
Jäsenvaltioiden on vastattava toisten 
jäsenvaltioiden esittämiin pyyntöihin 
15 työpäivän kuluessa niiden 
vastaanottamisesta.

pyydettävä asiasta selvitystä jäsenvaltiolta, 
johon tämä on sijoittautunut. 
Jäsenvaltioiden on vastattava toisten 
jäsenvaltioiden esittämiin pyyntöihin 15 
työpäivän kuluessa niiden 
vastaanottamisesta.

Or. en

Tarkistus 409
Philippe Juvin

Ehdotus direktiiviksi
16 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Jos jäsenvaltiolla on epäilyjä, jotka 
koskevat sen alueella toimivan toiseen 
jäsenvaltioon sijoittautuneen 
matkanjärjestäjän tai avustettujen 
matkajärjestelyjen hankkimista helpottavan 
matkanvälittäjän 
maksukyvyttömyyssuojaa, jäsenvaltion on 
pyydettävä asiasta selvitystä jäsenvaltiolta, 
johon tämä on sijoittautunut. 
Jäsenvaltioiden on vastattava toisten 
jäsenvaltioiden esittämiin pyyntöihin 
15 työpäivän kuluessa niiden 
vastaanottamisesta.

4. Jos jäsenvaltiolla on epäilyjä, jotka 
koskevat sen alueella toimivan toiseen 
jäsenvaltioon sijoittautuneen 
matkanjärjestäjän ja/tai matkapaketin 
yhteydessä matkanvälittäjän tai 
avustettujen matkajärjestelyjen 
hankkimista helpottavan matkanvälittäjän 
maksukyvyttömyyssuojaa, jäsenvaltion on 
pyydettävä asiasta selvitystä jäsenvaltiolta, 
johon tämä on sijoittautunut. 
Jäsenvaltioiden on vastattava toisten 
jäsenvaltioiden esittämiin pyyntöihin 
15 työpäivän kuluessa niiden 
vastaanottamisesta.

Or. en

Perustelu

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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(Perustelua ei ole käännetty, koska sen pituus ylittää sallitun merkkimäärän.)

Tarkistus 410
Matteo Salvini

Ehdotus direktiiviksi
17 artikla

Komission teksti Tarkistus

17 artikla Poistetaan.
Avustettuja matkajärjestelyjä koskevat 
tiedotusvaatimukset
Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
ennen kuin matkustaja sitoutuu 
sopimukseen tai avustettuja 
matkajärjestelyjä koskevaan vastaavaan 
tarjoukseen, avustettujen 
matkajärjestelyjen hankkimista 
helpottavan elinkeinonharjoittajan on 
ilmoitettava selkeästi ja näkyvästi,
(a) että kukin palveluntarjoaja vastaa 
tarjoamiensa palvelujen moitteettomasta 
sopimusperusteisesta suorittamisesta 
yksinään; ja
(b) että matkustaja ei voi käyttää tässä 
direktiivissä yksinomaan matkapakettia 
käyttäville matkustajille myönnettyjä 
oikeuksia mutta hänellä on oikeus hänen 
ennalta suorittamiensa maksujen 
palautukseen ja, jos palveluihin sisältyy 
matkustajien kuljetus, oikeus 
paluukuljetukseen siltä varalta, että itse 
matkanvälittäjästä tai jostakin 
palveluntarjoajasta tulee maksukyvytön.

Or. en

Perustelu

Direktiivistä olisi poistettava viittaukset ”avustettuun matkajärjestelyyn”, jotta kuluttajat 
voisivat hyötyä täysipainoisesti matkapalvelujen tarjoajien aloitteista. Tämä vastaisi EU:n 
tavoitetta saumattomasta liikkuvuudesta. Lisäksi on syytä pitää mielessä, että artiklan 
säännösten voimaan saattaminen on mahdotonta tapauksissa, joissa matkustaja on käyttänyt 
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verkkosivuston linkkejä saadakseen tiettyä matkaa varten kaksi palvelua eikä hän ole antanut 
mitään tunnistetietoja.

Tarkistus 411
Jorgo Chatzimarkakis

Ehdotus direktiiviksi
17 artikla

Komission teksti Tarkistus

17 artikla Poistetaan.
Avustettuja matkajärjestelyjä koskevat 
tiedotusvaatimukset
Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
ennen kuin matkustaja sitoutuu 
sopimukseen tai avustettuja 
matkajärjestelyjä koskevaan vastaavaan 
tarjoukseen, avustettujen 
matkajärjestelyjen hankkimista 
helpottavan elinkeinonharjoittajan on 
ilmoitettava selkeästi ja näkyvästi,
(a) että kukin palveluntarjoaja vastaa 
tarjoamiensa palvelujen moitteettomasta 
sopimusperusteisesta suorittamisesta 
yksinään; ja
(b) että matkustaja ei voi käyttää tässä 
direktiivissä yksinomaan matkapakettia 
käyttäville matkustajille myönnettyjä 
oikeuksia mutta hänellä on oikeus hänen 
ennalta suorittamiensa maksujen 
palautukseen ja, jos palveluihin sisältyy 
matkustajien kuljetus, oikeus 
paluukuljetukseen siltä varalta, että itse 
matkanvälittäjästä tai jostakin 
palveluntarjoajasta tulee maksukyvytön.

Or. en
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Tarkistus 412
Sergio Gaetano Cofferati

Ehdotus direktiiviksi
17 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

 Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
ennen kuin matkustaja sitoutuu 
sopimukseen tai avustettuja 
matkajärjestelyjä koskevaan vastaavaan 
tarjoukseen, avustettujen 
matkajärjestelyjen hankkimista helpottavan 
elinkeinonharjoittajan on ilmoitettava 
selkeästi ja näkyvästi,

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
ennen kuin matkustaja sitoutuu 
sopimukseen tai avustettuja 
matkajärjestelyjä koskevaan vastaavaan 
tarjoukseen, avustettujen 
matkajärjestelyjen hankkimista helpottavan 
elinkeinonharjoittajan on ilmoitettava 
selkeästi ja näkyvästi ja kestävällä 
välineellä,

Or. en

Tarkistus 413
Sergio Gaetano Cofferati

Ehdotus direktiiviksi
17 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(b) että matkustaja ei voi käyttää tässä 
direktiivissä yksinomaan matkapakettia 
käyttäville matkustajille myönnettyjä 
oikeuksia mutta hänellä on oikeus hänen 
ennalta suorittamiensa maksujen 
palautukseen ja, jos palveluihin sisältyy 
matkustajien kuljetus, oikeus 
paluukuljetukseen siltä varalta, että itse 
matkanvälittäjästä tai jostakin 
palveluntarjoajasta tulee maksukyvytön.

(b) että matkustaja ei voi käyttää tässä 
direktiivissä yksinomaan matkapakettia 
käyttäville matkustajille myönnettyjä 
oikeuksia mutta hänellä on oikeus hänen 
ennalta suorittamiensa maksujen 
palautukseen, avustamiseen joutuessaan 
vaikeuksiin ja, jos palveluihin sisältyy 
matkustajien kuljetus, oikeus 
paluukuljetukseen siltä varalta, että itse 
matkanvälittäjästä tai jostakin 
palveluntarjoajasta tulee maksukyvytön.

Or. en

Tarkistus 414
Monika Hohlmeier
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Ehdotus direktiiviksi
17 artikla – 1 kohta – b a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(b a) että matkustajalla on oikeus saada 
yksityiskohtainen lasku, jossa esitetään 
kaikki matkapalvelun kustannukset 
avoimella tavalla ja erityisesti 
kustannukset, jotka aiheutuvat varauksen 
muuttamisesta tai peruuttamisesta taikka 
muista matkapalveluihin tehdyistä 
muutoksista; laskun on oltava 
matkustajan saatavilla viimeistään 
lähtöajankohtana;

Or. de

Tarkistus 415
Bernadette Vergnaud

Ehdotus direktiiviksi
17 artikla – 1 kohta – b a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(b a) että kuluttaja hyötyy kuitenkin 
direktiivillä 2011/83/EU suoduista 
oikeuksista, paitsi jos tässä direktiivissä 
säädetään toisin.

Or. fr

Perustelu

On hyödyllistä selkeyttää suhdetta kuluttajan oikeuksia koskevaan direktiiviin, joka on 
edelleen ainakin osittain sovellettavissa, erityisesti tiettyihin matkapaketteihin kuulumattomiin 
matkapalveluihin ja kuljetussopimuksiin.

Tarkistus 416
Monika Hohlmeier
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Ehdotus direktiiviksi
17 artikla – 1 kohta – b b alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(b b) että varattu matkaluokka, mukaan 
luettuna mahdollinen alaluokka, 
ilmoitetaan avoimesti ja selvästi 
tunnistettavissa olevalla tavalla, sekä 
varauksen saatavuutta koskevat tiedot ja 
kustannukset ja ehdot, kun varausta 
muutetaan tai perutaan taikka tehdään 
muita muutoksia; 

Or. de

Tarkistus 417
Monika Hohlmeier

Ehdotus direktiiviksi
17 artikla – 1 kohta – b c alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(b c) tietyn matkaluokan saatavilla olevat 
kiintiöt, mukaan luettuna kaikki 
kustannukset, jotka on maksettava 
siirryttäessä toiseen luokkaan tai 
alaluokkaan;

Or. de

Tarkistus 418
Sergio Gaetano Cofferati

Ehdotus direktiiviksi
17 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Jos tämän artiklan 1 kohdan b alakohtaa 
ei noudateta, matkustajalle kuuluvat 
kaikki takeet ja oikeudet, jotka 
varmistetaan tässä direktiivissä 
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matkapakettien yhteydessä.

Or. en

Tarkistus 419
Philippe Juvin

Ehdotus direktiiviksi
17 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

17 a artikla
Matkanvälittäjän tiedot täydentävistä 

matkapalveluista, jotka on varattu 
avustettujen matkajärjestelyjen yhteydessä 

käyttämällä linkkejä sisältäviä 
verkkovarausmenettelyjä

Elinkeinonharjoittajien, jotka tarjoavat 
täydentäviä matkapalveluja avustettujen 
matkajärjestelyjen yhteydessä sellaisina 
kuin ne ovat määriteltyinä 3 artiklan 
5 kohdan b alakohdassa, on 
varmistettava, että asianomainen 
matkanvälittäjä saa asianmukaiset tiedot 
täydentävän matkapalvelun vahvistetusta 
varauksesta, joka muodostaa yhdessä 
ensimmäisen varatun matkapalvelun 
kanssa avustetun matkajärjestelyn, jolloin 
tämän direktiivin mukaiset 
matkanvälittäjän vastuu ja velvollisuudet 
tulevat voimaan.

Or. en

Perustelu

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.
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(Perustelua ei ole käännetty, koska sen pituus ylittää sallitun merkkimäärän.)

Tarkistus 420
Hans-Peter Mayer

Ehdotus direktiiviksi
17 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

17 a artikla
Kytkettyjen matkapalvelujen hankkimista 
verkossa helpottavat 
elinkeinonharjoittajat eivät saa piilottaa 
vaihtoehtoa, joka mahdollistaa muiden 
palvelujen tai liitännäispalvelujen 
varaamatta jättämisen, eivätkä ne saa 
esittää tätä vaihtoehtoa epäselvällä, 
epäymmärrettävällä tai kaksiselitteisellä 
tavalla tai myöhässä. Tällainen vaihtoehto 
on valittava aina automaattisesti 
oletusarvona.

Or. en

Tarkistus 421
Hans-Peter Mayer

Ehdotus direktiiviksi
-18 artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

-18 artikla
Tietojen ilmoittamatta jättäminen

Jos peruuttamisoikeus on voimassa, mutta 
matkustajalle ei ole ilmoitettu siitä, 
hänellä on oikeus peruuttaa sopimus 
kustannuksitta viimeistään 24 tuntia 
ennen lähtöä.

Or. de
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Tarkistus 422
Sergio Gaetano Cofferati, Marc Tarabella

Ehdotus direktiiviksi
18 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

18 a artikla
Näkyvä indikaattori

Kaikissa matkapakettia koskevissa 
sopimuksissa tai sopimuksen tekoa 
edeltävissä tiedoissa on esitettävä selvästi 
ja näkyvällä tavalla selvästi havaittavaan 
paikkaan sijoitettu väriltään vihreä 
visuaalinen indikaattori, joka on 
standardoitu Euroopan tasolla ja joka 
osoittaa, että sopimus on matkapaketti.
Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
kytketyn matkajärjestelyn hankkimista 
helpottava elinkeinonharjoittaja esittää 
17 artiklassa tarkoitetut tiedot antaessaan 
selvällä ja näkyvällä tavalla hyvin selvästi 
havaittavissa olevaan paikkaan väriltään 
keltaisen visuaalisen indikaattorin, joka 
osoittaa sopimuksen olevan osa kytkettyä 
matkajärjestelyä, ennen kuin mikään 
sopimus tai muu vastaava kytkettyä 
matkajärjestelyä koskeva tarjous sitoo 
matkustajaa.
Siirretään komissiolle valtuudet antaa 
18 b artiklan mukaisia teknisiä 
standardeja näiden visuaalisten 
indikaattoreiden määrittelemiseksi sen 
jälkeen, kun asiaa on testattu kuluttajilla, 
jotta heitä varten voidaan valita 
soveltuvimmat toimenpiteet.

Or. en

Tarkistus 423
Sergio Gaetano Cofferati, Marc Tarabella
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Ehdotus direktiiviksi
18 b artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

18 b artikla
Tekniset standardit

1. Siirretään komissiolle valta hyväksyä 
teknisiä standardeja tässä artiklassa 
säädetyin edellytyksin.
2. Siirretään komissiolle [vuoden] ajaksi 
tämän asetuksen voimaantulosta lukien 
valta hyväksyä 18 a artiklassa 
tarkoitettuja teknisiä standardeja.
3. Euroopan parlamentti tai neuvosto voi 
milloin tahansa peruuttaa 18 a artiklassa 
tarkoitetun säädösvallan siirron. 
Peruuttamispäätöksellä lopetetaan tuossa 
päätöksessä mainittu säädösvallan siirto. 
Peruuttaminen tulee voimaan sitä päivää 
seuraavana päivänä, jona sitä koskeva 
päätös julkaistaan Euroopan unionin 
virallisessa lehdessä, tai jonakin 
myöhempänä, kyseisessä päätöksessä 
mainittuna päivänä. Peruuttamispäätös ei 
vaikuta jo voimassa olevien teknisten 
standardien pätevyyteen.
4. Heti kun komissio on hyväksynyt 
teknisiä standardeja, komissio antaa ne 
tiedoksi yhtäaikaisesti Euroopan 
parlamentille ja neuvostolle.
5. Edellä olevan 18 a artiklan nojalla 
hyväksytty tekninen standardi tulee 
voimaan ainoastaan, jos Euroopan 
parlamentti tai neuvosto ei ole kahden 
kuukauden kuluessa siitä, kun 
asianomainen standardi on annettu 
tiedoksi Euroopan parlamentille ja 
neuvostolle, ilmaissut vastustavansa sitä 
tai jos sekä Euroopan parlamentti että 
neuvosto ovat ennen mainitun määräajan 
päättymistä ilmoittaneet komissiolle, että 
ne eivät vastusta standardia. Euroopan 
parlamentin tai neuvoston aloitteesta tätä 
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määräaikaa jatketaan [kahdella 
kuukaudella].

Or. en

Tarkistus 424
Hans-Peter Mayer

Ehdotus direktiiviksi
19 artikla 

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
matkanvälittäjä, joka on sopinut 
järjestävänsä matkapaketin tai avustettujen 
matkajärjestelyjen varaamisen tai joka 
helpottaa tällaisten palvelujen varaamista, 
on vastuussa varausprosessin aikana 
tapahtuvista virheistä, elleivät ne johdu
matkustajasta tai väistämättömistä ja 
poikkeuksellisista olosuhteista.

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
matkanvälittäjä, joka on sopinut 
järjestävänsä matkapaketin tai avustettujen 
matkajärjestelyjen varaamisen tai joka 
helpottaa tällaisten palvelujen varaamista, 
on vastuussa, jos hän jättää toimittamatta 
edelleen matkanjärjestäjän 4 artiklan 
1 kohdan mukaisesti antamat tiedot, 
toimittaa tiedot edelleen epätäydellisinä 
tai tekee virheitä varauksessa.
Matkanvälittäjän ei voida katsoa olevan 
vastuussa, kun virheet johtuvat 
matkustajasta tai väistämättömistä ja 
poikkeuksellisista olosuhteista.

Or. de

Perustelu

Vastaa 4 artiklaan tehtyä tarkistusta.

Tarkistus 425
Matteo Salvini

Ehdotus direktiiviksi
19 artikla 

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
matkanvälittäjä, joka on sopinut 
järjestävänsä matkapaketin tai avustettujen 
matkajärjestelyjen varaamisen tai joka 
helpottaa tällaisten palvelujen varaamista, 
on vastuussa varausprosessin aikana 

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
matkanvälittäjä, joka on sopinut 
järjestävänsä matkapaketin, on vastuussa 
varausprosessin aikana tapahtuvista 
virheistä, elleivät ne johdu matkustajasta 
tai väistämättömistä ja poikkeuksellisista 
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tapahtuvista virheistä, elleivät ne johdu 
matkustajasta tai väistämättömistä ja 
poikkeuksellisista olosuhteista.

olosuhteista.

Or. en

Perustelu

”Helpottaja” tarjoaa pelkästään linkin toisen palveluntarjoajan verkkosivustolle, eikä hänen 
pitäisi siksi katsoa olevan vastuussa tämän toisen verkkosivuston varausprosessista, jota hän 
ei mitä todennäköisimmin kykene lainkaan valvomaan. Täydentävien matkapalvelujen 
hankkimista helpottavien palveluntarjoajien, jotka huolehtivat linkeistä kolmannen osapuolen 
verkkosivustolle, ei pitäisi siis katsoa olevan vastuussa varaamisessa tehdyistä virheistä, 
koska he toimivat vain helpottajina eivätkä matkanjärjestäjinä tai matkanvälittäjinä. 

Tarkistus 426
Sergio Gaetano Cofferati, Marc Tarabella

Ehdotus direktiiviksi
19 artikla 

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
matkanvälittäjä, joka on sopinut 
järjestävänsä matkapaketin tai avustettujen 
matkajärjestelyjen varaamisen tai joka 
helpottaa tällaisten palvelujen varaamista, 
on vastuussa varausprosessin aikana 
tapahtuvista virheistä, elleivät ne johdu 
matkustajasta tai väistämättömistä ja 
poikkeuksellisista olosuhteista.

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
matkanvälittäjä, joka on sopinut 
järjestävänsä matkapaketin tai avustettujen 
matkajärjestelyjen varaamisen tai joka 
helpottaa tällaisten palvelujen varaamista, 
on vastuussa varausprosessin aikana 
tapahtuvista virheistä, elleivät ne johdu 
matkustajasta. Tällöin todistustaakka on 
matkanvälittäjällä, jonka on osoitettava 
matkustajan virhe.

Or. en

Tarkistus 427
Anna Hedh

Ehdotus direktiiviksi
19 artikla 
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Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
matkanvälittäjä, joka on sopinut 
järjestävänsä matkapaketin tai avustettujen 
matkajärjestelyjen varaamisen tai joka 
helpottaa tällaisten palvelujen varaamista, 
on vastuussa varausprosessin aikana 
tapahtuvista virheistä, elleivät ne johdu 
matkustajasta tai väistämättömistä ja 
poikkeuksellisista olosuhteista.

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
matkanvälittäjä, joka on sopinut 
järjestävänsä matkapaketin tai avustettujen 
matkajärjestelyjen varaamisen tai joka 
helpottaa tällaisten palvelujen varaamista, 
on vastuussa varausprosessin aikana 
tapahtuvista virheistä, elleivät ne johdu 
matkustajasta. Matkustajalla on virheiden 
ilmetessä oikeus muuttaa varausta 
48 tunnin kuluessa varauksen 
suorittamisesta.

Or. sv

Tarkistus 428
Philippe Juvin

Ehdotus direktiiviksi
19 artikla 

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
matkanvälittäjä, joka on sopinut 
järjestävänsä matkapaketin tai avustettujen 
matkajärjestelyjen varaamisen tai joka 
helpottaa tällaisten palvelujen varaamista, 
on vastuussa varausprosessin aikana 
tapahtuvista virheistä, elleivät ne johdu 
matkustajasta tai väistämättömistä ja 
poikkeuksellisista olosuhteista.

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
matkapaketin varaamisen järjestävä 
matkanjärjestäjä tai matkanvälittäjä, joka 
on sopinut järjestävänsä matkapaketin tai 
avustettujen matkajärjestelyjen varaamisen 
tai joka helpottaa tällaisten palvelujen 
varaamista, on varausprosessiin todella 
osallistuessaan vastuussa varausprosessin 
aikana tapahtuvista virheistä, elleivät ne 
johdu matkustajasta tai väistämättömistä ja 
poikkeuksellisista olosuhteista. Kun on 
kyse avustetusta matkajärjestelystä, joka 
perustuu täydentävien matkapalvelujen 
hankkimiseen toiselta 
elinkeinonharjoittajalta 3 artiklan 
5 kohdan b alakohdassa tarkoitettujen 
linkkejä sisältävien 
verkkovarausprosessien avulla, 
matkanvälittäjä ei ole vastuussa 
varauksessa tapahtuvista virheistä, jotka 
aiheutuvat tämän toisen 
elinkeinonharjoittajan tekemistä virheistä. 
Tällöin jäsenvaltioiden on varmistettava, 
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että täydentäviä matkapalveluja tarjoava 
elinkeinonharjoittaja on vastuussa 
virheistä, jotka ovat tapahtuneet tällaisen 
palvelun varausprosessin aikana.

Or. en

Perustelu

Matkanvälittäjien olisi oltava vastuussa varauksessa tehdyistä virheistä vain silloin, kun he 
todella osallistuvat varausprosessiin. Kun kyse on avustetusta matkajärjestelystä, jossa 
käytetään linkkejä sisältäviä verkkovarauspalveluja, jotka perustuvat täsmällisten tietojen, 
kuten matkakohdetta ja matkan kestoa koskevien tietojen, siirtämiseen elinkeinonharjoittajien 
välillä (katso 3 artiklan 5 kohdan b alakohtaa koskeva tarkistus), niin jos täydentävän 
palvelun tarjoava elinkeinonharjoittaja tekee virheen varauksessa, hänen olisi oltava siitä 
vastuussa eikä matkanvälittäjän, joka ei voi valvoa täydentävien palvelujen varaamista. 

Tarkistus 429
Philippe Juvin

Ehdotus direktiiviksi
19 artikla 

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
matkanvälittäjä, joka on sopinut 
järjestävänsä matkapaketin tai avustettujen 
matkajärjestelyjen varaamisen tai joka 
helpottaa tällaisten palvelujen varaamista, 
on vastuussa varausprosessin aikana 
tapahtuvista virheistä, elleivät ne johdu 
matkustajasta tai väistämättömistä ja 
poikkeuksellisista olosuhteista.

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen 
versioon.)

Or. fr

Perustelu

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen versioon.)

Tarkistus 430
Hans-Peter Mayer

Ehdotus direktiiviksi
20 artikla 
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Komission teksti Tarkistus

Jos matkanjärjestäjä tai 15 tai 18 artiklan 
mukaisesti matkanvälittäjä maksaa 
korvauksen, myöntää hinnanalennuksen tai 
täyttää muut tämän direktiivin nojalla sille
kuuluvat velvoitteet, tämän direktiivin tai 
kansallisen lainsäädännön säännöksiä ei 
voida tulkita siten, että ne rajoittavat sen 
oikeutta hakea korvausta kolmannelta 
osapuolelta, joka on vaikuttanut 
tapahtumaan, jonka johdosta 
korvausvelvoite, hinnanalennus tai muut 
velvoitteet syntyivät.

1. Jos matkanjärjestäjä tai 15 tai 18 artiklan 
mukaisesti matkanvälittäjä maksaa 
korvauksen, myöntää hinnanalennuksen tai 
täyttää muut tämän direktiivin nojalla 
hänelle kuuluvat velvoitteet, 
jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
matkanjärjestäjällä tai matkanvälittäjällä 
on oikeus hakea korvausta kolmannelta 
osapuolelta, joka on vaikuttanut 
tapahtumaan, jonka johdosta 
korvausvelvoite, hinnanalennus tai muu 
velvoite syntyi.

2. Edellä 1 kohdassa tarkoitettuun 
oikeuteen hakea korvausta kuuluu myös 
matkanjärjestäjien ja matkanvälittäjien 
oikeus hakea korvausta matkapalvelujen 
tarjoajilta, kun matkanjärjestäjä tai 
matkanvälittäjä on velvollinen 
maksamaan korvauksen matkustajalle 
tämän direktiivin mukaisesti ja 
matkustajalla on samaan aikaan oikeus 
saada korvausta muun asiassa 
sovellettavan unionin lainsäädännön,
muun muassa asetuksen 
(EY) N:o 261/2004 ja asetuksen 
(EY) N:o 1371/2007, mukaisesti. 
Korvauksenhakuoikeutta ei voida 
rajoittaa sopimuksella.
3. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
kaikki rajoitukset, jotka koskevat 
1 kohdassa tarkoitettua 
korvauksenhakuoikeutta, ovat 
kohtuullisia ja oikeasuhteisia asiassa 
sovellettavan kansallisen lainsäädännön 
mukaisesti.

Or. en

Perustelu

Artikla on epäselvä sen suhteen, onko matkanjärjestäjillä sen nojalla oikeus hakea muutosta 
vai ei. Artikla on siten tulkittavissa kahdella eri tavalla. Säännöksen voidaan toisaalta tulkita 
merkitsevän, että kyseinen oikeus tunnistetaan, ja yksityiskohdista säädetään kansallisella 
lainsäädännöllä. Toisaalta säännös voidaan tulkita niin, että siinä pelkästään turvataan 
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kansallisella tasolla tehty valinta siitä, katsotaanko kyseisen oikeuden olevan olemassa ja 
missä laajuudessa. Tarkistuksella selvennetään, että tämä oikeus

– kuuluu matkanjärjestäjille kansallisessa lainsäädännössä

– on voimassa myös silloin, kun matkustajalla on oikeus hakea korvausta unionin muun 
lainsäädännön mukaisesti.

Tarkistus 431
Philippe Juvin

Ehdotus direktiiviksi
20 artikla 

Komission teksti Tarkistus

Jos matkanjärjestäjä tai 15 tai 18 artiklan 
mukaisesti matkanvälittäjä maksaa 
korvauksen, myöntää hinnanalennuksen tai 
täyttää muut tämän direktiivin nojalla sille 
kuuluvat velvoitteet, tämän direktiivin tai 
kansallisen lainsäädännön säännöksiä ei 
voida tulkita siten, että ne rajoittavat sen 
oikeutta hakea korvausta kolmannelta 
osapuolelta, joka on vaikuttanut 
tapahtumaan, jonka johdosta 
korvausvelvoite, hinnanalennus tai muut 
velvoitteet syntyivät.

Jos matkanjärjestäjä tai 11, 12, 15 tai 
18 artiklan mukaisesti matkanvälittäjä 
maksaa korvauksen, myöntää 
hinnanalennuksen tai täyttää muut tämän 
direktiivin nojalla sille kuuluvat 
velvoitteet, jäsenvaltioiden on 
varmistettava, että sillä on oikeus hakea 
korvausta kolmannelta osapuolelta, joka on 
vaikuttanut tapahtumaan, jonka johdosta 
korvausvelvoite, hinnanalennus tai muut 
velvoitteet syntyivät.

Or. en

Perustelu

Although the current proposal is dedicated to B2C relations, it is nonetheless essential to 
underline that packages/assisted travel arrangements can be impacted by events/decisions 
triggered by third parties (e.g. bankruptcy of an air carrier, cancellation of flights, etc.). The 
revision of the 1990 Directive should be the opportunity to reinforce this aspect of B2B 
relations and oblige Member States to include appropriate and accessible means of redress 
for the organiser and the retailer concerned against third parties. The addition to articles 11 
and 12 reflects the proposal put forward by Mr Philippe Juvin regarding targeted full 
harmonisation.

(Perustelua ei ole käännetty, koska sen pituus ylittää sallitun merkkimäärän.)
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Tarkistus 432
Ivo Belet

Ehdotus direktiiviksi
21 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Matkustaja ei voi luopua hänelle niiden 
kansallisten toimenpiteiden perusteella 
kuuluvista oikeuksista, joilla tämä 
direktiivi saatetaan osaksi kansallista
lainsäädäntöä.

2. Matkustaja ei voi luopua hänelle niiden 
toimenpiteiden perusteella kuuluvista
oikeuksista, joilla tämä direktiivi saatetaan 
osaksi lainsäädäntöä.

Or. nl

Perustelu

Jäsenvaltiot saattavat tämän direktiivin säännökset osaksi kansallista lainsäädäntöään 
erilaisilla hallinnan tasolla kulloisenkin jäsenvaltion rakenteen mukaisesti.

Tarkistus 433
Sergio Gaetano Cofferati

Ehdotus direktiiviksi
22 artikla 

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on huolehdittava siitä, että 
tämän direktiivin noudattamisen 
varmistamiseksi on olemassa riittävät ja 
tehokkaat keinot.

Jäsenvaltioiden on huolehdittava siitä, että 
tämän direktiivin noudattamisen 
varmistamiseksi on olemassa riittävät ja 
tehokkaat keinot.

Jäsenvaltioiden on lisäksi huolehdittava 
siitä, että on otettu käyttöön 
asianmukaiset mekanismit, jotta voidaan 
varmistaa, että elinkeinonharjoittajat tai 
matkanjärjestäjät eivät sovella 
harhaanjohtavia käytäntöjä etenkään
antamalla kuluttajalle vaikutelmaa 
oikeuksista ja takuista, joita ei 
todellisuudessa tarjota sopimuksen 
yhteydessä.

Or. en
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Tarkistus 434
Ivo Belet

Ehdotus direktiiviksi
23 artikla 

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on säädettävä säännöt 
seuraamuksista, joita 
lainvalvontaviranomaiset voivat määrätä 
elinkeinonharjoittajille tämän direktiivin 
nojalla annettujen kansallisten säännösten 
rikkomisesta, ja toteutettava kaikki 
tarvittavat toimenpiteet seuraamusten 
täytäntöönpanon varmistamiseksi. 
Seuraamusten on oltava tehokkaita, 
oikeasuhteisia ja varoittavia.

Jäsenvaltioiden on säädettävä säännöt 
seuraamuksista, joita 
lainvalvontaviranomaiset voivat määrätä 
elinkeinonharjoittajille tämän direktiivin 
nojalla annettujen säännösten rikkomisesta, 
ja toteutettava kaikki tarvittavat 
toimenpiteet seuraamusten 
täytäntöönpanon varmistamiseksi. 
Seuraamusten on oltava tehokkaita, 
oikeasuhteisia ja varoittavia.

Or. nl

Perustelu

Jäsenvaltiot saattavat tämän direktiivin säännökset osaksi kansallista lainsäädäntöään 
erilaisilla hallinnan tasolla kulloisenkin jäsenvaltion rakenteen mukaisesti.

Tarkistus 435
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Ehdotus direktiiviksi
27 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on annettava ja 
julkaistava tämän direktiivin 
noudattamisen edellyttämät lait, asetukset 
ja hallinnolliset määräykset viimeistään 
[18 kuukauden kuluttua tämän direktiivin 
voimaantulosta]. Niiden on toimitettava 
komissiolle viipymättä nämä säännökset 
kirjallisina.

1. Jäsenvaltioiden on annettava ja 
julkaistava tämän direktiivin 
noudattamisen edellyttämät lait, asetukset 
ja hallinnolliset määräykset viimeistään 
[24 kuukauden kuluttua tämän direktiivin 
voimaantulosta]. Niiden on toimitettava 
komissiolle viipymättä nämä säännökset 
kirjallisina.

Or. pl

Perustelu

Direktiivin täytäntöönpanoon varattu aika (18 kuukautta) on riittämätön, kun otetaan 
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huomioon lainsäädäntöprosessin kesto ja säännösten vaikutus liiketoimintaan. 
Elinkeinonharjoittajille on annettava riittävästi aikaa mukauttaa liiketoimintaansa uusiin 
säännöksiin. Siksi jäsenvaltioiden tarvittavien säännösten hyväksymiseen varattua aikaa olisi 
pidennettävä vastaavasti. Tarkistus täydentää esittelijän tekemiä tarkistuksia, joissa 
edellytetään kaikkien määräaikojen olevan kestoltaan 24 kuukautta.


