
AM\1013596HU.doc PE526.125v01-00

HU Egyesülve a sokféleségben HU

EURÓPAI PARLAMENT 2009 - 2014

Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság

2013/0246(COD)

19.12.2013

MÓDOSÍTÁS:
88 - 435

Jelentéstervezet
Hans-Peter Mayer
(PE524.596v01-00)

az utazási csomagokról és az igény szerint összeállított utazási formákról, 
valamint a 2006/2004/EK rendelet és a 2011/83/EU irányelv módosításról, 
továbbá a 90/314/EGK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló 
európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról

Irányelvre irányuló javaslat
(COM(2013)0512 – C7-0215/2013 – 2013/0246(COD))



PE526.125v01-00 2/203 AM\1013596HU.doc

HU

AM_Com_LegReport



AM\1013596HU.doc 3/203 PE526.125v01-00

HU

Módosítás 88
Emma McClarkin

Irányelvre irányuló javaslat
5 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) A Szerződés 26. cikke (2) bekezdésével 
összhangban a belső piac egy olyan, belső 
határok nélküli térség, amelyben biztosított 
az áruk, a személyek, a szolgáltatások és a 
tőke szabad mozgása. A valódi fogyasztói 
belső piac megteremtése érdekében össze 
kell hangolni az utazási csomagokra és az 
igény szerint összeállított utazási formákra 
vonatkozó szerződések egyes elemeit, 
helyes egyensúlyt alakítva ki a magas 
szintű fogyasztóvédelem, valamint a 
vállalkozások versenyképessége között.

(5) A Szerződés 26. cikke (2) bekezdésével 
összhangban a belső piac egy olyan, belső 
határok nélküli térség, amelyben biztosított 
az áruk, a személyek, a szolgáltatások és a 
tőke szabad mozgása. A valódi fogyasztói 
belső piac megteremtése érdekében össze 
kell hangolni az utazási csomagokra és az 
igény szerint összeállított utazási formákra 
vonatkozó szerződések megfelelő elemeit, 
helyes egyensúlyt alakítva ki a magas 
szintű fogyasztóvédelem, valamint a 
vállalkozások versenyképessége között.

Or. en

Módosítás 89
Catherine Stihler

Irányelvre irányuló javaslat
5 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) A Szerződés 26. cikke (2) bekezdésével
összhangban a belső piac egy olyan, belső 
határok nélküli térség, amelyben biztosított 
az áruk, a személyek, a szolgáltatások és a 
tőke szabad mozgása. A valódi fogyasztói 
belső piac megteremtése érdekében össze 
kell hangolni az utazási csomagokra és az
igény szerint összeállított utazási formákra 
vonatkozó szerződések egyes elemeit, 
helyes egyensúlyt alakítva ki a magas 
szintű fogyasztóvédelem, valamint a 
vállalkozások versenyképessége között.

(5) A Szerződés 26. cikke (2) bekezdésével 
összhangban a belső piac egy olyan, belső 
határok nélküli térség, amelyben biztosított 
az áruk, a személyek, a szolgáltatások és a 
tőke szabad mozgása. A valódi fogyasztói 
belső piac megteremtése érdekében össze 
kell hangolni az utazási csomagokra és a 
kapcsolt utazási formákra vonatkozó 
szerződések egyes elemeit, helyes 
egyensúlyt alakítva ki a magas szintű 
fogyasztóvédelem, valamint a 
vállalkozások versenyképessége között.
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Or. en

Indokolás

Az „igény szerint összeállított utazási forma” kifejezés félrevezető lehet, mivel azt sugallja, 
hogy a segítségnyújtás nem korlátozódik a foglalási szakaszra, hanem az üdülés tényleges 
idejére is kiterjed.

Módosítás 90
Ivo Belet

Irányelvre irányuló javaslat
6 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) Jelenleg nem teljes mértékben 
használják ki az utazási csomagok uniós 
piacának határon átnyúló lehetőségeit. Az 
utazók védelmére vonatkozó különböző 
tagállami szabályok eltérései visszatartják 
az egyik tagállamban élő utazókat attól, 
hogy egy másik tagállamban vásároljanak 
utazási csomagokat és igény szerint 
összeállított utazási formákat, valamint 
hasonlóképpen visszatartják az egyik 
tagállam szervezőit és közvetítőit attól, 
hogy egy másik tagállamban értékesítsék 
ezeket a szolgáltatásokat. Annak 
érdekében, hogy a fogyasztók és a 
vállalkozások maradéktalanul 
kihasználhassák a belső piac előnyeit, 
miközben magas szintű fogyasztóvédelmet 
biztosítanak az egész Unióban, szükség 
van a tagállamok utazási csomagokról és 
igény szerint összeállított utazási formákról 
szóló jogszabályainak további közelítésére.

(6) Jelenleg nem teljes mértékben 
használják ki az utazási csomagok uniós 
piacának határon átnyúló lehetőségeit. 
Annak érdekében, hogy a fogyasztók és a 
vállalkozások maradéktalanul 
kihasználhassák a belső piac előnyeit, 
miközben magas szintű fogyasztóvédelmet 
biztosítanak az egész Unióban, szükség 
van a tagállamok utazási csomagokról és 
igény szerint összeállított utazási formákról 
szóló jogszabályainak jobb közelítésére.

Or. nl

Módosítás 91
Ivo Belet

Irányelvre irányuló javaslat
6 a preambulumbekezdés (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6a) A tagállamoknak jogukban áll a 
fogyasztók védelme céljából az utazási 
csomagokra és az igény szerint 
összeállított utazási formákra vonatkozó 
szigorúbb intézkedéseket elfogadni, vagy 
fenntartani.

Or. nl

Módosítás 92
Heide Rühle

Irányelvre irányuló javaslat
7 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) Az utazási csomagokat vásárló utazók 
többsége az uniós fogyasztói jog 
értelmében vett fogyasztó. Ugyanakkor 
nem minden esetben könnyű különbséget 
tenni a fogyasztók, valamint a 
kisvállalkozások azon képviselői, illetve 
olyan szakemberek között, akik a 
fogyasztókéval azonos foglalási 
csatornákat használnak a vállalkozásukkal 
vagy szakmai tevékenységükkel 
kapcsolatos utazások foglalásához. Az 
ilyen utazók gyakran hasonló szintű 
védelmet igényelnek. Ezzel szemben a
nagyobb vállalatok vagy szervezetek 
gyakorta olyan utazási formákat rendelnek 
meg alkalmazottaik számára, amelyek az 
üzleti utazások szervezésére szakosodott 
vállalatokkal kötött keretszerződéseken 
alapulnak. Az utóbbi típusú utazási 
formák nem teszik szükségessé a 
fogyasztók számára kialakított védelmi 
szintet. Ezért ez az irányelv kizárólag 
abban az esetben alkalmazandó az üzleti 
utazókra, amennyiben nem 
keretszerződésen alapuló utazási formát 
választanak. Annak érdekében, hogy 
elkerüljék az egyéb fogyasztóvédelmi 

(7) Az utazási csomagokat vásárló utazók 
többsége az uniós fogyasztói jog 
értelmében vett fogyasztó. Ugyanakkor 
nem minden esetben könnyű különbséget 
tenni a fogyasztók, valamint a 
kisvállalkozások azon képviselői, illetve 
olyan szakemberek között, akik a 
fogyasztókéval azonos foglalási 
csatornákat használnak a vállalkozásukkal 
vagy szakmai tevékenységükkel 
kapcsolatos utazások foglalásához. A
nagyobb vállalatok vagy szervezetek 
gyakorta olyan utazási formákat rendelnek 
meg alkalmazottaik számára, amelyek az 
üzleti utazások szervezésére szakosodott 
vállalatokkal kötött keretszerződéseken 
alapulnak, vagy az a vállalkozás szervezi 
meg ezeket az utazásokat, amelynek az 
érdekében az utazó utazik. Az utazási 
formák e típusa nem teszi szükségessé a 
fogyasztók számára kialakított védelmi 
szintet. Annak érdekében, hogy elkerüljék 
az egyéb fogyasztóvédelmi irányelvekbe 
foglalt „fogyasztó” fogalmával való 
összetévesztést, az e rendelet alapján 
védelemben részesülő személyeket 
„utazóként” kell említeni.



PE526.125v01-00 6/203 AM\1013596HU.doc

HU

irányelvekbe foglalt „fogyasztó” 
fogalmával való összetévesztést, az e 
rendelet alapján védelemben részesülő 
személyeket „utazóként” kell említeni.

Or. en

Módosítás 93
Emma McClarkin

Irányelvre irányuló javaslat
7 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) Az utazási csomagokat vásárló utazók 
többsége az uniós fogyasztói jog 
értelmében vett fogyasztó. Ugyanakkor 
nem minden esetben könnyű különbséget 
tenni a fogyasztók, valamint a 
kisvállalkozások azon képviselői, illetve 
olyan szakemberek között, akik a 
fogyasztókéval azonos foglalási 
csatornákat használnak a vállalkozásukkal 
vagy szakmai tevékenységükkel 
kapcsolatos utazások foglalásához. Az 
ilyen utazók gyakran hasonló szintű 
védelmet igényelnek. Ezzel szemben a 
nagyobb vállalatok vagy szervezetek 
gyakorta olyan utazási formákat rendelnek 
meg alkalmazottaik számára, amelyek az 
üzleti utazások szervezésére szakosodott 
vállalatokkal kötött keretszerződéseken 
alapulnak. Az utóbbi típusú utazási formák 
nem teszik szükségessé a fogyasztók 
számára kialakított védelmi szintet. Ezért 
ez az irányelv kizárólag abban az esetben 
alkalmazandó az üzleti utazókra, 
amennyiben nem keretszerződésen 
alapuló utazási formát választanak.
Annak érdekében, hogy elkerüljék az 
egyéb fogyasztóvédelmi irányelvekbe 
foglalt „fogyasztó” fogalmával való 
összetévesztést, az e rendelet alapján 
védelemben részesülő személyeket 
„utazóként” kell említeni.

(7) Az utazási csomagokat vásárló utazók 
többsége fogyasztó. Ugyanakkor nem 
minden esetben könnyű különbséget tenni 
a fogyasztók, valamint a kisvállalkozások 
azon képviselői, illetve olyan szakemberek 
között, akik a fogyasztókéval azonos 
foglalási csatornákat használnak a 
vállalkozásukkal vagy szakmai 
tevékenységükkel kapcsolatos utazások 
foglalásához. Az ilyen utazók gyakran 
hasonló szintű védelmet igényelnek. Ezzel 
szemben a nagyobb vállalatok vagy 
szervezetek gyakorta olyan utazási 
formákat rendelnek meg alkalmazottaik 
számára, amelyek az üzleti utazások 
szervezésére szakosodott vállalatokkal 
kötött keretszerződéseken alapulnak. Az 
utóbbi típusú utazási formák nem teszik 
szükségessé a fogyasztók számára 
kialakított védelmi szintet. Ezért ez az 
irányelv kizárólag abban az esetben 
alkalmazandó az üzleti utazókra, ha azt a 
tagállamok szükségesnek ítélik, például 
amikor az üzleti utazó a cégnév helyett a 
saját személynevére foglal utazást. Annak 
érdekében, hogy elkerüljék az egyéb 
fogyasztóvédelmi irányelvekbe foglalt 
„fogyasztó” fogalmával való 
összetévesztést, az e rendelet alapján 
védelemben részesülő személyeket 
„utazóként” kell említeni.
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Or. en

Módosítás 94
Philippe Juvin

Irányelvre irányuló javaslat
8 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8) Mivel az utazási szolgáltatások számos 
különféle módon állíthatók össze, célszerű 
csomagnak tekinteni az utazási 
szolgáltatások valamennyi olyan 
összeállítását, amely rendelkezik az utazók 
által szokásosan a csomagokhoz társított 
jellemzőkkel, különösen azzal, hogy a 
különálló utazási szolgáltatásokat egyetlen 
utazási termékben egyesíti, amelynek 
megfelelő teljesítéséért a szervező 
felelősséget vállal. Az Európai Unió 
Bíróságának ítélkezési gyakorlata 
értelmében16, különbséget kell tenni 
aszerint, hogy az utazási szolgáltatások 
összeállítására az utazóval való bármely 
kapcsolatfelvételt megelőzően vagy az 
utazó kérésének, illetve választásának 
megfelelően kerül-e sor. Azonos elvek 
alkalmazandók, függetlenül attól, hogy a 
foglalást utazási iroda segítségével vagy az 
interneten intézték.

(8) Mivel az utazási szolgáltatások számos 
különféle módon állíthatók össze, célszerű 
csomagnak tekinteni az utazási 
szolgáltatások valamennyi olyan 
összeállítását, amely rendelkezik az utazók 
által szokásosan a csomagokhoz társított 
jellemzőkkel, különösen azzal, hogy a 
különálló utazási szolgáltatásokat egyetlen 
utazási termékben egyesíti, amelynek 
megfelelő teljesítéséért a szervező és/vagy 
a közvetítő felelősséget vállal. Az Európai 
Unió Bíróságának ítélkezési gyakorlata 
értelmében16, különbséget kell tenni 
aszerint, hogy az utazási szolgáltatások 
összeállítására az utazóval való bármely 
kapcsolatfelvételt megelőzően vagy az 
utazó kérésének, illetve választásának 
megfelelően kerül-e sor. Azonos elvek 
alkalmazandók, függetlenül attól, hogy a 
foglalást utazási iroda segítségével vagy az 
interneten intézték.

__________________ __________________
16 Lásd a C-400/00. sz. Club Tour, Viagens 
e Turismo SA kontra Alberto Carlos Lobo 
Gonçalves Garrido és Club Med Viagens 
Ld ügyben hozott ítéletet (EBHT 2002., I-
04051. o.).

16 Lásd a C-400/00. sz. Club Tour, Viagens 
e Turismo SA kontra Alberto Carlos Lobo 
Gonçalves Garrido és Club Med Viagens 
Ld ügyben hozott ítéletet (EBHT 2002., I-
04051. o.).

Or. en

Indokolás

Ez a módosítás a 11. cikk (Az utazási csomag teljesítéséért vállalt felelősség) kitűzött 
maximális harmonizációjáról szóló javaslathoz igazítja a preambulumbekezdést. Amint az 
korábban az 1990. évi irányelvben is szerepelt, a felelős kereskedő lehet a szervező és/vagy a 
közvetítő, ami némi mozgásteret hagy a tagállamok számára.
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Módosítás 95
Philippe Juvin

Irányelvre irányuló javaslat
9 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9) Az átláthatóság érdekében a 
csomagokat el kell különíteni az igény 
szerint összeállított utazási formáktól, 
amelyek esetében az utazók az interneten 
vagy utazási iroda segítségével állítanak 
össze utazási szolgáltatásokat, és így az 
utazó különböző utazási szolgáltatókkal 
köt szerződést, ideértve azokat a kapcsolt 
foglalási folyamatokat, amelyek nem 
tartalmazzák az említett jellemzőket, 
továbbá amelyek vonatkozásában nem 
volna helyénvaló a csomagokra vonatkozó 
valamennyi kötelezettség alkalmazása.

(9) Az átláthatóság érdekében a 
csomagokat el kell különíteni az igény 
szerint összeállított utazási formáktól, 
amelyek esetében az utazók az interneten 
vagy utazási iroda segítségével állítanak 
össze utazási szolgáltatásokat, és így az 
utazó különböző utazási szolgáltatókkal 
célzottan köt szerződést, ideértve azokat a 
kapcsolt foglalási folyamatokat, amelyek 
nem tartalmazzák az említett jellemzőket, 
továbbá amelyek vonatkozásában nem 
volna helyénvaló a csomagokra vonatkozó 
valamennyi kötelezettség alkalmazása.

Or. en

Indokolás

Az igény szerint összeállított utazási forma fogalmának tisztázása (a további ajánlatoknak 
célzottnak kell lenniük, azaz az utazó által elsőként lefoglalt utazási szolgáltatás helyéhez és 
időpontjaihoz kell kapcsolódniuk). További pontosítások találhatók az irányelvre vonatkozó 
javaslat 11. és 13. preambulumbekezdésében.

Módosítás 96
Ivo Belet

Irányelvre irányuló javaslat
11 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(11) Ugyanakkor az igény szerint 
összeállított utazási formákat el kell 
különíteni azoktól az utazási 
szolgáltatásoktól, amelyeket az utazó 
egymástól függetlenül, gyakorta eltérő 
időpontban foglal le, még abban az esetben 

(11) Ugyanakkor az igény szerint 
összeállított utazási formákat el kell 
különíteni azoktól az utazási 
szolgáltatásoktól, amelyeket az utazó 
egymástól függetlenül, gyakorta eltérő 
időpontban foglal le, még abban az esetben 
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is, ha ugyanazon utazás vagy üdülés 
céljából teszi ezt. Az interneten elérhető 
igény szerint összeállított utazási formákat 
meg kell különböztetni azoktól a linkektől, 
amelyek pusztán általános tájékoztatást 
adnak az utazóknak a további utazási 
szolgáltatásokról, például amikor egy 
szálloda vagy egy esemény szervezője a 
weboldalán – az esetleges foglalástól 
függetlenül – feltünteti a helyszínre történő 
szállítási szolgáltatásokat kínáló piaci 
szereplőket, vagy amennyiben sütiket 
(cookies) vagy metaadatokat alkalmaznak 
arra, hogy reklámokat helyezzenek el a 
weboldalakon.

is, ha ugyanazon utazás vagy üdülés 
céljából teszi ezt. Az interneten elérhető 
igény szerint összeállított utazási formákat 
meg kell különböztetni az olyan 
kapcsolódó weboldalaktól, amelyeknek 
nem célja az utazóval való 
kapcsolatfelvétel, valamint azoktól a 
linkektől, amelyek pusztán általános 
tájékoztatást adnak az utazóknak a további 
utazási szolgáltatásokról, például amikor 
egy szálloda vagy egy esemény szervezője 
a weboldalán – az esetleges foglalástól 
függetlenül – feltünteti a helyszínre történő 
szállítási szolgáltatásokat kínáló piaci 
szereplőket, vagy amennyiben sütiket 
(cookies) vagy metaadatokat alkalmaznak 
arra, hogy reklámokat helyezzenek el a 
weboldalakon.

Or. nl

Módosítás 97
Philippe Juvin

Irányelvre irányuló javaslat
11 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(11) Ugyanakkor az igény szerint 
összeállított utazási formákat el kell 
különíteni azoktól az utazási 
szolgáltatásoktól, amelyeket az utazó 
egymástól függetlenül, gyakorta eltérő 
időpontban foglal le, még abban az esetben 
is, ha ugyanazon utazás vagy üdülés 
céljából teszi ezt. Az interneten elérhető 
igény szerint összeállított utazási formákat 
meg kell különböztetni azoktól a linkektől, 
amelyek pusztán általános tájékoztatást 
adnak az utazóknak a további utazási 
szolgáltatásokról, például amikor egy 
szálloda vagy egy esemény szervezője a 
weboldalán – az esetleges foglalástól 
függetlenül – feltünteti a helyszínre történő 
szállítási szolgáltatásokat kínáló piaci 
szereplőket, vagy amennyiben sütiket 

(11) Ugyanakkor az igény szerint 
összeállított utazási formákat el kell 
különíteni azoktól az utazási 
szolgáltatásoktól, amelyeket az utazó 
egymástól függetlenül, gyakorta eltérő 
időpontban foglal le, még abban az esetben 
is, ha ugyanazon utazás vagy üdülés 
céljából teszi ezt. Az interneten elérhető 
igény szerint összeállított utazási formákat 
meg kell különböztetni azoktól a linkektől, 
amelyek pusztán általános és nem célzott 
tájékoztatást adnak az utazóknak a további 
utazási szolgáltatásokról, például amikor 
egy szálloda vagy egy esemény szervezője 
a weboldalán – az esetleges foglalástól 
függetlenül – feltünteti a helyszínre történő 
szállítási szolgáltatásokat kínáló piaci 
szereplőket, vagy amennyiben sütiket 



PE526.125v01-00 10/203 AM\1013596HU.doc

HU

(cookies) vagy metaadatokat alkalmaznak 
arra, hogy reklámokat helyezzenek el a 
weboldalakon.

(cookies) vagy metaadatokat alkalmaznak 
arra, hogy az elsőként kiválasztott utazási 
szolgáltatás utazási célállomásához 
és/vagy utazási időtartamához kapcsolódó 
reklámokat helyezzenek el a weboldalakon.

Or. en

Indokolás

Annak tisztázása, hogy mi nem számít igény szerint összeállított utazási formának (a további 
ajánlatokat nem célzott módon küldik, azaz azok nem kapcsolódnak az utazó által elsőként 
lefoglalt utazási szolgáltatás helyéhez és időpontjaihoz).

Módosítás 98
Philippe Juvin

Irányelvre irányuló javaslat
13 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(13) Különös szabályokat kell 
megállapítani azon hagyományos és 
internetes közvetítők esetében, amelyek a 
saját értékesítési pontjukon tett egyetlen 
látogatás vagy kapcsolatfelvétel során 
nyújtanak segítséget különálló szerződések 
megkötéséhez az egyedi szolgáltatókkal, 
valamint az olyan internetes közvetítők 
esetében, amelyek kapcsolt online foglalási 
folyamatok révén – legkésőbb az első 
szolgáltatás foglalásának visszaigazolását 
követően – elősegítik további utazási 
szolgáltatások más kereskedőktől való 
célzott megvásárlását. Az említett 
szabályok alkalmazandók például, 
amennyiben az első utazási szolgáltatás –
mint például egy repülőút vagy vasúti 
utazás – visszaigazolása mellett a 
fogyasztó felkérést kap a kiválasztott 
utazási célállomáson hozzáférhető további 
utazási szolgáltatások (például szállodai 
szállás) lefoglalására, és megkapja a másik 
szolgáltató vagy közvetítő foglalási 
oldalára vezető linket. Bár az említett 
utazási formák ezen irányelv értelmében 

(13) Különös szabályokat kell 
megállapítani azon hagyományos és 
internetes közvetítők esetében, amelyek a 
saját értékesítési pontjukon tett egyetlen 
látogatás vagy kapcsolatfelvétel során 
nyújtanak segítséget különálló szerződések 
megkötéséhez az egyedi szolgáltatókkal, 
valamint az olyan internetes közvetítők 
esetében, amelyek kapcsolt online foglalási 
folyamatok révén – legkésőbb az első 
szolgáltatás foglalásának e-mailben 
történő visszaigazolásával egy időben –
elősegítik további utazási szolgáltatások 
más kereskedőktől való célzott 
megvásárlását, ami együtt jár a 
kifejezetten az első utazási szolgáltatáshoz 
kapcsolódó adatok (többek között az 
utazási célállomásra és az utazás 
időtartamára vonatkozó adatok) 
kereskedők közötti átadásával anélkül, 
hogy ennek során az utazó személyes 
adatai átadásra kerülnének. Az említett 
szabályok alkalmazandók például, 
amennyiben az első utazási szolgáltatás –
mint például egy repülőút vagy vasúti 
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nem minősülnek csomagnak, mivel nem 
téveszthetők össze azzal, amikor egyetlen 
szervező vállal felelősséget az utazási 
szolgáltatásokért, az ilyen igény szerint 
összeállított utazási formák olyan alternatív 
üzleti modellt jelentenek, amelyek gyakran 
szoros versenyben állnak a csomagokkal.

utazás – visszaigazolásának elküldése 
után vagy azzal együtt a fogyasztó 
felkérést kap a kiválasztott utazási 
célállomáson és/vagy az első utazási 
szolgáltatáshoz megadott időpontokban 
elérhető további utazási szolgáltatások 
(például szállodai szállás) lefoglalására, és 
megkapja a másik szolgáltató vagy 
közvetítő foglalási oldalára vezető linket.
Bár az említett utazási formák ezen 
irányelv értelmében nem minősülnek 
csomagnak, mivel nem téveszthetők össze 
azzal, amikor egyetlen szervező és/vagy 
közvetítő vállal felelősséget az utazási 
szolgáltatásokért és az utazótól kapott 
személyes adatok kereskedők közötti 
átadására sem kerül sor, az ilyen igény 
szerint összeállított utazási formák olyan 
alternatív üzleti modellt jelentenek, 
amelyek gyakran szoros versenyben állnak 
a csomagokkal.

Or. en

Indokolás

A kicserélt információ típusának tisztázása (az utazási csomagnak a 3. cikk (2) bekezdésének 
v. alpontjában  és az igény szerint összeállított utazási formának a 3. cikk (5) bekezdésének b) 
pontjában meghatározottak szerinti megkülönböztetése). Pusztán egy webhelyre mutató link 
nem minősül igény szerint összeállított utazási formának (szükség van a kizárólag a 
foglaláshoz kapcsolódó minimális információk (időpontok és hely) kereskedők közötti 
átadására). A jogbiztonság biztosításához (az időtartam meghatározása kihat arra, hogy mit 
kell utazási csomagnak tekinteni és mit nem) tisztázni kell a visszaigazolás megfelelő 
időpontját (a visszaigazoló e-mail megérkezése).

Módosítás 99
Hans-Peter Mayer

Irányelvre irányuló javaslat
14 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(14a) A kapcsolt utazási formák 
megvásárlását elősegítő kereskedők 
körében megjelent az az internetes 
gyakorlat, hogy leplezik a webhelyükön 
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azt a lehetőséget, amely szerint az 
utazóknak nem szükséges bármilyen más 
szolgáltatást választaniuk a fő szolgáltatás 
mellett. Az ilyen gyakorlatokat az utazók 
szempontjából félrevezetőnek kell 
tekinteni. Mivel a meglévő jogi 
keretrendszer egyelőre nem teszi lehetővé 
a megszüntetésüket, és tekintve, hogy ezek 
kizárólag a kapcsolt utazási formákhoz 
kapcsolódnak, ebben az irányelvben kell 
betiltani őket.

Or. en

Módosítás 100
Emma McClarkin

Irányelvre irányuló javaslat
15 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(15a) A fogyasztókat a fizetés előtt 
tájékoztatni kell arról, hogy utazási 
csomagot vagy kapcsolt utazási formát 
választottak-e, és az annak megfelelő 
szintű védelemről.

Or. en

Módosítás 101
Emma McClarkin

Irányelvre irányuló javaslat
15 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(15b) Ha a fogyasztók úgy is ezen irányelv 
hatályán kívül kívánják folytatni 
üdüléseik összeállítását, hogy így nem 
kapják meg az irányelv által előírt szintű 
védelmet, akkor erről még a fizetés előtt 
tájékoztatni kell őket.
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Or. en

Módosítás 102
Hans-Peter Mayer

Irányelvre irányuló javaslat
16 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(16) Kizárólag a különböző utazási 
szolgáltatások – mint például szállás, 
buszos, vasúti, vízi vagy légi utasszállítás, 
valamint gépjárműkölcsönzés –
kombinációja vehető figyelembe a csomag 
vagy az igény szerint összeállított utazási 
forma meghatározása céljából. A 
tartózkodási célú szállásadás – a hosszú 
távú nyelvtanfolyamokat is beleértve –
ezen irányelv értelmében nem tekinthető 
szállásadásnak.

(16) Kizárólag a különböző utazási 
szolgáltatások – mint például szállás, 
buszos, vasúti, vízi vagy légi utasszállítás, 
valamint gépjárműkölcsönzés –
kombinációja vehető figyelembe a csomag 
vagy az igény szerint összeállított utazási 
forma meghatározása céljából. Kivételt kell 
képezniük az egyszerű szállodai 
elhelyezéseknek, amelyekhez musicalre 
szóló jegyek vagy wellness kezelések 
foglalásához hasonló foglalások 
kapcsolódnak, amennyiben ez a 
szolgáltatás nem az utazás jelentős 
hányadát teszi ki, vagy ha az utazás valódi 
oka nem egyértelműen e kiegészítő 
szolgáltatásban rejlik. Az egy hónapot 
meghaladó tartózkodási célú szállásadás, 
vagy amikor egyértelműen megállapítható 
az idegenforgalmi cél hiánya – mint 
például a hosszú távú nyelvtanfolyamok 
esetében – ezen irányelv értelmében nem 
tekinthető szállásadásnak.

Or. de

Módosítás 103
Emma McClarkin

Irányelvre irányuló javaslat
16 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(16) Kizárólag a különböző utazási 
szolgáltatások – mint például szállás, 

(16) A különböző utazási szolgáltatások –
mint például szállás, buszos, vasúti, vízi 
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buszos, vasúti, vízi vagy légi utasszállítás, 
valamint gépjárműkölcsönzés –
kombinációja vehető figyelembe a csomag 
vagy az igény szerint összeállított utazási 
forma meghatározása céljából. A
tartózkodási célú szállásadás – a hosszú 
távú nyelvtanfolyamokat is beleértve –
ezen irányelv értelmében nem tekinthető 
szállásadásnak.

vagy légi utasszállítás, valamint 
gépjárműkölcsönzés – kombinációja 
vehető figyelembe a csomag vagy a 
kapcsolt utazási forma meghatározása 
céljából. Kivételt kell képezniük az 
egyszerű szállodai elhelyezéseknek, 
amelyekhez musicalre szóló jegyek vagy 
wellness kezelések foglalásához hasonló 
kiegészítő foglalások kapcsolódnak, 
amennyiben ezt nem az utazás jelentős 
hányadát kitevő szolgáltatásként 
forgalmazzák a fogyasztók részére, vagy 
ha az utazás fő eleme egyértelműen nem e 
kiegészítő szolgáltatásban rejlik. Az egy 
hónapot meghaladó tartózkodási célú 
szállásadás, vagy amikor egyértelműen 
megállapítható az idegenforgalmi cél 
hiánya – mint például a hosszú távú 
nyelvtanfolyamok esetében –, ezen 
irányelv értelmében nem tekinthető 
szállásadásnak.

Or. en

Módosítás 104
Emma McClarkin

Irányelvre irányuló javaslat
17 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(17) Azok az egyéb idegenforgalmi 
szolgáltatások – mint például a 
koncertekre, sporteseményekre, 
kirándulásokra vagy élményparkokba szóló
jegyek – amelyek utasszállítással, 
szállásadással és/vagy 
gépjárműkölcsönzéssel kapcsolódnak 
össze, úgy tekinthetők, mint amelyek 
csomagot vagy igény szerinti utazási 
formát alkothatnak. Mindazonáltal az ilyen 
csomagok kizárólag akkor tartozhatnak 
ezen irányelv hatálya alá, ha a vonatkozó 
idegenforgalmi szolgáltatás alkotja a 
csomag jelentős hányadát. Általában véve 
akkor tekintendő úgy, hogy az 

(17) Azok az egyéb idegenforgalmi 
szolgáltatások – mint például a 
koncertekre, sporteseményekre, 
kirándulásokra vagy élményparkokba szóló 
jegyek – amelyek utasszállítással, 
kapcsolódnak össze, úgy tekinthetők, mint 
amelyek csomagot vagy kapcsolt utazási 
formát alkothatnak. Mindazonáltal az ilyen 
csomagok kizárólag akkor tartozhatnak 
ezen irányelv hatálya alá, ha a vonatkozó 
idegenforgalmi szolgáltatás alkotja a 
csomag jelentős hányadát. Általában véve 
akkor tekintendő úgy, hogy az 
idegenforgalmi szolgáltatás alkotja a 
csomag jelentős hányadát, ha kifejezetten 
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idegenforgalmi szolgáltatás alkotja a 
csomag jelentős hányadát, ha a teljes 
vételár több mint 20 %-át teszi ki, vagy az 
utazás, illetve üdülés alapvető elemét 
képezi. A kiegészítő szolgáltatások – mint 
például az utazási biztosítás, a 
csomagszállítás, a szállásadás részeként 
biztosított étkezés és takarítás – nem 
tekinthetők önálló idegenforgalmi 
szolgáltatásnak.

akként forgalmazzák a fogyasztók részére, 
ha a teljes vételár több mint 20%-át teszi 
ki, vagy az utazás, illetve üdülés alapvető 
elemét képezi. A kiegészítő szolgáltatások 
– mint például az utazási biztosítás, a 
csomagszállítás, a szállásadás részeként 
biztosított étkezés és takarítás – nem 
tekinthetők önálló idegenforgalmi 
szolgáltatásnak.

Or. en

Módosítás 105
Heide Rühle

Irányelvre irányuló javaslat
17 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(17) Azok az egyéb idegenforgalmi 
szolgáltatások – mint például a 
koncertekre, sporteseményekre, 
kirándulásokra vagy élményparkokba szóló 
jegyek – amelyek utasszállítással, 
szállásadással és/vagy 
gépjárműkölcsönzéssel kapcsolódnak 
össze, úgy tekinthetők, mint amelyek 
csomagot vagy igény szerinti utazási 
formát alkothatnak. Mindazonáltal az ilyen 
csomagok kizárólag akkor tartozhatnak 
ezen irányelv hatálya alá, ha a vonatkozó 
idegenforgalmi szolgáltatás alkotja a 
csomag jelentős hányadát. Általában véve 
akkor tekintendő úgy, hogy az 
idegenforgalmi szolgáltatás alkotja a 
csomag jelentős hányadát, ha a teljes 
vételár több mint 20 %-át teszi ki, vagy az 
utazás, illetve üdülés alapvető elemét 
képezi. A kiegészítő szolgáltatások – mint 
például az utazási biztosítás, a 
csomagszállítás, a szállásadás részeként 
biztosított étkezés és takarítás – nem 
tekinthetők önálló idegenforgalmi 
szolgáltatásnak.

(17) Azok az egyéb idegenforgalmi 
szolgáltatások – mint például a 
koncertekre, sporteseményekre, 
kirándulásokra vagy élményparkokba szóló 
jegyek – amelyek utasszállítással, 
szállásadással és/vagy 
gépjárműkölcsönzéssel kapcsolódnak 
össze, úgy tekinthetők, mint amelyek 
csomagot vagy igény szerinti utazási 
formát alkothatnak. Mindazonáltal az ilyen 
csomagok kizárólag akkor tartozhatnak 
ezen irányelv hatálya alá, ha a vonatkozó 
idegenforgalmi szolgáltatás alkotja a 
csomag jelentős hányadát. Általában véve 
akkor tekintendő úgy, hogy az 
idegenforgalmi szolgáltatás alkotja a 
csomag jelentős hányadát, ha kifejezetten 
akként van megnevezve, ha a teljes vételár 
több mint 40 %-át teszi ki, vagy az utazás, 
illetve üdülés alapvető elemét képezi. A 
kiegészítő szolgáltatások – mint például 
különösen az utazási biztosítás, a 
vasútállomás és a szállás közötti szállítás, 
az utazás megkezdésének helyszínére, 
valamint a kirándulások keretében 
történő szállítás, a csomagszállítás, a 
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síbérlet-értékesítés, a kerékpár- és 
autókölcsönzés, a szállásadás részeként 
biztosított étkezés és takarítás – nem 
tekinthetők önálló idegenforgalmi 
szolgáltatásnak.

Or. en

Módosítás 106
Hans-Peter Mayer

Irányelvre irányuló javaslat
17 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(17) Azok az egyéb idegenforgalmi 
szolgáltatások – mint például a 
koncertekre, sporteseményekre, 
kirándulásokra vagy élményparkokba szóló 
jegyek – amelyek utasszállítással, 
szállásadással és/vagy 
gépjárműkölcsönzéssel kapcsolódnak 
össze, úgy tekinthetők, mint amelyek 
csomagot vagy igény szerinti utazási 
formát alkothatnak. Mindazonáltal az ilyen 
csomagok kizárólag akkor tartozhatnak 
ezen irányelv hatálya alá, ha a vonatkozó 
idegenforgalmi szolgáltatás alkotja a 
csomag jelentős hányadát. Általában véve 
akkor tekintendő úgy, hogy az 
idegenforgalmi szolgáltatás alkotja a 
csomag jelentős hányadát, ha a teljes 
vételár több mint 20 %-át teszi ki, vagy az 
utazás, illetve üdülés alapvető elemét 
képezi. A kiegészítő szolgáltatások – mint 
például az utazási biztosítás, a 
csomagszállítás, a szállásadás részeként 
biztosított étkezés és takarítás – nem 
tekinthetők önálló idegenforgalmi 
szolgáltatásnak.

(17) Azok az egyéb idegenforgalmi 
szolgáltatások – mint például a 
koncertekre, sporteseményekre, 
kirándulásokra vagy élményparkokba szóló 
jegyek – amelyek utasszállítással, 
szállásadással és/vagy 
gépjárműkölcsönzéssel kapcsolódnak 
össze, úgy tekinthetők, mint amelyek 
csomagot vagy igény szerinti utazási 
formát alkothatnak. Mindazonáltal az ilyen 
csomagok kizárólag akkor tartozhatnak 
ezen irányelv hatálya alá, ha a vonatkozó 
idegenforgalmi szolgáltatás alkotja a 
csomag jelentős hányadát. Általában véve 
akkor tekintendő úgy, hogy az 
idegenforgalmi szolgáltatás alkotja a 
csomag jelentős hányadát, ha kifejezetten 
akként jelölik meg, ha az felismerhetően 
az utazás valódi okát képezik, ha a teljes 
vételár több mint 20 %-át teszi ki, vagy az 
utazás, illetve üdülés alapvető elemét 
képezi A kiegészítő szolgáltatások – mint 
például különösen az utazási biztosítás, a 
vasútállomás és a szállás közötti szállítás, 
az utazás megkezdésének helyszínére, 
valamint a kirándulások keretében 
történő szállítás, a csomagszállítás, a 
szállásadás részeként biztosított étkezés és 
takarítás – nem tekinthetők önálló 
idegenforgalmi szolgáltatásnak.
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Or. de

Módosítás 107
Othmar Karas

Irányelvre irányuló javaslat
17 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(17) Azok az egyéb idegenforgalmi 
szolgáltatások – mint például a 
koncertekre, sporteseményekre, 
kirándulásokra vagy élményparkokba szóló 
jegyek – amelyek utasszállítással, 
szállásadással és/vagy 
gépjárműkölcsönzéssel kapcsolódnak 
össze, úgy tekinthetők, mint amelyek 
csomagot vagy igény szerinti utazási 
formát alkothatnak. Mindazonáltal az ilyen 
csomagok kizárólag akkor tartozhatnak 
ezen irányelv hatálya alá, ha a vonatkozó 
idegenforgalmi szolgáltatás alkotja a 
csomag jelentős hányadát. Általában véve 
akkor tekintendő úgy, hogy az 
idegenforgalmi szolgáltatás alkotja a 
csomag jelentős hányadát, ha a teljes 
vételár több mint 20 %-át teszi ki, vagy az 
utazás, illetve üdülés alapvető elemét 
képezi. A kiegészítő szolgáltatások – mint 
például az utazási biztosítás, a 
csomagszállítás, a szállásadás részeként 
biztosított étkezés és takarítás – nem 
tekinthetők önálló idegenforgalmi 
szolgáltatásnak.

(17) Azok az egyéb idegenforgalmi 
szolgáltatások – mint például a 
koncertekre, sporteseményekre, 
kirándulásokra vagy élményparkokba szóló 
jegyek – amelyek utasszállítással, 
szállásadással és/vagy 
gépjárműkölcsönzéssel kapcsolódnak 
össze, úgy tekinthetők, mint amelyek 
csomagot vagy igény szerinti utazási 
formát alkothatnak. Mindazonáltal az ilyen 
csomagok kizárólag akkor tartozhatnak 
ezen irányelv hatálya alá, ha a vonatkozó 
idegenforgalmi szolgáltatás alkotja a 
csomag jelentős hányadát. Általában véve 
akkor tekintendő úgy, hogy az 
idegenforgalmi szolgáltatás alkotja a 
csomag jelentős hányadát, ha a teljes 
vételár több mint 50%-át teszi ki, vagy az 
utazás, illetve üdülés alapvető elemét 
képezi. A kiegészítő szolgáltatások – mint 
például az utazási biztosítás, a 
csomagszállítás, a vasútállomás és a 
szállás közötti transzfer, a helyszínen 
foglalt wellness szolgáltatások, a 
kerékpárkölcsönzés, a szállásadás 
részeként biztosított étkezés és takarítás –
nem tekinthetők önálló idegenforgalmi 
szolgáltatásnak.

Or. de

Indokolás

Az idegenforgalmi szálláshelyek szolgáltatásai mostantól a fogyasztók jogairól szóló irányelv 
hatálya alá tartoznak. A hotelek, idegenforgalmi szálláshelyek szolgáltatási, mint például a 
wellness szolgáltatások, belépőjegyek vagy eszközkölcsönzések szállásadással való 
kombinációja nem minősül utazási csomagnak, kivéve ha az utazás alapvető elemét képezik. 
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Ehhez célszerűbb a jelentős hányad magasabb százalékos határértékben, vagyis a teljes 
vételár 50%-ában történő meghatározása. 

Módosítás 108
Sergio Gaetano Cofferati

Irányelvre irányuló javaslat
17 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(17) Azok az egyéb idegenforgalmi 
szolgáltatások – mint például a 
koncertekre, sporteseményekre, 
kirándulásokra vagy élményparkokba szóló 
jegyek – amelyek utasszállítással, 
szállásadással és/vagy 
gépjárműkölcsönzéssel kapcsolódnak 
össze, úgy tekinthetők, mint amelyek 
csomagot vagy igény szerinti utazási 
formát alkothatnak. Mindazonáltal az ilyen 
csomagok kizárólag akkor tartozhatnak 
ezen irányelv hatálya alá, ha a vonatkozó 
idegenforgalmi szolgáltatás alkotja a 
csomag jelentős hányadát. Általában véve 
akkor tekintendő úgy, hogy az 
idegenforgalmi szolgáltatás alkotja a 
csomag jelentős hányadát, ha a teljes 
vételár több mint 20 %-át teszi ki, vagy az 
utazás, illetve üdülés alapvető elemét 
képezi. A kiegészítő szolgáltatások – mint 
például az utazási biztosítás, a 
csomagszállítás, a szállásadás részeként 
biztosított étkezés és takarítás – nem 
tekinthetők önálló idegenforgalmi 
szolgáltatásnak.

(17) Azok az egyéb idegenforgalmi 
szolgáltatások – mint például a 
koncertekre, sporteseményekre, 
kirándulásokra vagy élményparkokba szóló 
jegyek – amelyek utasszállítással, 
szállásadással és/vagy 
gépjárműkölcsönzéssel kapcsolódnak 
össze, úgy tekinthetők, mint amelyek 
csomagot vagy igény szerinti utazási 
formát alkothatnak. Mindazonáltal az ilyen 
csomagok kizárólag akkor tartozhatnak 
ezen irányelv hatálya alá, ha a vonatkozó 
idegenforgalmi szolgáltatás alkotja a 
csomag jelentős hányadát. Általában véve 
akkor tekintendő úgy, hogy az 
idegenforgalmi szolgáltatás alkotja a 
csomag jelentős hányadát, ha a teljes 
vételár több mint 5 %-át teszi ki, vagy az 
utazás, illetve üdülés fontos elemét képezi. 
A kiegészítő szolgáltatások – mint például 
az utazási biztosítás, a csomagszállítás, a 
szállásadás részeként biztosított étkezés és 
takarítás – nem tekinthetők önálló 
idegenforgalmi szolgáltatásnak.

Or. en

Módosítás 109
Jorgo Chatzimarkakis

Irányelvre irányuló javaslat
17 preambulumbekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(17) Azok az egyéb idegenforgalmi 
szolgáltatások – mint például a 
koncertekre, sporteseményekre, 
kirándulásokra vagy élményparkokba szóló 
jegyek – amelyek utasszállítással, 
szállásadással és/vagy 
gépjárműkölcsönzéssel kapcsolódnak 
össze, úgy tekinthetők, mint amelyek 
csomagot vagy igény szerinti utazási 
formát alkothatnak. Mindazonáltal az ilyen 
csomagok kizárólag akkor tartozhatnak 
ezen irányelv hatálya alá, ha a vonatkozó 
idegenforgalmi szolgáltatás alkotja a 
csomag jelentős hányadát. Általában véve 
akkor tekintendő úgy, hogy az 
idegenforgalmi szolgáltatás alkotja a 
csomag jelentős hányadát, ha a teljes 
vételár több mint 20 %-át teszi ki, vagy az 
utazás, illetve üdülés alapvető elemét 
képezi. A kiegészítő szolgáltatások – mint 
például az utazási biztosítás, a 
csomagszállítás, a szállásadás részeként 
biztosított étkezés és takarítás – nem 
tekinthetők önálló idegenforgalmi 
szolgáltatásnak.

(17) Azok az egyéb idegenforgalmi 
szolgáltatások – mint például a 
koncertekre, sporteseményekre, 
kirándulásokra vagy élményparkokba szóló 
jegyek – amelyek utasszállítással, 
szállásadással és/vagy 
gépjárműkölcsönzéssel kapcsolódnak 
össze, úgy tekinthetők, mint amelyek 
csomagot vagy igény szerinti utazási 
formát alkothatnak. Mindazonáltal az ilyen 
csomagok kizárólag akkor tartozhatnak 
ezen irányelv hatálya alá, ha a vonatkozó 
idegenforgalmi szolgáltatás alkotja a 
csomag jelentős hányadát. Általában véve 
akkor tekintendő úgy, hogy az 
idegenforgalmi szolgáltatás alkotja a 
csomag jelentős hányadát, ha a teljes 
vételár több mint 40 %-át teszi ki, vagy az 
utazás, illetve üdülés alapvető elemét 
képezi. A kiegészítő szolgáltatások – mint 
például az utazási biztosítás, a 
csomagszállítás, a szállásadás részeként 
biztosított étkezés és takarítás – nem 
tekinthetők önálló idegenforgalmi 
szolgáltatásnak.

Or. en

Módosítás 110
Jorgo Chatzimarkakis

Irányelvre irányuló javaslat
18 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(18) Tisztázni kell továbbá, hogy 
csomagnak minősülnek az olyan 
szerződések, amelyek révén a kereskedő 
feljogosítja az utazót arra, hogy a szerződés 
megkötését követően válasszon különböző 
típusú, válogatott utazási szolgáltatások 
között (mint például az élményajándék-
csomag). Ezen felül csomagnak kell 

(18) Tisztázni kell továbbá, hogy 
csomagnak minősülnek az olyan 
szerződések, amelyek révén a kereskedő 
feljogosítja az utazót arra, hogy a szerződés 
megkötését követően válasszon különböző 
típusú, válogatott utazási szolgáltatások 
között (mint például az élményajándék-
csomag).
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tekinteni az utazási szolgáltatásokból álló 
összeállítást, amennyiben az utazó nevét, 
illetve a foglalás elvégzéséhez szükséges 
adatait legkésőbb az első szolgáltatás 
foglalásának visszaigazolását követően 
továbbították a kereskedők között. A 
foglalás elvégzéséhez szükséges adatok a 
hitelkártya adatokat vagy a fizetéshez 
szükséges egyéb szükséges információkat 
jelentik. Másrészt nem elegendő az olyan 
adatok puszta továbbítása, mint például az 
utazás célállomása vagy az utazási idők.

Or. en

Módosítás 111
Sergio Gaetano Cofferati

Irányelvre irányuló javaslat
18 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(18) Tisztázni kell továbbá, hogy 
csomagnak minősülnek az olyan 
szerződések, amelyek révén a kereskedő 
feljogosítja az utazót arra, hogy a szerződés 
megkötését követően válasszon különböző 
típusú, válogatott utazási szolgáltatások 
között (mint például az élményajándék-
csomag). Ezen felül csomagnak kell 
tekinteni az utazási szolgáltatásokból álló 
összeállítást, amennyiben az utazó nevét, 
illetve a foglalás elvégzéséhez szükséges 
adatait legkésőbb az első szolgáltatás 
foglalásának visszaigazolását követően
továbbították a kereskedők között. A 
foglalás elvégzéséhez szükséges adatok a 
hitelkártya adatokat vagy a fizetéshez 
szükséges egyéb szükséges információkat 
jelentik. Másrészt nem elegendő az olyan 
adatok puszta továbbítása, mint például az 
utazás célállomása vagy az utazási idők.

(18) Tisztázni kell továbbá, hogy 
csomagnak minősülnek az olyan 
szerződések, amelyek révén a kereskedő 
feljogosítja az utazót arra, hogy a szerződés 
megkötését követően válasszon különböző 
típusú, válogatott utazási szolgáltatások 
között (mint például az élményajándék-
csomag). Ezenfelül csomagnak kell 
tekinteni az utazási szolgáltatásokból álló 
összeállítást, amennyiben az utazó nevét, 
illetve a foglalások elvégzéséhez 
szükséges foglalási adatait továbbították a 
kereskedők között.

Or. en
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Módosítás 112
Catherine Stihler

Irányelvre irányuló javaslat
18 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(18) Tisztázni kell továbbá, hogy 
csomagnak minősülnek az olyan 
szerződések, amelyek révén a kereskedő 
feljogosítja az utazót arra, hogy a szerződés 
megkötését követően válasszon különböző 
típusú, válogatott utazási szolgáltatások 
között (mint például az élményajándék-
csomag). Ezen felül csomagnak kell 
tekinteni az utazási szolgáltatásokból álló 
összeállítást, amennyiben az utazó nevét, 
illetve a foglalás elvégzéséhez szükséges 
adatait legkésőbb az első szolgáltatás 
foglalásának visszaigazolását követően
továbbították a kereskedők között. A 
foglalás elvégzéséhez szükséges adatok a 
hitelkártya adatokat vagy a fizetéshez 
szükséges egyéb szükséges információkat 
jelentik. Másrészt nem elegendő az olyan 
adatok puszta továbbítása, mint például az 
utazás célállomása vagy az utazási idők.

(18) Tisztázni kell továbbá, hogy 
csomagnak minősülnek az olyan 
szerződések, amelyek révén a kereskedő 
feljogosítja az utazót arra, hogy a szerződés 
megkötését követően válasszon különböző 
típusú, válogatott utazási szolgáltatások 
között (mint például az élményajándék-
csomag). Ezenfelül csomagnak kell 
tekinteni az utazási szolgáltatásokból álló 
összeállítást, amennyiben az utazó nevét, 
illetve a foglalás elvégzéséhez szükséges 
adatait továbbították a kereskedők között.

Or. en

Indokolás

A fogyasztói adatok kapcsolt foglalási folyamatok közötti továbbításának elegendőnek kell 
lennie szervezett utazási formák létrehozásához, ha az ugyanazon utazás alkalmával legalább 
két különböző típusú utazási szolgáltatás kombinációját eredményezi.  Továbbá a 
„particulars” (adatok) kifejezés túl általános. (Ez a módosítás a magyar nyelvi változatot 
nem érinti.)

Módosítás 113
Philippe Juvin

Irányelvre irányuló javaslat
18 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(18) Tisztázni kell továbbá, hogy (18) Tisztázni kell továbbá, hogy 
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csomagnak minősülnek az olyan 
szerződések, amelyek révén a kereskedő 
feljogosítja az utazót arra, hogy a szerződés 
megkötését követően válasszon különböző 
típusú, válogatott utazási szolgáltatások 
között (mint például az élményajándék-
csomag). Ezen felül csomagnak kell 
tekinteni az utazási szolgáltatásokból álló 
összeállítást, amennyiben az utazó nevét, 
illetve a foglalás elvégzéséhez szükséges 
adatait legkésőbb az első szolgáltatás 
foglalásának visszaigazolását követően
továbbították a kereskedők között. A
foglalás elvégzéséhez szükséges adatok a 
hitelkártya adatokat vagy a fizetéshez 
szükséges egyéb szükséges információkat
jelentik. Másrészt nem elegendő az olyan 
adatok puszta továbbítása, mint például az 
utazás célállomása vagy az utazási idők.

csomagnak minősülnek az olyan 
szerződések, amelyek révén a kereskedő 
feljogosítja az utazót arra, hogy a szerződés 
megkötését követően válasszon különböző 
típusú, válogatott utazási szolgáltatások 
között (mint például az élményajándék-
csomag). Ezenfelül csomagnak kell 
tekinteni az utazási szolgáltatásokból álló 
összeállítást, amennyiben az utazónak a 
foglalás elvégzéséhez szükséges személyes
adatait legkésőbb az első szolgáltatás 
foglalásának e-mailben történő 
visszaigazolásával egy időben
továbbították a kereskedők között. Az 
utazónak a foglalás elvégzéséhez 
szükséges személyes adatai az utazó nevét, 
címét, telefonszámát, hitelkártya adatait
vagy a fizetéshez szükséges egyéb 
szükséges információit jelentik. Másrészt 
az utazó személyes adatainak továbbítása 
nélkül nem elegendő az olyan, kizárólag 
az utazási szolgáltatáshoz kapcsolódó
adatok puszta továbbítása, mint például az 
utazás célállomása vagy az utazási idők.

Or. en

Indokolás

A kicserélt információ típusának tisztázása (az utazási csomagnak a 3. cikk (2) bekezdésének 
v. alpontjában  és az igény szerint összeállított utazási formának a 3. cikk (5) bekezdésének b) 
pontjában meghatározottak szerinti megkülönböztetése). Pusztán egy webhelyre mutató link 
nem minősül igény szerint összeállított utazási formának (szükség van a kizárólag a 
foglaláshoz kapcsolódó minimális információk (időpontok és hely) kereskedők közötti 
átadására). A jogbiztonság biztosításához (az időtartam meghatározása kihat arra, hogy mit 
kell utazási csomagnak tekinteni és mit nem) tisztázni kell a visszaigazolás megfelelő 
időpontját (a visszaigazoló e-mail megérkezése).

Módosítás 114
Heide Rühle

Irányelvre irányuló javaslat
18 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(18) Tisztázni kell továbbá, hogy (18) Tisztázni kell továbbá, hogy 
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csomagnak minősülnek az olyan 
szerződések, amelyek révén a kereskedő 
feljogosítja az utazót arra, hogy a szerződés 
megkötését követően válasszon különböző 
típusú, válogatott utazási szolgáltatások 
között (mint például az élményajándék-
csomag). Ezen felül csomagnak kell 
tekinteni az utazási szolgáltatásokból álló 
összeállítást, amennyiben az utazó nevét, 
illetve a foglalás elvégzéséhez szükséges 
adatait legkésőbb az első szolgáltatás 
foglalásának visszaigazolását követően
továbbították a kereskedők között. A 
foglalás elvégzéséhez szükséges adatok a 
hitelkártya adatokat vagy a fizetéshez 
szükséges egyéb szükséges információkat 
jelentik. Másrészt nem elegendő az olyan 
adatok puszta továbbítása, mint például az 
utazás célállomása vagy az utazási idők.

csomagnak minősülnek az olyan 
szerződések, amelyek révén a kereskedő 
feljogosítja az utazót arra, hogy a szerződés 
megkötését követően válasszon különböző 
típusú, válogatott utazási szolgáltatások 
között (mint például az élményajándék-
csomag). Ezenfelül csomagnak kell 
tekinteni az utazási szolgáltatásokból álló 
összeállítást, amennyiben a foglalás 
elvégzéséhez szükséges adatokat
legkésőbb az első szolgáltatás foglalásának 
visszaigazolásával egy időben
továbbították a kereskedők között. A 
foglalás elvégzéséhez szükséges adatok a 
hitelkártya adatokat vagy a fizetéshez 
szükséges egyéb szükséges információkat 
jelentik. Másrészt nem elegendő az olyan 
adatok puszta továbbítása, mint például az 
utazás célállomása vagy az utazási idők.

Or. en

Módosítás 115
Sergio Gaetano Cofferati

Irányelvre irányuló javaslat
19 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(19) Mivel rövid távú utak esetén kevésbé 
kell védelemben részesíti az utazókat, 
továbbá annak elkerülése érdekében, hogy 
szükségtelen terheket rójanak a 
kereskedőkre, a 24 óránál rövidebb 
utakat, valamint a szállásadást nem 
tartalmazó, alkalmilag összeállított 
csomagokat ki kell zárni ezen irányelv 
hatálya alól.

törölve

Or. en

Módosítás 116
Anna Hedh
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Rendeletre irányuló javaslat
19 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(19) Mivel rövid távú utak esetén kevésbé 
kell védelemben részesíti az utazókat, 
továbbá annak elkerülése érdekében, hogy 
szükségtelen terheket rójanak a 
kereskedőkre, a 24 óránál rövidebb 
utakat, valamint a szállásadást nem 
tartalmazó, alkalmilag összeállított 
csomagokat ki kell zárni ezen irányelv 
hatálya alól.

törölve

Or. sv

Módosítás 117
Philippe Juvin

Irányelvre irányuló javaslat
20 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(20) Az utazási csomagoknak az a 
legfontosabb jellemzője, hogy legalább egy 
kereskedő szervezőként felel a csomag 
egészének megfelelő teljesítéséért. Ezért 
egy kereskedő – általában hagyományos 
vagy internetes utazási iroda – kizárólag 
azokban az esetekben járhat el pusztán 
közvetítőként és mentesülhet a 
szervezőként viselendő felelősség alól, ha 
egy másik kereskedők jár el a csomag 
szervezőjeként. Az, hogy egy kereskedő 
egy adott csomag szervezőjének minősül-e, 
az ezen irányelv meghatározása szerinti 
csomag létrehozatalában való részvételétől 
függ, nem pedig attól, hogy milyen 
megnevezés alatt végzi üzleti 
tevékenységét. Amennyiben két vagy több 
kereskedő is megfelel egy olyan 
kritériumnak, amelynek alapján az utazási 
szolgáltatások összeállítása csomagot 
alkot, és az említett kereskedők nem 
tájékoztatták az utazót arról, hogy 

(20) Az utazási csomagoknak az a 
legfontosabb jellemzője, hogy legalább egy 
kereskedő – a szervező és/vagy a közvetítő 
– felel a csomag egészének megfelelő 
teljesítéséért. Az, hogy egy kereskedő egy 
adott csomag szervezőjének minősül-e, az 
ezen irányelv meghatározása szerinti 
csomag létrehozatalában való részvételétől 
függ, nem pedig attól, hogy milyen 
megnevezés alatt végzi üzleti 
tevékenységét. Amennyiben két vagy több 
kereskedő is megfelel egy olyan 
kritériumnak, amelynek alapján az utazási 
szolgáltatások összeállítása csomagot 
alkot, és az említett kereskedők nem 
tájékoztatták az utazót arról, hogy 
melyikük a csomag szervezője, akkor
valamennyi érintett kereskedőt 
szervezőnek kell tekinteni.
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melyikük a csomag szervezője, akkor 
valamennyi érintett kereskedőt 
szervezőnek kell tekinteni.

Or. en

Indokolás

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.

Módosítás 118
Philippe Juvin

Irányelvre irányuló javaslat
21 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(21) A csomagok vonatkozásában a 
közvetítők a szervezőkkel együtt felelnek a 
szerződést megelőző tájékoztatás-
nyújtásért. Ugyanakkor világossá kell 
tenni, hogy felelősek a foglalási hibákért. 
Annak érdekében, hogy – különösen a több 
országra kiterjedő esetekben –
megkönnyítsék a kommunikációt, az 
utazóknak jogosultnak kell lenniük arra, 
hogy azon a közvetítően keresztül is 
kapcsolatba léphessenek a szervezővel, 
akinél a csomagot megvásárolták.

(21) A csomagok vonatkozásában a 
közvetítők a szervezőkkel együtt felelnek a 
szerződést megelőző tájékoztatás-
nyújtásért. Ugyanakkor világossá kell 
tenni, hogy felelősek a foglalási hibákért,
amennyiben ténylegesen részt vesznek a 
foglalási folyamatban. Ezért a közvetítők 
nem felelnek a foglalási hibákért, ha azok 
olyan hibára vezethetők vissza, amelyet 
egy igény szerint összeállított utazási 
formával összefüggésben, többek között az 
utazási célállomásra és az utazás 
időtartamára vonatkozó célzott információ 
puszta továbbítása alapján, internetes 
kapcsolt foglalási folyamatokon keretében 
megvásárolt kiegészítő utazási 
szolgáltatásokat forgalmazó másik 
kereskedő követett el. Ilyen esetben a 
kiegészítő utazási szolgáltatásokat nyújtó 
kereskedőnek kell felelnie az ilyen 
szolgáltatások foglalási folyamata során 
bekövetkező hibákért. Annak érdekében, 
hogy – különösen a több országra kiterjedő 
esetekben – megkönnyítsék a 



PE526.125v01-00 26/203 AM\1013596HU.doc

HU

kommunikációt, az utazóknak jogosultnak 
kell lenniük arra, hogy azon a közvetítően 
keresztül is kapcsolatba léphessenek a 
szervezővel, akinél a csomagot 
megvásárolták.

Or. en

Indokolás

A közvetítőknek csak akkor kell felelniük a foglalási hibákért, ha ténylegesen részt vesznek a 
foglalási folyamatban. Ha egy, az utazási célállomást és az utazás időtartamát is tartalmazó 
célzott információk kereskedők közötti továbbításán alapuló internetes kapcsolt foglalási 
folyamatokat használó, igény szerint összeállított utazási formával összefüggésben (lásd a 3. 
cikk (5) bekezdése b) pontjának módosítását) kiegészítő szolgáltatásokat nyújtó kereskedő 
foglalási hibákat követ el, akkor neki kell felelnie a foglalási hibákért, nem a kiegészítő 
szolgáltatások foglalására befolyással nem rendelkező közvetítőnek.

Módosítás 119
Catherine Stihler

Irányelvre irányuló javaslat
23 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(23) A szervező weboldalán vagy 
tájékoztató füzetében, a szerződéskötést 
megelőző tájékoztatás részeként megadott 
legfontosabb információknak (például az 
utazási szolgáltatások fő jellemzőire vagy 
árára vonatkozóan) jogilag kötelezőnek 
kell lenniük, kivéve ha a szervező 
fenntartja ezen elemek módosításának 
jogát, és az ilyen változtatásokat világos és 
egyértelmű formában közölték az utazóval 
a szerződés megkötését megelőzően. 
Mindazonáltal az új kommunikációs 
technológiák fényében már nincs szükség 
arra, hogy a tájékoztató füzetekre 
vonatkozó különleges szabályokat 
állapítsanak meg, ugyanakkor helyénvaló 
gondoskodni arról, hogy – bizonyos 
körülmények fennállása esetén – a felek a 
jövőbeni hivatkozások számára 
hozzáférhető tartós adathordozó 
segítségével közöljék egymással a 

(23) A szervező weboldalán vagy 
tájékoztató füzetében, a szerződéskötést 
megelőző tájékoztatás részeként megadott 
legfontosabb információknak (például az 
utazási szolgáltatások fő jellemzőire vagy 
árára vonatkozóan) jogilag kötelezőnek 
kell lenniük, kivéve ha a szervező 
fenntartja ezen elemek módosításának 
jogát, és az ilyen változtatásokat világos és 
egyértelmű formában közölték az utazóval 
a szerződés megkötését megelőzően. A
feleknek a jövőbeni hivatkozások számára 
hozzáférhető tartós adathordozó 
segítségével megfelelően közölniük kell
egymással a szerződés teljesítését érintő 
változtatásokat. Minden esetben lehetővé 
kell tenni az említett tájékoztatás 
megváltoztatását, amennyiben ahhoz a 
szerződés mindkét részes fele kifejezetten 
hozzájárul.
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szerződés teljesítését érintő változtatásokat. 
Minden esetben lehetővé kell tenni az 
említett tájékoztatás megváltoztatását, 
amennyiben ahhoz a szerződés mindkét 
részes fele kifejezetten hozzájárul.

Or. en

Indokolás

Miközben a digitális kommunikáció egyre meghatározóbbá válik, az elérhetőség összes 
fogyasztó számára való biztosítása érdekében az információnak továbbra is több különböző 
formában kell rendelkezésre állnia.

Módosítás 120
Emma McClarkin

Irányelvre irányuló javaslat
23 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(23a) Mindazonáltal a fogyasztók 
naprakész információhoz jutását már a 
foglaláskor biztosító új kommunikációs 
technológiák és az internetes 
utazásicsomag-foglalás terjedésének 
fényében már nincs szükség tájékoztató 
füzetek használatát előíró különleges 
szabályokra.

Or. en

Módosítás 121
Jorgo Chatzimarkakis

Irányelvre irányuló javaslat
23 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(23a) A repülési időknek a szerződés 
állandó elemét kell alkotniuk és az utazás 
fő jellemzői közé kell tartozniuk. Azoktól 
legfeljebb 5 órával szabad eltérni.
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Or. en

Módosítás 122
Hans-Peter Mayer

Irányelvre irányuló javaslat
26 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(26) Mivel a csomagokat gyakran hosszú 
idővel a teljesítésük előtt vásárolják meg, 
előre nem látható események 
következhetnek be. Ezért az utazóknak 
bizonyos feltételekkel jogosultnak kell 
lenniük arra, hogy a csomagot átruházzák 
egy másik utazóra. Ilyen helyzetekben a 
szervezőnek képesnek kell lennie 
kiadásainak megtéríttetésére, például 
amennyiben egy alvállalkozó díjat számít 
fel az utazó nevének megváltoztatásáért 
vagy a szállítási jegy törléséért és egy új 
jegy kiadásáért. Az utazóknak szinten 
rendelkezniük kell azzal a lehetőséggel, 
hogy a csomag megkezdése előtt –
megfelelő kártérítés ellenében – bármikor 
elállhatnak a szerződéstől, valamint 
jogukban áll, hogy kártérítés fizetése 
nélkül felmondják a szerződést, 
amennyiben elkerülhetetlen és rendkívüli 
körülmények (például háború vagy 
természeti katasztrófa) lényeges hatást 
gyakorolnak a csomagra. Különösen akkor 
tekintendő úgy, hogy elkerülhetetlen és 
rendkívüli körülmények állnak fenn, 
amennyiben megbízható és nyilvánosan 
hozzáférhető jelentések – például a 
tagállamok által kiadott ajánlások –
eltanácsolják az utazókat a célállomás 
szerinti helyszín felkeresésétől.

(26) Mivel a csomagokat gyakran hosszú 
idővel a teljesítésük előtt vásárolják meg, 
előre nem látható események 
következhetnek be. Ezért az utazóknak 
bizonyos feltételekkel jogosultnak kell 
lenniük arra, hogy a csomagot átruházzák 
egy másik utazóra. Ilyen helyzetekben a 
szervezőnek képesnek kell lennie 
kiadásainak megtéríttetésére, például 
amennyiben egy alvállalkozó díjat számít 
fel az utazó nevének megváltoztatásáért 
vagy a szállítási jegy törléséért és egy új 
jegy kiadásáért. Az utazóknak szinten 
rendelkezniük kell azzal a lehetőséggel, 
hogy a csomag megkezdése előtt –
megfelelő kártérítés ellenében – bármikor 
elállhatnak a szerződéstől, valamint 
jogukban áll, hogy kártérítés fizetése 
nélkül felmondják a szerződést, 
amennyiben elkerülhetetlen és rendkívüli 
körülmények (mint például háború vagy 
természeti katasztrófa, 
terrorcselekmények, hurrikán, földrengés 
és az utazókat veszélyeztető politikai 
instabilitás) lényeges hatást gyakorolnak a 
csomagra. Különösen akkor tekintendő 
úgy, hogy elkerülhetetlen és rendkívüli 
körülmények állnak fenn, amennyiben 
megbízható és nyilvánosan hozzáférhető 
jelentések – például a tagállamok által 
kiadott ajánlások – eltanácsolják az 
utazókat a célállomás szerinti helyszín 
felkeresésétől.

Or. de
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Módosítás 123
Sergio Gaetano Cofferati

Irányelvre irányuló javaslat
26 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(26) Mivel a csomagokat gyakran hosszú 
idővel a teljesítésük előtt vásárolják meg, 
előre nem látható események 
következhetnek be. Ezért az utazóknak 
bizonyos feltételekkel jogosultnak kell 
lenniük arra, hogy a csomagot átruházzák 
egy másik utazóra. Ilyen helyzetekben a 
szervezőnek képesnek kell lennie 
kiadásainak megtéríttetésére, például 
amennyiben egy alvállalkozó díjat számít 
fel az utazó nevének megváltoztatásáért 
vagy a szállítási jegy törléséért és egy új 
jegy kiadásáért. Az utazóknak szinten 
rendelkezniük kell azzal a lehetőséggel, 
hogy a csomag megkezdése előtt –
megfelelő kártérítés ellenében – bármikor 
elállhatnak a szerződéstől, valamint
jogukban áll, hogy kártérítés fizetése 
nélkül felmondják a szerződést, 
amennyiben elkerülhetetlen és rendkívüli 
körülmények (például háború vagy 
természeti katasztrófa) lényeges hatást 
gyakorolnak a csomagra. Különösen akkor 
tekintendő úgy, hogy elkerülhetetlen és 
rendkívüli körülmények állnak fenn, 
amennyiben megbízható és nyilvánosan 
hozzáférhető jelentések – például a 
tagállamok által kiadott ajánlások –
eltanácsolják az utazókat a célállomás 
szerinti helyszín felkeresésétől.

(26) Mivel a csomagokat gyakran hosszú 
idővel a teljesítésük előtt vásárolják meg, 
előre nem látható események 
következhetnek be. Ezért az utazóknak 
bizonyos feltételekkel jogosultnak kell 
lenniük arra, hogy a csomagot átruházzák 
egy másik utazóra. Ilyen helyzetekben a 
szervezőnek képesnek kell lennie az 
esetleges kiadásainak megtéríttetésére, 
például amennyiben egy alvállalkozó díjat 
számít fel az utazó nevének 
megváltoztatásáért vagy a szállítási jegy 
törléséért és egy új jegy kiadásáért. Az 
utazóknak szinten rendelkezniük kell azzal 
a lehetőséggel, hogy a csomag megkezdése 
előtt bármikor elállhatnak a szerződéstől.
Az elállás összekapcsolható megfelelő 
kártérítés fizetésével, amely esetre a 
szerződésnek ésszerű, egységesített elállási 
díjakat kell meghatároznia. Az utazóknak 
minden esetben jogukban áll, hogy 
kártérítés fizetése nélkül felmondják a 
szerződést, amennyiben elkerülhetetlen és 
rendkívüli körülmények (például háború 
vagy természeti katasztrófa) lényeges 
hatást gyakorolnak a csomagra. Különösen 
akkor tekintendő úgy, hogy elkerülhetetlen 
és rendkívüli körülmények állnak fenn, 
amennyiben megbízható és nyilvánosan 
hozzáférhető jelentések – például a 
tagállamok által kiadott ajánlások –
eltanácsolják az utazókat a célállomás 
szerinti helyszín felkeresésétől.

Or. en

Módosítás 124
Philippe Juvin
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Irányelvre irányuló javaslat
26 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(26) Mivel a csomagokat gyakran hosszú 
idővel a teljesítésük előtt vásárolják meg, 
előre nem látható események 
következhetnek be. Ezért az utazóknak 
bizonyos feltételekkel jogosultnak kell 
lenniük arra, hogy a csomagot átruházzák 
egy másik utazóra. Ilyen helyzetekben a 
szervezőnek képesnek kell lennie 
kiadásainak megtéríttetésére, például 
amennyiben egy alvállalkozó díjat számít 
fel az utazó nevének megváltoztatásáért 
vagy a szállítási jegy törléséért és egy új 
jegy kiadásáért. Az utazóknak szinten 
rendelkezniük kell azzal a lehetőséggel, 
hogy a csomag megkezdése előtt –
megfelelő kártérítés ellenében – bármikor 
elállhatnak a szerződéstől, valamint 
jogukban áll, hogy kártérítés fizetése 
nélkül felmondják a szerződést, 
amennyiben elkerülhetetlen és rendkívüli 
körülmények (például háború vagy 
természeti katasztrófa) lényeges hatást 
gyakorolnak a csomagra. Különösen akkor 
tekintendő úgy, hogy elkerülhetetlen és 
rendkívüli körülmények állnak fenn, 
amennyiben megbízható és nyilvánosan 
hozzáférhető jelentések – például a 
tagállamok által kiadott ajánlások –
eltanácsolják az utazókat a célállomás 
szerinti helyszín felkeresésétől.

(A magyar nyelvi változatot nem érinti.)

Or. fr

Indokolás

E módosítás a francia nyelvi változatot érinti. A megfogalmazást össze kell hangolni az 
utasoknak a visszautasított beszállás és légijáratok törlése vagy hosszú késése esetén fennálló 
jogairól szóló 261/2004/EK rendeletben szereplő megfogalmazással, amely „rendkívüli 
körülményekről” (angolul: „extraordinary circumstances”) tesz említést.

Módosítás 125
Anna Hedh
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Rendeletre irányuló javaslat
26 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(26) Mivel a csomagokat gyakran hosszú 
idővel a teljesítésük előtt vásárolják meg, 
előre nem látható események 
következhetnek be. Ezért az utazóknak 
bizonyos feltételekkel jogosultnak kell 
lenniük arra, hogy a csomagot átruházzák 
egy másik utazóra. Ilyen helyzetekben a 
szervezőnek képesnek kell lennie 
kiadásainak megtéríttetésére, például 
amennyiben egy alvállalkozó díjat számít 
fel az utazó nevének megváltoztatásáért 
vagy a szállítási jegy törléséért és egy új 
jegy kiadásáért. Az utazóknak szinten
rendelkezniük kell azzal a lehetőséggel, 
hogy a csomag megkezdése előtt –
megfelelő kártérítés ellenében – bármikor 
elállhatnak a szerződéstől, valamint 
jogukban áll, hogy kártérítés fizetése 
nélkül felmondják a szerződést, 
amennyiben elkerülhetetlen és rendkívüli 
körülmények (például háború vagy 
természeti katasztrófa) lényeges hatást 
gyakorolnak a csomagra. Különösen akkor 
tekintendő úgy, hogy elkerülhetetlen és 
rendkívüli körülmények állnak fenn, 
amennyiben megbízható és nyilvánosan 
hozzáférhető jelentések – például a 
tagállamok által kiadott ajánlások –
eltanácsolják az utazókat a célállomás 
szerinti helyszín felkeresésétől.

(26) Mivel a csomagokat gyakran hosszú 
idővel a teljesítésük előtt vásárolják meg, 
előre nem látható események 
következhetnek be. Ezért az utazóknak 
bizonyos feltételekkel jogosultnak kell 
lenniük arra, hogy a csomagot átruházzák 
egy másik utazóra. Ilyen helyzetekben a 
szervezőnek képesnek kell lennie 
kiadásainak megtéríttetésére, például 
amennyiben egy alvállalkozó díjat számít 
fel az utazó nevének megváltoztatásáért 
vagy a szállítási jegy törléséért és egy új 
jegy kiadásáért. Az utazóknak szintén
rendelkezniük kell azzal a lehetőséggel, 
hogy a csomag megkezdése előtt –
megfelelő kártérítés ellenében – bármikor 
elállhatnak a szerződéstől, valamint 
jogukban áll, hogy kártérítés fizetése 
nélkül felmondják a szerződést, 
amennyiben elkerülhetetlen és rendkívüli 
körülmények (például háború, 
terrortámadás, politikai instabilitás vagy 
természeti katasztrófa) lényeges hatást 
gyakorolnak a csomagra. Különösen akkor 
tekintendő úgy, hogy elkerülhetetlen és 
rendkívüli körülmények állnak fenn, 
amennyiben megbízható és nyilvánosan 
hozzáférhető jelentések – például a 
tagállamok által kiadott ajánlások –
eltanácsolják az utazókat a célállomás 
szerinti helyszín felkeresésétől.

Or. sv

Módosítás 126
Catherine Stihler

Irányelvre irányuló javaslat
27 preambulumbekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(27) Egyes konkrét helyzetekben a 
szervezőnek is jogosultnak kell lennie arra, 
hogy a csomag megkezdése előtt –
kártérítés fizetése nélkül – elálljon a 
szerződéstől, például ha a résztvevők nem 
érik el a minimális létszámot, és 
amennyiben ezt a lehetőséget fenntartották 
a szerződésben.

(27) Egyes konkrét helyzetekben a 
szervezőnek is jogosultnak kell lennie arra, 
hogy a csomag megkezdése előtt –
kártérítés fizetése nélkül – elálljon a 
szerződéstől, például ha a résztvevők nem 
érik el a minimális létszámot, és 
amennyiben ezt a lehetőséget fenntartották 
a szerződésben. Ilyen helyzetben a 
szervezőnek megfelelően tájékoztatnia kell 
azokat az utazókat, akikre az adott 
záradék hatást gyakorolhat.

Or. en

Módosítás 127
Sergio Gaetano Cofferati

Irányelvre irányuló javaslat
28 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(28) Bizonyos esetekben lehetővé kell 
tenni, hogy a szervező egyoldalú 
változtatásokat hajtson végre az utazási 
csomagra vonatkozó szerződésben. 
Mindazonáltal az utazóknak jogosultnak 
kell lenniük arra, hogy elálljanak a 
szerződéstől, amennyiben a javasolt 
módosítások lényegesen megváltoztatják 
az utazási szolgáltatások valamelyik fő 
jellemzőjét. Áremelés kizárólag akkor 
lehetséges, ha megváltozott az 
utasszállításhoz használt üzemanyag 
költsége, a csomagban szereplő utazási 
szolgáltatások teljesítésében közvetlenül 
részt nem vevő harmadik fél által kiszabott 
adók vagy díjak vagy a csomagot érintő 
átváltási árfolyamok, továbbá ha a 
szerződésben kifejezetten fenntartották az 
ár felfelé és lefelé történő módosításának 
jogát. Az áremelésnek a csomag árának 
10 %-ára kell korlátozódnia.

(28) Bizonyos esetekben lehetővé kell 
tenni, hogy a szervező egyoldalú 
változtatásokat hajtson végre az utazási 
csomagra vonatkozó szerződésben. 
Mindazonáltal az utazóknak jogosultnak 
kell lenniük arra, hogy elálljanak a 
szerződéstől, amennyiben a javasolt 
módosítások megváltoztatják az utazási 
szolgáltatások valamelyik fő jellemzőjét. 
Áremelés kizárólag akkor lehetséges, ha a 
szerződést több mint három hónappal a 
kezdő időpontja előtt kötötték és ha 
megváltozott az utasszállításhoz használt 
üzemanyag költsége, a csomagban szereplő 
utazási szolgáltatások teljesítésében 
közvetlenül részt nem vevő harmadik fél 
által kiszabott adók vagy díjak vagy a 
csomagot érintő átváltási árfolyamok, 
továbbá ha a szerződésben kifejezetten 
fenntartották az ár felfelé és lefelé történő 
módosításának jogát. Az áremelésnek a 
csomag árának 5 %-ára kell korlátozódnia.
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Or. en

Módosítás 128
Konstantinos Poupakis

Irányelvre irányuló javaslat
28 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(28) Bizonyos esetekben lehetővé kell 
tenni, hogy a szervező egyoldalú 
változtatásokat hajtson végre az utazási 
csomagra vonatkozó szerződésben. 
Mindazonáltal az utazóknak jogosultnak 
kell lenniük arra, hogy elálljanak a 
szerződéstől, amennyiben a javasolt 
módosítások lényegesen megváltoztatják 
az utazási szolgáltatások valamelyik fő 
jellemzőjét. Áremelés kizárólag akkor 
lehetséges, ha megváltozott az 
utasszállításhoz használt üzemanyag 
költsége, a csomagban szereplő utazási 
szolgáltatások teljesítésében közvetlenül 
részt nem vevő harmadik fél által kiszabott 
adók vagy díjak vagy a csomagot érintő 
átváltási árfolyamok, továbbá ha a 
szerződésben kifejezetten fenntartották az 
ár felfelé és lefelé történő módosításának 
jogát. Az áremelésnek a csomag árának 
10 %-ára kell korlátozódnia.

(28) Bizonyos esetekben lehetővé kell 
tenni, hogy a szervező egyoldalú 
változtatásokat hajtson végre az utazási 
csomagra vonatkozó szerződésben. 
Mindazonáltal az utazóknak jogosultnak 
kell lenniük arra, hogy elálljanak a 
szerződéstől, amennyiben a javasolt 
módosítások lényegesen megváltoztatják 
az utazási szolgáltatások valamelyik fő 
jellemzőjét. Áremelés kizárólag akkor 
lehetséges, ha megváltozott az 
utasszállításhoz használt üzemanyag 
költsége, a csomagban szereplő utazási 
szolgáltatások teljesítésében közvetlenül 
részt nem vevő harmadik fél által kiszabott 
adók vagy díjak vagy a csomagot érintő 
átváltási árfolyamok, továbbá ha a 
szerződésben kifejezetten fenntartották az 
ár felfelé és lefelé történő módosításának 
jogát. Az áremelésnek a csomag árának 
5 %-ára kell korlátozódnia.

Or. el

Indokolás

A 10 %-os korlát aránytalan terhet róna az utazókra, különösen azokban az esetekben, 
amikor egy utazási csomag költségei már eredetileg is magasak és/vagy nagy számú utazó, 
például családok veszik igénybe a csomagot (tekintettel arra, hogy mindegyik családtag 10 %-
kal többet fizetne).

Módosítás 129
Philippe Juvin
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Irányelvre irányuló javaslat
30 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(30) A következetesség biztosítása 
érdekében helyénvaló összehangolni ezen 
irányelv rendelkezéseit az utazási 
szolgáltatásokra vonatkozó nemzetközi 
egyezményekkel, valamint az utasok 
jogairól szóló uniós jogszabályokkal. 
Amennyiben a szervező felel az utazási 
csomagra vonatkozó szerződésbe foglalt 
szolgáltatások teljesítésének 
elmulasztásáért vagy hibás teljesítéséért, a 
szervezőnek képesnek kell lennie arra, 
hogy hivatkozzon a szolgáltatók 
felelősségének az alábbi nemzetközi 
egyezményekbe foglalt korlátozásaira: a 
nemzetközi légi fuvarozásra vonatkozó 
egyes jogszabályok egységesítéséről szóló, 
1999. évi montreali egyezmény18, az 1980. 
évi Nemzetközi Vasúti Fuvarozási 
Egyezmény (COTIF)19, valamint a tengeri 
utas- és poggyászszállításról szóló 1974. 
évi athéni egyezmény20. Amennyiben 
elkerülhetetlen és rendkívüli körülmények 
miatt nem lehet biztosítani az utazó 
visszatérését a kiinduló helyre, a 
szervezőnek azt a kötelezettségét, hogy 
viselnie kell az utazónak a célállomás 
szerinti helyszínen való további 
tartózkodásának költségeit, össze kell 
hangolni a visszautasított beszállás és légi 
járatok törlése vagy hosszú késése esetén 
az utasoknak nyújtandó kártalanítás és 
segítség közös szabályainak 
megállapításáról szóló, 2004. február 11-i 
261/2004/EK európai parlamenti és tanácsi 
rendelet21 módosítására irányuló bizottsági 
javaslattal22.

(30) A következetesség biztosítása 
érdekében helyénvaló összehangolni ezen 
irányelv rendelkezéseit az utazási 
szolgáltatásokra vonatkozó nemzetközi 
egyezményekkel, valamint az utasok 
jogairól szóló uniós jogszabályokkal. 
Amennyiben a szervező és/vagy a közvetítő 
felel az utazási csomagra vonatkozó 
szerződésbe foglalt szolgáltatások 
teljesítésének elmulasztásáért vagy hibás 
teljesítéséért, a szervezőnek és/vagy a 
közvetítőnek képesnek kell lennie arra, 
hogy hivatkozzon a szolgáltatók 
felelősségének az alábbi nemzetközi 
egyezményekbe foglalt korlátozásaira: a 
nemzetközi légi fuvarozásra vonatkozó 
egyes jogszabályok egységesítéséről szóló, 
1999. évi montreali egyezmény18, az 1980. 
évi Nemzetközi Vasúti Fuvarozási 
Egyezmény (COTIF)19, valamint a tengeri 
utas- és poggyászszállításról szóló 1974. 
évi athéni egyezmény20. Amennyiben 
elkerülhetetlen és rendkívüli körülmények 
miatt nem lehet biztosítani az utazó 
visszatérését a kiinduló helyre, a 
szervezőnek és/vagy a közvetítőnek azt a 
kötelezettségét, hogy viselnie kell az 
utazónak a célállomás szerinti helyszínen 
való további tartózkodásának költségeit, 
össze kell hangolni a visszautasított 
beszállás és légi járatok törlése vagy 
hosszú késése esetén az utasoknak 
nyújtandó kártalanítás és segítség közös 
szabályainak megállapításáról szóló, 2004. 
február 11-i 261/2004/EK európai 
parlamenti és tanácsi rendelet21

módosítására irányuló bizottsági 
javaslattal22.

__________________ __________________
18 2001/539/EK: A Tanács határozata 
(2001. április 5.) a nemzetközi légi szállítás 
egyes szabályainak egységesítéséről szóló 
egyezménynek (Montreali Egyezmény) az 

18 2001/539/EK: A Tanács határozata 
(2001. április 5.) a nemzetközi légi szállítás 
egyes szabályainak egységesítéséről szóló 
egyezménynek (Montreali Egyezmény) az 
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Európai Közösség részéről történő 
megkötéséről (HL L 194., 2001.7.18., 38. 
o.).

Európai Közösség részéről történő 
megkötéséről (HL L 194., 2001.7.18., 38. 
o.).

19 2013/103/EU: A Tanács határozata 
(2011. június 16.) az Európai Uniónak az 
1999. június 3-i vilniusi jegyzőkönyvvel 
módosított, 1980. május 9-i nemzetközi 
vasúti fuvarozási egyezményhez (COTIF) 
való csatlakozásáról szóló, az Európai 
Unió és a Nemzetközi Vasúti 
Fuvarozásügyi Államközi Szervezet 
közötti megállapodás aláírásáról és 
megkötéséről (HL L 51., 2013.2.23., 1. o.).

19 2013/103/EU: A Tanács határozata 
(2011. június 16.) az Európai Uniónak az 
1999. június 3-i vilniusi jegyzőkönyvvel 
módosított, 1980. május 9-i nemzetközi 
vasúti fuvarozási egyezményhez (COTIF) 
való csatlakozásáról szóló, az Európai 
Unió és a Nemzetközi Vasúti 
Fuvarozásügyi Államközi Szervezet 
közötti megállapodás aláírásáról és 
megkötéséről (HL L 51., 2013.2.23., 1. o.).

20 2012/22/EU: A Tanács határozata (2011.
december 12.) az Európai Uniónak a 
tengeri utas- és poggyászszállításról szóló 
1974. évi athéni egyezményhez csatolt 
2002. évi jegyzőkönyvhöz – a 10. és 11. 
cikkei kivételével – való csatlakozásáról 
(HL L 8, 2012.1.12., 1.o.)..

20 2012/22/EU: A Tanács határozata (2011. 
december 12.) az Európai Uniónak a 
tengeri utas- és poggyászszállításról szóló 
1974. évi athéni egyezményhez csatolt 
2002. évi jegyzőkönyvhöz – a 10. és 11. 
cikkei kivételével – való csatlakozásáról 
(HL L 8., 2012.1.12., 1.o.)..

21 Javaslat az Európai Parlament és a 
Tanács rendelete a visszautasított 
beszállás és légi járatok törlése vagy 
hosszú késése esetén az utasoknak 
nyújtandó kártalanítás és segítség közös 
szabályainak megállapításáról szóló 
261/2004/EK rendeletnek, valamint a légi 
fuvarozók felelősségéről szóló 
2027/97/EGK rendeletnek az utasok és 
poggyászaik légi szállítása tekintetében 
történő módosításáról – COM/2013/130 
final.

21 HL L 46., 2004.2.14., 1. o.

22 HL C 46., 2004.2.14., 1. o. 22 Javaslat az Európai Parlament és a 
Tanács rendelete a visszautasított 
beszállás és légi járatok törlése vagy 
hosszú késése esetén az utasoknak 
nyújtandó kártalanítás és segítség közös 
szabályainak megállapításáról szóló 
261/2004/EK rendeletnek, valamint a légi 
fuvarozók felelősségéről szóló 2027/97/EK 
rendeletnek az utasok és poggyászaik légi 
szállítása tekintetében történő 
módosításáról – COM(2013)0130.

Or. en
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Indokolás

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.

Módosítás 130
Philippe Juvin

Irányelvre irányuló javaslat
30 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(30) A következetesség biztosítása 
érdekében helyénvaló összehangolni ezen 
irányelv rendelkezéseit az utazási 
szolgáltatásokra vonatkozó nemzetközi 
egyezményekkel, valamint az utasok 
jogairól szóló uniós jogszabályokkal. 
Amennyiben a szervező felel az utazási 
csomagra vonatkozó szerződésbe foglalt 
szolgáltatások teljesítésének 
elmulasztásáért vagy hibás teljesítéséért, a 
szervezőnek képesnek kell lennie arra, 
hogy hivatkozzon a szolgáltatók 
felelősségének az alábbi nemzetközi 
egyezményekbe foglalt korlátozásaira: a 
nemzetközi légi fuvarozásra vonatkozó 
egyes jogszabályok egységesítéséről szóló, 
1999. évi montreali egyezmény18, az 1980. 
évi Nemzetközi Vasúti Fuvarozási 
Egyezmény (COTIF)19, valamint a tengeri 
utas- és poggyászszállításról szóló 1974. 
évi athéni egyezmény20. Amennyiben 
elkerülhetetlen és rendkívüli körülmények 
miatt nem lehet biztosítani az utazó 
visszatérését a kiinduló helyre, a 
szervezőnek azt a kötelezettségét, hogy 
viselnie kell az utazónak a célállomás 
szerinti helyszínen való további 
tartózkodásának költségeit, össze kell 
hangolni a visszautasított beszállás és légi 

(A magyar nyelvi változatot nem érinti.)
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járatok törlése vagy hosszú késése esetén 
az utasoknak nyújtandó kártalanítás és 
segítség közös szabályainak 
megállapításáról szóló, 2004. február 11-i 
261/2004/EK európai parlamenti és tanácsi 
rendelet21 módosítására irányuló bizottsági 
javaslattal22.
__________________ __________________
18 2001/539/EK: A Tanács határozata 
(2001. április 5.) a nemzetközi légi szállítás 
egyes szabályainak egységesítéséről szóló 
egyezménynek (Montreali Egyezmény) az 
Európai Közösség részéről történő 
megkötéséről (HL L 194, 2001.7.18., 38. 
o.).
19 2013/103/EU: A Tanács határozata 
(2011. június 16.) az Európai Uniónak az 
1999. június 3-i vilniusi jegyzőkönyvvel 
módosított, 1980. május 9-i nemzetközi 
vasúti fuvarozási egyezményhez (COTIF) 
való csatlakozásáról szóló, az Európai 
Unió és a Nemzetközi Vasúti 
Fuvarozásügyi Államközi Szervezet 
közötti megállapodás aláírásáról és 
megkötéséről (HL L 51., 2013.2.23., 1. o.).
20 2012/22/EU: A Tanács határozata (2011. 
december 12.) az Európai Uniónak a 
tengeri utas- és poggyászszállításról szóló 
1974. évi athéni egyezményhez csatolt 
2002. évi jegyzőkönyvhöz – a 10. és 11. 
cikkei kivételével – való csatlakozásáról 
(HL L 8., 2012.1.12., 1.o.).
21 Javaslat az Európai Parlament és a 
Tanács rendelete a visszautasított beszállás 
és légi járatok törlése vagy hosszú késése 
esetén az utasoknak nyújtandó kártalanítás 
és segítség közös szabályainak 
megállapításáról szóló 261/2004/EK 
rendeletnek, valamint a légi fuvarozók 
felelősségéről szóló 2027/97/EGK 
rendeletnek az utasok és poggyászaik légi 
szállítása tekintetében történő 
módosításáról – COM/2013/130 final.
22 HL C 46., 2004.2.14., 1. o.

Or. fr
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Indokolás

E módosítás a francia nyelvi változatot érinti. A megfogalmazást össze kell hangolni az 
utasoknak a visszautasított beszállás és légijáratok törlése vagy hosszú késése esetén fennálló 
jogairól szóló 261/2004/EK rendeletben szereplő megfogalmazással, amely „rendkívüli 
körülményekről” (angolul: „extraordinary circumstances”) tesz említést.

Módosítás 131
Heide Rühle

Irányelvre irányuló javaslat
30 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(30) A következetesség biztosítása 
érdekében helyénvaló összehangolni ezen 
irányelv rendelkezéseit az utazási 
szolgáltatásokra vonatkozó nemzetközi 
egyezményekkel, valamint az utasok 
jogairól szóló uniós jogszabályokkal. 
Amennyiben a szervező felel az utazási 
csomagra vonatkozó szerződésbe foglalt 
szolgáltatások teljesítésének 
elmulasztásáért vagy hibás teljesítéséért, a 
szervezőnek képesnek kell lennie arra, 
hogy hivatkozzon a szolgáltatók 
felelősségének az alábbi nemzetközi 
egyezményekbe foglalt korlátozásaira: a 
nemzetközi légi fuvarozásra vonatkozó 
egyes jogszabályok egységesítéséről szóló, 
1999. évi montreali egyezmény18, az 1980. 
évi Nemzetközi Vasúti Fuvarozási 
Egyezmény (COTIF)19, valamint a tengeri 
utas- és poggyászszállításról szóló 1974. 
évi athéni egyezmény20. Amennyiben 
elkerülhetetlen és rendkívüli körülmények 
miatt nem lehet biztosítani az utazó 
visszatérését a kiinduló helyre, a 
szervezőnek azt a kötelezettségét, hogy 
viselnie kell az utazónak a célállomás 
szerinti helyszínen való további 
tartózkodásának költségeit, össze kell 
hangolni a visszautasított beszállás és légi 
járatok törlése vagy hosszú késése esetén 
az utasoknak nyújtandó kártalanítás és 
segítség közös szabályainak 

(30) A következetesség biztosítása 
érdekében helyénvaló összehangolni ezen 
irányelv rendelkezéseit az utazási 
szolgáltatásokra vonatkozó nemzetközi 
egyezményekkel, valamint az utasok 
jogairól szóló uniós jogszabályokkal, és 
szükség esetén az utóbbit kell irányadónak 
tekinteni. Amennyiben a szervező felel az 
utazási csomagra vonatkozó szerződésbe 
foglalt szolgáltatások teljesítésének 
elmulasztásáért vagy hibás teljesítéséért, a 
szervezőnek képesnek kell lennie arra, 
hogy hivatkozzon a szolgáltatók 
felelősségének az alábbi nemzetközi 
egyezményekbe foglalt korlátozásaira: a 
nemzetközi légi fuvarozásra vonatkozó 
egyes jogszabályok egységesítéséről szóló, 
1999. évi montreali egyezmény18, az 1980. 
évi Nemzetközi Vasúti Fuvarozási 
Egyezmény (COTIF)19, valamint a tengeri 
utas- és poggyászszállításról szóló 1974. 
évi athéni egyezmény20. Amennyiben 
elkerülhetetlen és rendkívüli körülmények 
miatt nem lehet biztosítani az utazó 
visszatérését a kiinduló helyre, a 
szervezőnek azt a kötelezettségét, hogy 
viselnie kell az utazónak a célállomás 
szerinti helyszínen való további 
tartózkodásának költségeit, össze kell 
hangolni a visszautasított beszállás és légi 
járatok törlése vagy hosszú késése esetén 
az utasoknak nyújtandó kártalanítás és 
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megállapításáról szóló, 2004. február 11-i 
261/2004/EK európai parlamenti és tanácsi 
rendelet21 módosítására irányuló bizottsági 
javaslattal22.

segítség közös szabályainak 
megállapításáról szóló, 2004. február 11-i 
261/2004/EK európai parlamenti és tanácsi 
rendelet21 módosítására irányuló bizottsági 
javaslattal22.

__________________ __________________
18 2001/539/EK: A Tanács határozata 
(2001. április 5.) a nemzetközi légi szállítás 
egyes szabályainak egységesítéséről szóló 
egyezménynek (Montreali Egyezmény) az 
Európai Közösség részéről történő 
megkötéséről (HL L 194., 2001.7.18., 38. 
o.).

18 2001/539/EK: A Tanács határozata 
(2001. április 5.) a nemzetközi légi szállítás 
egyes szabályainak egységesítéséről szóló 
egyezménynek (Montreali Egyezmény) az 
Európai Közösség részéről történő 
megkötéséről (HL L 194., 2001.7.18., 38. 
o.).

19 2013/103/EU: A Tanács határozata 
(2011. június 16.) az Európai Uniónak az 
1999. június 3-i vilniusi jegyzőkönyvvel 
módosított, 1980. május 9-i nemzetközi 
vasúti fuvarozási egyezményhez (COTIF) 
való csatlakozásáról szóló, az Európai 
Unió és a Nemzetközi Vasúti 
Fuvarozásügyi Államközi Szervezet 
közötti megállapodás aláírásáról és 
megkötéséről (HL L 51., 2013.2.23., 1. o.).

19 2013/103/EU: A Tanács határozata 
(2011. június 16.) az Európai Uniónak az 
1999. június 3-i vilniusi jegyzőkönyvvel 
módosított, 1980. május 9-i nemzetközi 
vasúti fuvarozási egyezményhez (COTIF) 
való csatlakozásáról szóló, az Európai 
Unió és a Nemzetközi Vasúti 
Fuvarozásügyi Államközi Szervezet 
közötti megállapodás aláírásáról és 
megkötéséről (HL L 51., 2013.2.23., 1. o.).

20 2012/22/EU: A Tanács határozata (2011. 
december 12.) az Európai Uniónak a 
tengeri utas- és poggyászszállításról szóló 
1974. évi athéni egyezményhez csatolt 
2002. évi jegyzőkönyvhöz – a 10. és 11. 
cikkei kivételével – való csatlakozásáról 
(HL L 8, 2012.1.12., 1.o.)..

20 2012/22/EU: A Tanács határozata (2011. 
december 12.) az Európai Uniónak a 
tengeri utas- és poggyászszállításról szóló 
1974. évi athéni egyezményhez csatolt 
2002. évi jegyzőkönyvhöz – a 10. és 11. 
cikkei kivételével – való csatlakozásáról 
(HL L 8., 2012.1.12., 1.o.)..

21 Javaslat az Európai Parlament és a 
Tanács rendelete a visszautasított 
beszállás és légi járatok törlése vagy 
hosszú késése esetén az utasoknak 
nyújtandó kártalanítás és segítség közös 
szabályainak megállapításáról szóló 
261/2004/EK rendeletnek, valamint a légi 
fuvarozók felelősségéről szóló 
2027/97/EGK rendeletnek az utasok és 
poggyászaik légi szállítása tekintetében 
történő módosításáról – COM/2013/130 
final.

21 HL L 46., 2004.2.14., 1. o.

22 HL C 46., 2004.2.14., 1. o. 22 Javaslat az Európai Parlament és a 
Tanács rendelete a visszautasított 
beszállás és légi járatok törlése vagy 
hosszú késése esetén az utasoknak 
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nyújtandó kártalanítás és segítség közös 
szabályainak megállapításáról szóló 
261/2004/EK rendeletnek, valamint a légi 
fuvarozók felelősségéről szóló 2027/97/EK 
rendeletnek az utasok és poggyászaik légi 
szállítása tekintetében történő 
módosításáról – COM(2013)0130.

Or. en

Módosítás 132
Matteo Salvini

Irányelvre irányuló javaslat
30 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(30) A következetesség biztosítása 
érdekében helyénvaló összehangolni ezen 
irányelv rendelkezéseit az utazási 
szolgáltatásokra vonatkozó nemzetközi 
egyezményekkel, valamint az utasok 
jogairól szóló uniós jogszabályokkal. 
Amennyiben a szervező felel az utazási 
csomagra vonatkozó szerződésbe foglalt 
szolgáltatások teljesítésének 
elmulasztásáért vagy hibás teljesítéséért, a 
szervezőnek képesnek kell lennie arra, 
hogy hivatkozzon a szolgáltatók 
felelősségének az alábbi nemzetközi 
egyezményekbe foglalt korlátozásaira: a 
nemzetközi légi fuvarozásra vonatkozó 
egyes jogszabályok egységesítéséről szóló, 
1999. évi montreali egyezmény18, az 1980. 
évi Nemzetközi Vasúti Fuvarozási 
Egyezmény (COTIF)19, valamint a tengeri 
utas- és poggyászszállításról szóló 1974. 
évi athéni egyezmény20. Amennyiben 
elkerülhetetlen és rendkívüli körülmények 
miatt nem lehet biztosítani az utazó 
visszatérését a kiinduló helyre, a 
szervezőnek azt a kötelezettségét, hogy 
viselnie kell az utazónak a célállomás 
szerinti helyszínen való további 
tartózkodásának költségeit, össze kell 
hangolni a visszautasított beszállás és légi 

(30) A következetesség biztosítása 
érdekében helyénvaló összehangolni ezen 
irányelv rendelkezéseit az utazási 
szolgáltatásokra vonatkozó nemzetközi 
egyezményekkel, valamint az utasok 
jogairól szóló uniós jogszabályokkal, és 
szükség esetén az utóbbit kell irányadónak 
tekinteni. Amennyiben a szervező felel az 
utazási csomagra vonatkozó szerződésbe 
foglalt szolgáltatások teljesítésének 
elmulasztásáért vagy hibás teljesítéséért, a 
szervezőnek képesnek kell lennie arra, 
hogy hivatkozzon a szolgáltatók 
felelősségének az alábbi nemzetközi 
egyezményekbe foglalt korlátozásaira: a 
nemzetközi légi fuvarozásra vonatkozó 
egyes jogszabályok egységesítéséről szóló, 
1999. évi montreali egyezmény18, az 1980. 
évi Nemzetközi Vasúti Fuvarozási 
Egyezmény (COTIF)19, valamint a tengeri 
utas- és poggyászszállításról szóló 1974. 
évi athéni egyezmény20. Amennyiben 
elkerülhetetlen és rendkívüli körülmények 
miatt nem lehet biztosítani az utazó 
visszatérését a kiinduló helyre, a 
szervezőnek azt a kötelezettségét, hogy 
viselnie kell az utazónak a célállomás 
szerinti helyszínen való további 
tartózkodásának költségeit, össze kell 
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járatok törlése vagy hosszú késése esetén 
az utasoknak nyújtandó kártalanítás és 
segítség közös szabályainak 
megállapításáról szóló, 2004. február 11-i 
261/2004/EK európai parlamenti és tanácsi 
rendelet21 módosítására irányuló bizottsági 
javaslattal22.

hangolni a visszautasított beszállás és légi 
járatok törlése vagy hosszú késése esetén 
az utasoknak nyújtandó kártalanítás és 
segítség közös szabályainak 
megállapításáról szóló, 2004. február 11-i 
261/2004/EK európai parlamenti és tanácsi 
rendelet21 módosítására irányuló bizottsági 
javaslattal22.

__________________ __________________
18 2001/539/EK: A Tanács határozata 
(2001. április 5.) a nemzetközi légi szállítás 
egyes szabályainak egységesítéséről szóló 
egyezménynek (Montreali Egyezmény) az 
Európai Közösség részéről történő 
megkötéséről (HL L 194., 2001.7.18., 38. 
o.).

18 2001/539/EK: A Tanács határozata 
(2001. április 5.) a nemzetközi légi szállítás 
egyes szabályainak egységesítéséről szóló 
egyezménynek (Montreali Egyezmény) az 
Európai Közösség részéről történő 
megkötéséről (HL L 194., 2001.7.18., 38. 
o.).

19 2013/103/EU: A Tanács határozata 
(2011. június 16.) az Európai Uniónak az 
1999. június 3-i vilniusi jegyzőkönyvvel 
módosított, 1980. május 9-i nemzetközi 
vasúti fuvarozási egyezményhez (COTIF) 
való csatlakozásáról szóló, az Európai 
Unió és a Nemzetközi Vasúti 
Fuvarozásügyi Államközi Szervezet 
közötti megállapodás aláírásáról és 
megkötéséről (HL L 51., 2013.2.23., 1. o.).

19 2013/103/EU: A Tanács határozata 
(2011. június 16.) az Európai Uniónak az 
1999. június 3-i vilniusi jegyzőkönyvvel 
módosított, 1980. május 9-i nemzetközi 
vasúti fuvarozási egyezményhez (COTIF) 
való csatlakozásáról szóló, az Európai 
Unió és a Nemzetközi Vasúti 
Fuvarozásügyi Államközi Szervezet 
közötti megállapodás aláírásáról és 
megkötéséről (HL L 51., 2013.2.23., 1. o.).

20 2012/22/EU: A Tanács határozata (2011. 
december 12.) az Európai Uniónak a 
tengeri utas- és poggyászszállításról szóló 
1974. évi athéni egyezményhez csatolt 
2002. évi jegyzőkönyvhöz – a 10. és 11. 
cikkei kivételével – való csatlakozásáról 
(HL L 8, 2012.1.12., 1.o.)..

20 2012/22/EU: A Tanács határozata (2011. 
december 12.) az Európai Uniónak a 
tengeri utas- és poggyászszállításról szóló 
1974. évi athéni egyezményhez csatolt 
2002. évi jegyzőkönyvhöz – a 10. és 11. 
cikkei kivételével – való csatlakozásáról 
(HL L 8., 2012.1.12., 1.o.)..

21 Javaslat az Európai Parlament és a 
Tanács rendelete a visszautasított 
beszállás és légi járatok törlése vagy 
hosszú késése esetén az utasoknak 
nyújtandó kártalanítás és segítség közös 
szabályainak megállapításáról szóló 
261/2004/EK rendeletnek, valamint a légi 
fuvarozók felelősségéről szóló 
2027/97/EGK rendeletnek az utasok és 
poggyászaik légi szállítása tekintetében 
történő módosításáról – COM/2013/130 
final.

21 HL L 46., 2004.2.14., 1. o.

22 HL C 46., 2004.2.14., 1. o. 22 Javaslat az Európai Parlament és a 
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Tanács rendelete a visszautasított 
beszállás és légi járatok törlése vagy 
hosszú késése esetén az utasoknak 
nyújtandó kártalanítás és segítség közös 
szabályainak megállapításáról szóló 
261/2004/EK rendeletnek, valamint a légi 
fuvarozók felelősségéről szóló 2027/97/EK 
rendeletnek az utasok és poggyászaik légi 
szállítása tekintetében történő 
módosításáról – COM(2013)0130.

Or. en

Indokolás

Az utasok jogairól szóló vonatkozó uniós jogszabályoknak fel kell váltaniuk a szervezett 
utazási formákról szóló irányelvet, ha átfedés van a különböző közlekedési módokon utazó 
utasok jogaihoz kapcsolódó konkrét rendelkezések között.

Módosítás 133
Philippe Juvin

Irányelvre irányuló javaslat
31 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(31) Ez az irányelv nem érinti az utazóknak 
azt a jogát, hogy követeléseket terjesszenek 
elő ezen irányelv és bármely más uniós 
jogszabály alapján, tehát az utazóknak 
továbbra is lehetőségük lesz arra, hogy 
követeléseket nyújtsanak be a szervező, a 
fuvarozó vagy bármely más felelős fél, 
illetve adott esetben több fél számára. 
Egyértelművé kell tenni, hogy a különböző 
jogalapokra épülő jogok nem 
halmozódhatnak, amennyiben azonos 
érdeket védenek vagy ugyanaz a céljuk. A 
szervező felelőssége nem sérti azt a jogot, 
hogy harmadik felekkel (így a 
szolgáltatókkal) szemben jogorvoslatot 
igényeljen.

(31) Ez az irányelv nem érinti az utazóknak 
azt a jogát, hogy követeléseket terjesszenek 
elő ezen irányelv és bármely más uniós 
jogszabály alapján, tehát az utazóknak 
továbbra is lehetőségük lesz arra, hogy 
követeléseket nyújtsanak be a szervező 
és/vagy a közvetítő, a fuvarozó vagy 
bármely más felelős fél, illetve adott 
esetben több fél számára. Egyértelművé 
kell tenni, hogy a különböző jogalapokra 
épülő jogok nem halmozódhatnak, 
amennyiben azonos érdeket védenek vagy 
ugyanaz a céljuk. A szervező és/vagy a 
közvetítő felelőssége nem sérti azt a jogot, 
hogy harmadik felekkel (így a 
szolgáltatókkal) szemben jogorvoslatot 
igényeljen. A tagállamoknak 
gondoskodniuk kell arról, hogy a szervező 
és a közvetítő harmadik felekkel szemben 
megfelelő és hozzáférhető jogorvoslati 
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lehetőséggel rendelkezzen ebben a 
tekintetben.

Or. en

Indokolás

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).

Módosítás 134
Hans-Peter Mayer

Irányelvre irányuló javaslat
31 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(31) Ez az irányelv nem érinti az utazóknak 
azt a jogát, hogy követeléseket terjesszenek 
elő ezen irányelv és bármely más uniós 
jogszabály alapján, tehát az utazóknak 
továbbra is lehetőségük lesz arra, hogy 
követeléseket nyújtsanak be a szervező, a 
fuvarozó vagy bármely más felelős fél, 
illetve adott esetben több fél számára. 
Egyértelművé kell tenni, hogy a különböző 
jogalapokra épülő jogok nem 
halmozódhatnak, amennyiben azonos 
érdeket védenek vagy ugyanaz a céljuk. A 
szervező felelőssége nem sérti azt a jogot, 
hogy harmadik felekkel (így a 
szolgáltatókkal) szemben jogorvoslatot 
igényeljen.

(31) Ez az irányelv nem érinti az utazóknak 
azt a jogát, hogy követeléseket terjesszenek 
elő ezen irányelv és bármely más uniós 
jogszabály alapján, tehát az utazóknak 
továbbra is lehetőségük lesz arra, hogy 
követeléseket nyújtsanak be a szervező, a 
fuvarozó vagy bármely más felelős fél, 
illetve adott esetben több fél számára. 
Egyértelművé kell tenni, hogy a különböző 
jogalapokra épülő jogok nem 
halmozódhatnak, amennyiben azonos 
érdeket védenek vagy ugyanaz a céljuk. 
Mindazonáltal annak, hogy biztosítani 
kell az utazók megfelelő és időben történő 
kártérítését azokban az esetekben, amikor 
valamelyik fél nem teljesíti megfelelően a 
szerződést, nem szabad ésszerűtlen és 
aránytalan terhet rónia a szervezőkre és 
közvetítőkre. A hibák orvoslására, illetve 
az utazók kártérítésére vonatkozó 
kötelezettségük mellett a szervezőknek és a 
közvetítőknek arra is jogosultaknak kell 
lenniük arra, hogy jogorvoslatot 
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igényeljenek minden olyan harmadik 
féltől, amely hozzájárult a kártérítéshez 
vagy egyéb kötelezettségekhez vezető
eseményhez. A szervező és a közvetítő 
felelőssége ezért nem sérti azt a jogot, 
hogy harmadik felekkel (így a 
szolgáltatókkal) szemben jogorvoslatot 
igényeljenek.

Or. en

Indokolás

Lásd a 20. cikk vonatkozó módosításait és azok indokolását.

Módosítás 135
Emma McClarkin

Irányelvre irányuló javaslat
34 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(34) A tagállamoknak gondoskodniuk kell 
arról, hogy a csomagot vagy az igény 
szerint összeállított utazási formát 
megvásárló utazók teljes körű védelemben 
részesüljenek a szervező, az igény szerint 
összeállított utazási formát elősegítő 
közvetítő vagy bármely szolgáltató 
fizetésképtelenségével szemben. A 
szervezők vagy az igény szerint 
összeállított utazási formát elősegítő 
közvetítők letelepedésének helye szerinti 
tagállamoknak gondoskodniuk kell arról, 
hogy az ilyen szervezett utazási 
szolgáltatásokat kínáló kereskedők 
biztosítékot nyújtsanak arra, hogy 
fizetésképtelenség esetén visszafizetik az 
utazók által befizetett teljes összeget és 
hazaszállítják őket. Jóllehet a tagállamok 
megőrzik mozgásterüket a 
fizetésképtelenséggel szembeni védelem 
biztosításának módja tekintetében, azonban 
gondoskodniuk kell arról, hogy a 
fizetésképtelenséggel szembeni védelemre 
vonatkozó nemzeti szabályozás hatékony 

(34) A tagállamoknak gondoskodniuk kell 
arról, hogy a csomagot vagy a kapcsolt
utazási formát megvásárló utazók teljes 
körű védelemben részesüljenek a szervező, 
a kapcsolt utazási formát elősegítő 
közvetítő vagy bármely szolgáltató 
fizetésképtelenségével szemben. A 
szervezők vagy az igény szerint 
összeállított utazási formát elősegítő 
közvetítők letelepedésének helye szerinti 
tagállamoknak gondoskodniuk kell arról, 
hogy az ilyen szervezett utazási 
szolgáltatásokat kínáló kereskedők 
biztosítékot nyújtsanak arra, hogy 
fizetésképtelenség esetén visszafizetik az 
utazók által befizetett teljes összeget és 
hazaszállítják őket. Jóllehet a tagállamok 
megőrzik mozgásterüket a 
fizetésképtelenséggel szembeni védelem 
biztosításának módja tekintetében, azonban 
gondoskodniuk kell arról, hogy a 
fizetésképtelenséggel szembeni védelemre 
vonatkozó nemzeti szabályozás hatékony 
legyen, és garantálni tudja a gyors 
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legyen, és garantálni tudja a gyors 
hazaszállítást és a fizetésképtelenség által 
érintett valamennyi utazó befizetéseinek 
megtérítését. Az előírt 
fizetésképtelenséggel szembeni 
védelemnek figyelembe kell vennie a 
szervező, az érintett közvetítő vagy 
szolgáltató tevékenységének tényleges 
pénzügyi kockázatát, ideértve az általuk 
értékesített, szervezett utazási 
szolgáltatások típusát, az előrelátható 
szezonális változásokat, valamint az 
előzetes befizetések mértéket, valamint 
azok biztosításának módját. A belső piaci 
szolgáltatásokról szóló, 2006. december 
12-i 2006/123/EK európai parlamenti és 
tanácsi irányelv értelmében25, azokban az 
esetekben, amikor a fizetésképtelenséggel 
szembeni védelem garanciavállalás vagy 
biztosítási kötvény formájában nyújtható, 
az ilyen biztosíték nem korlátozódhat egy 
adott tagállamban letelepedett pénzügyi 
vállalkozás által kiadott tanúsítványokra.

hazaszállítást és a fizetésképtelenség által 
érintett valamennyi utazó befizetéseinek 
megtérítését. Amennyiben a fogyasztó a 
teljes visszatérítés helyett az utazási 
csomag vagy kapcsolt utazási forma 
eredeti feltételek szerinti befejezését 
választja, a fizetésképtelenséggel szembeni 
védelem – amennyiben indokolt – a 
meglévő szerződések teljesítésére 
fordítható, hogy a fogyasztó számára 
lehetővé tegye az utazási csomag vagy 
kapcsolt utazási forma többletköltséggel 
nem járó folytatását. Az előírt 
fizetésképtelenséggel szembeni 
védelemnek figyelembe kell vennie a 
szervező, az érintett közvetítő vagy 
szolgáltató tevékenységének tényleges 
pénzügyi kockázatát, ideértve az általuk 
értékesített, szervezett utazási 
szolgáltatások típusát, az előrelátható 
szezonális változásokat, valamint az 
előzetes befizetések mértéket, valamint 
azok biztosításának módját. A belső piaci 
szolgáltatásokról szóló, 2006. december 
12-i 2006/123/EK európai parlamenti és 
tanácsi irányelv értelmében25, azokban az 
esetekben, amikor a fizetésképtelenséggel 
szembeni védelem garanciavállalás vagy 
biztosítási kötvény formájában nyújtható, 
az ilyen biztosíték nem korlátozódhat egy 
adott tagállamban letelepedett pénzügyi 
vállalkozás által kiadott tanúsítványokra.

__________________ __________________
25 HL L 376., 2006.12.27., 36. o. 25 HL L 376., 2006.12.27., 36. o.

Or. en

Indokolás

A fizetésképtelenséggel szembeni védelmi rendszereknek elég rugalmasnak kell lenniük ahhoz, 
hogy lehetőség szerint meg tudjanak felelni a fogyasztók választásának. Ez azon meglévő 
szerződések teljesítésének megszervezése is kiterjed, amelyek esetében a fogyasztók be 
kívánják fejezni az üdülésüket, illetve – ha közvetlenül indulás előtt állnak – az eredeti 
terveikhez kívánják tartani magukat.
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Módosítás 136
Catherine Stihler

Irányelvre irányuló javaslat
34 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(34) A tagállamoknak gondoskodniuk kell 
arról, hogy a csomagot vagy az igény 
szerint összeállított utazási formát 
megvásárló utazók teljes körű védelemben 
részesüljenek a szervező, az igény szerint 
összeállított utazási formát elősegítő 
közvetítő vagy bármely szolgáltató 
fizetésképtelenségével szemben. A 
szervezők vagy az igény szerint 
összeállított utazási formát elősegítő 
közvetítők letelepedésének helye szerinti 
tagállamoknak gondoskodniuk kell arról, 
hogy az ilyen szervezett utazási 
szolgáltatásokat kínáló kereskedők 
biztosítékot nyújtsanak arra, hogy 
fizetésképtelenség esetén visszafizetik az 
utazók által befizetett teljes összeget és 
hazaszállítják őket. Jóllehet a tagállamok 
megőrzik mozgásterüket a 
fizetésképtelenséggel szembeni védelem 
biztosításának módja tekintetében, azonban 
gondoskodniuk kell arról, hogy a 
fizetésképtelenséggel szembeni védelemre 
vonatkozó nemzeti szabályozás hatékony 
legyen, és garantálni tudja a gyors 
hazaszállítást és a fizetésképtelenség által 
érintett valamennyi utazó befizetéseinek 
megtérítését. Az előírt 
fizetésképtelenséggel szembeni 
védelemnek figyelembe kell vennie a 
szervező, az érintett közvetítő vagy 
szolgáltató tevékenységének tényleges 
pénzügyi kockázatát, ideértve az általuk 
értékesített, szervezett utazási 
szolgáltatások típusát, az előrelátható 
szezonális változásokat, valamint az 
előzetes befizetések mértéket, valamint 
azok biztosításának módját. A belső piaci 
szolgáltatásokról szóló, 2006. december 
12-i 2006/123/EK európai parlamenti és 
tanácsi irányelv értelmében25, azokban az 

(34) A tagállamoknak gondoskodniuk kell 
arról, hogy a csomagot vagy az igény 
szerint összeállított utazási formát 
megvásárló utazók teljes körű védelemben 
részesüljenek a szervező, az igény szerint 
összeállított utazási formát elősegítő 
közvetítő vagy bármely szolgáltató 
fizetésképtelenségével szemben. A 
szervezők vagy az igény szerint 
összeállított utazási formát elősegítő 
közvetítők letelepedésének helye szerinti 
tagállamoknak gondoskodniuk kell arról, 
hogy az ilyen szervezett utazási 
szolgáltatásokat kínáló kereskedők 
biztosítékot nyújtsanak arra, hogy 
fizetésképtelenség esetén visszafizetik az 
utazók által befizetett teljes összeget és 
hazaszállítják őket. Jóllehet a tagállamok 
megőrzik mozgásterüket a 
fizetésképtelenséggel szembeni védelem 
biztosításának módja tekintetében, azonban 
gondoskodniuk kell arról, hogy a 
fizetésképtelenséggel szembeni védelemre 
vonatkozó nemzeti szabályozás hatékony 
legyen, és garantálni tudja a gyors 
hazaszállítást és a fizetésképtelenség által 
érintett valamennyi utazó befizetéseinek 
megtérítését. Amennyiben a fogyasztó a 
teljes visszatérítés helyett az utazási 
csomag vagy kapcsolt utazási forma 
eredeti feltételek szerinti befejezését 
választja, a fizetésképtelenséggel szembeni 
védelem – amennyiben indokolt – a 
meglévő szerződések teljesítésére 
fordítható, hogy lehetővé tegye az utazási 
csomag vagy kapcsolt utazási forma 
folytatását, de ez semmilyen 
többletköltséggel nem járhat az utazó 
számára. Az előírt fizetésképtelenséggel 
szembeni védelemnek figyelembe kell 
vennie a szervező, az érintett közvetítő 
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esetekben, amikor a fizetésképtelenséggel 
szembeni védelem garanciavállalás vagy 
biztosítási kötvény formájában nyújtható, 
az ilyen biztosíték nem korlátozódhat egy 
adott tagállamban letelepedett pénzügyi 
vállalkozás által kiadott tanúsítványokra.

vagy szolgáltató tevékenységének 
tényleges pénzügyi kockázatát, ideértve az 
általuk értékesített, szervezett utazási 
szolgáltatások típusát, az előrelátható 
szezonális változásokat, valamint az 
előzetes befizetések mértéket, valamint 
azok biztosításának módját. A belső piaci 
szolgáltatásokról szóló, 2006. december 
12-i 2006/123/EK európai parlamenti és 
tanácsi irányelv értelmében25, azokban az 
esetekben, amikor a fizetésképtelenséggel 
szembeni védelem garanciavállalás vagy 
biztosítási kötvény formájában nyújtható, 
az ilyen biztosíték nem korlátozódhat egy 
adott tagállamban letelepedett pénzügyi 
vállalkozás által kiadott tanúsítványokra.

__________________ __________________
25 HL L 376., 2006.12.27., 36. o. 25 HL L 376., 2006.12.27., 36. o.

Or. en

Módosítás 137
Philippe Juvin

Irányelvre irányuló javaslat
34 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(34) A tagállamoknak gondoskodniuk kell 
arról, hogy a csomagot vagy az igény 
szerint összeállított utazási formát 
megvásárló utazók teljes körű védelemben 
részesüljenek a szervező, az igény szerint 
összeállított utazási formát elősegítő 
közvetítő vagy bármely szolgáltató 
fizetésképtelenségével szemben. A 
szervezők vagy az igény szerint 
összeállított utazási formát elősegítő 
közvetítők letelepedésének helye szerinti 
tagállamoknak gondoskodniuk kell arról, 
hogy az ilyen szervezett utazási 
szolgáltatásokat kínáló kereskedők 
biztosítékot nyújtsanak arra, hogy 
fizetésképtelenség esetén visszafizetik az 
utazók által befizetett teljes összeget és 

(34) A tagállamoknak gondoskodniuk kell 
arról, hogy a csomagot vagy az igény 
szerint összeállított utazási formát 
megvásárló utazók teljes körű védelemben 
részesüljenek a szervező és/vagy a 
közvetítő (csomag esetében), az igény 
szerint összeállított utazási formát 
elősegítő közvetítő vagy bármely 
szolgáltató fizetésképtelenségével 
szemben. A szervezők és/vagy a közvetítők
vagy az igény szerint összeállított utazási 
formát elősegítő közvetítők 
letelepedésének helye szerinti 
tagállamoknak gondoskodniuk kell arról,
hogy az ilyen szervezett utazási 
szolgáltatásokat kínáló kereskedők 
biztosítékot nyújtsanak arra, hogy 
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hazaszállítják őket. Jóllehet a tagállamok 
megőrzik mozgásterüket a 
fizetésképtelenséggel szembeni védelem 
biztosításának módja tekintetében, azonban 
gondoskodniuk kell arról, hogy a 
fizetésképtelenséggel szembeni védelemre 
vonatkozó nemzeti szabályozás hatékony 
legyen, és garantálni tudja a gyors 
hazaszállítást és a fizetésképtelenség által 
érintett valamennyi utazó befizetéseinek 
megtérítését. Az előírt 
fizetésképtelenséggel szembeni 
védelemnek figyelembe kell vennie a 
szervező, az érintett közvetítő vagy 
szolgáltató tevékenységének tényleges 
pénzügyi kockázatát, ideértve az általuk 
értékesített, szervezett utazási 
szolgáltatások típusát, az előrelátható 
szezonális változásokat, valamint az 
előzetes befizetések mértéket, valamint 
azok biztosításának módját. A belső piaci 
szolgáltatásokról szóló, 2006. december 
12-i 2006/123/EK európai parlamenti és 
tanácsi irányelv értelmében25, azokban az 
esetekben, amikor a fizetésképtelenséggel 
szembeni védelem garanciavállalás vagy 
biztosítási kötvény formájában nyújtható, 
az ilyen biztosíték nem korlátozódhat egy 
adott tagállamban letelepedett pénzügyi 
vállalkozás által kiadott tanúsítványokra.

fizetésképtelenség esetén visszafizetik az 
utazók által befizetett teljes összeget és 
hazaszállítják őket. Jóllehet a tagállamok 
megőrzik mozgásterüket a 
fizetésképtelenséggel szembeni védelem 
biztosításának módja tekintetében, azonban 
gondoskodniuk kell arról, hogy a 
fizetésképtelenséggel szembeni védelemre 
vonatkozó nemzeti szabályozás hatékony 
legyen, és garantálni tudja a gyors 
hazaszállítást és a fizetésképtelenség által 
érintett valamennyi utazó befizetéseinek 
megtérítését. Az előírt 
fizetésképtelenséggel szembeni 
védelemnek figyelembe kell vennie a 
szervező és/vagy a közvetítő vagy a
szolgáltató tevékenységének tényleges 
pénzügyi kockázatát, ideértve az általuk 
értékesített, szervezett utazási 
szolgáltatások típusát, az előrelátható 
szezonális változásokat, valamint az 
előzetes befizetések mértéket, valamint 
azok biztosításának módját. A belső piaci 
szolgáltatásokról szóló, 2006. december 
12-i 2006/123/EK európai parlamenti és 
tanácsi irányelv értelmében25, azokban az 
esetekben, amikor a fizetésképtelenséggel 
szembeni védelem garanciavállalás vagy 
biztosítási kötvény formájában nyújtható, 
az ilyen biztosíték nem korlátozódhat egy 
adott tagállamban letelepedett pénzügyi 
vállalkozás által kiadott tanúsítványokra.

__________________ __________________
25 HL L 376., 2006.12.27., 36. o. 25 HL L 376., 2006.12.27., 36. o.

Or. en

Indokolás

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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Módosítás 138
Ivo Belet

Irányelvre irányuló javaslat
34 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(34) A tagállamoknak gondoskodniuk kell 
arról, hogy a csomagot vagy az igény 
szerint összeállított utazási formát 
megvásárló utazók teljes körű védelemben 
részesüljenek a szervező, az igény szerint 
összeállított utazási formát elősegítő 
közvetítő vagy bármely szolgáltató 
fizetésképtelenségével szemben. A 
szervezők vagy az igény szerint 
összeállított utazási formát elősegítő 
közvetítők letelepedésének helye szerinti 
tagállamoknak gondoskodniuk kell arról, 
hogy az ilyen szervezett utazási 
szolgáltatásokat kínáló kereskedők 
biztosítékot nyújtsanak arra, hogy 
fizetésképtelenség esetén visszafizetik az 
utazók által befizetett teljes összeget és 
hazaszállítják őket. Jóllehet a tagállamok 
megőrzik mozgásterüket a 
fizetésképtelenséggel szembeni védelem 
biztosításának módja tekintetében, azonban 
gondoskodniuk kell arról, hogy a 
fizetésképtelenséggel szembeni védelemre 
vonatkozó nemzeti szabályozás hatékony 
legyen, és garantálni tudja a gyors 
hazaszállítást és a fizetésképtelenség által 
érintett valamennyi utazó befizetéseinek 
megtérítését. Az előírt 
fizetésképtelenséggel szembeni 
védelemnek figyelembe kell vennie a 
szervező, az érintett közvetítő vagy 
szolgáltató tevékenységének tényleges 
pénzügyi kockázatát, ideértve az általuk 
értékesített, szervezett utazási 
szolgáltatások típusát, az előrelátható 
szezonális változásokat, valamint az 
előzetes befizetések mértéket, valamint 
azok biztosításának módját. A belső piaci 
szolgáltatásokról szóló, 2006. december 

(34) A tagállamoknak gondoskodniuk kell 
arról, hogy a csomagot vagy az igény 
szerint összeállított utazási formát 
megvásárló utazók teljes körű védelemben 
részesüljenek a szervező, az igény szerint 
összeállított utazási formát elősegítő 
közvetítő vagy bármely szolgáltató 
fizetésképtelenségével szemben. A 
szervezők vagy az igény szerint 
összeállított utazási formát elősegítő 
közvetítők letelepedésének helye szerinti 
tagállamoknak gondoskodniuk kell arról, 
hogy az ilyen szervezett utazási 
szolgáltatásokat kínáló kereskedők 
biztosítékot nyújtsanak arra, hogy 
fizetésképtelenség esetén visszafizetik az 
utazók által befizetett teljes összeget és 
hazaszállítják őket. Jóllehet a tagállamok 
megőrzik mozgásterüket a 
fizetésképtelenséggel szembeni védelem 
biztosításának módja tekintetében, azonban 
gondoskodniuk kell arról, hogy a 
fizetésképtelenséggel szembeni védelemre
vonatkozó szabályozás hatékony legyen, és 
garantálni tudja a gyors hazaszállítást és a 
fizetésképtelenség által érintett valamennyi 
utazó befizetéseinek megtérítését. Az előírt 
fizetésképtelenséggel szembeni 
védelemnek figyelembe kell vennie a 
szervező, az érintett közvetítő vagy 
szolgáltató tevékenységének tényleges 
pénzügyi kockázatát, ideértve az általuk 
értékesített, szervezett utazási 
szolgáltatások típusát, az előrelátható 
szezonális változásokat, valamint az 
előzetes befizetések mértéket, valamint 
azok biztosításának módját. A belső piaci 
szolgáltatásokról szóló, 2006. december 
12-i 2006/123/EK európai parlamenti és 
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12-i 2006/123/EK európai parlamenti és 
tanácsi irányelv értelmében , azokban az 
esetekben, amikor a fizetésképtelenséggel 
szembeni védelem garanciavállalás vagy 
biztosítási kötvény formájában nyújtható, 
az ilyen biztosíték nem korlátozódhat egy 
adott tagállamban letelepedett pénzügyi 
vállalkozás által kiadott tanúsítványokra.

tanácsi irányelv értelmében , azokban az 
esetekben, amikor a fizetésképtelenséggel 
szembeni védelem garanciavállalás vagy 
biztosítási kötvény formájában nyújtható, 
az ilyen biztosíték nem korlátozódhat egy 
adott tagállamban letelepedett pénzügyi 
vállalkozás által kiadott tanúsítványokra.

__________________ __________________
HL L 376., 2006.12.27., 36. o. HL L 376., 2006.12.27., 36. o.

Or. nl

Indokolás

Ezt az irányelvet a tagállamok – az adott államszerkezettől függően – különböző 
közigazgatási szinteken alkalmazzák.

Módosítás 139
Sergio Gaetano Cofferati

Irányelvre irányuló javaslat
36 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(36) Ami az igény szerint összeállított 
utazási formákat illeti, azon kötelezettség 
mellett, hogy biztosítani kell a 
fizetésképtelenséggel szembeni védelmet, 
és az utazókat tájékoztatni kell arról, hogy 
az egyes szolgáltatók egyedül felelnek a 
szerződésük teljesítéséért, és az érintett 
szerződések az uniós fogyasztóvédelmi jog 
és az ágazatspecifikus uniós jogszabályok 
hatálya alá tartoznak.

(36) Ami az igény szerint összeállított 
utazási formákat illeti, azon kötelezettség 
mellett, hogy biztosítani kell a 
fizetésképtelenséggel szembeni védelmet 
és a segítségnyújtást a nehéz helyzetbe 
került utazóknak, és az utazókat 
tájékoztatni kell arról, hogy az egyes 
szolgáltatók egyedül felelnek a 
szerződésük teljesítéséért, és az érintett 
szerződések az uniós fogyasztóvédelmi jog 
és az ágazatspecifikus uniós jogszabályok 
hatálya alá tartoznak.

Or. en

Módosítás 140
Philippe Juvin



AM\1013596HU.doc 51/203 PE526.125v01-00

HU

Irányelvre irányuló javaslat
37 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(37) Helyénvaló védelmet nyújtani az 
utazóknak olyan helyzetekben, amikor 
közvetítő intézi a csomag vagy az igény 
szerint összeállított utazási forma 
foglalását, és a közvetítő hibát vét a 
foglalási folyamat során.

(37) Helyénvaló védelmet nyújtani az 
utazóknak olyan helyzetekben, amikor 
szervező vagy közvetítő intézi a csomag 
foglalását vagy közvetítő intézi az igény 
szerint összeállított utazási forma 
foglalását, és a szervező vagy a közvetítő 
hibát vét a foglalási folyamat során.

Or. en

Indokolás

A 19. cikk a közvetítő foglalási hibák esetén fennálló felelősségéről rendelkezik (ha közvetítő 
intézi a csomag vagy az igény szerint összeállított utazási forma foglalását). A cikk 
ugyanakkor nem említi a csomag szervezője által intézett közvetlen foglalás során elkövetett 
foglalási hibákkal kapcsolatos szervezői felelősséget. Ilyen esetekben a szervezőknek is 
felelniük kell a foglalási hibákért.

Módosítás 141
Sergio Gaetano Cofferati

Irányelvre irányuló javaslat
37 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(37a) A Bizottságnak technikai 
standardok útján ki kell dolgoznia két 
európai vizuális jelzést az utazási 
csomagok és az igény szerint összeállított 
utazási formák jelölésére. Ezek a jelzések 
nem a szerződés vagy a kínált 
szolgáltatások minőségét jelzik, hanem 
mindössze arról tájékoztatják az utazót, 
hogy az adott esetben utazási csomagról 
vagy kapcsolt utazási formáról van-e szó. 
Az utazási csomagokat zöld színnel, az 
kapcsolt utazási formákat sárga színnel 
kell jelölni, világosan és azonnal 
észlelhető módon kiemelve ezzel az 
utazónak kínált védelem és garanciák 
eltérő szintjét.
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Or. en

Módosítás 142
Ivo Belet

Irányelvre irányuló javaslat
39 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(39) Szükséges, hogy a tagállamok 
meghatározzák az ezen irányelvet átültető 
tagállami rendelkezések megsértése esetén 
alkalmazandó szankciókat, és biztosítsák 
azok végrehajtását. A szankcióknak 
hatékonyaknak, arányosaknak és 
visszatartó erejűeknek kell lenniük.

(39) Szükséges, hogy a tagállamok 
meghatározzák az ezen irányelvet átültető 
rendelkezések megsértése esetén 
alkalmazandó szankciókat, és biztosítsák 
azok végrehajtását. A szankcióknak 
hatékonyaknak, arányosaknak és 
visszatartó erejűeknek kell lenniük.

Or. nl

Indokolás

Ezt az irányelvet a tagállamok – az adott államszerkezettől függően – különböző 
közigazgatási szinteken alkalmazzák.

Módosítás 143
Ivo Belet

Irányelvre irányuló javaslat
43 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(43) A tagállamok és a Bizottság 
magyarázó dokumentumokról szóló 2011. 
szeptember 28-i együttes politikai 
nyilatkozatának megfelelően a tagállamok 
vállalták, hogy indokolt esetben az átültető 
intézkedéseikről szóló értesítéshez az 
irányelv egyes elemei és az azt átültető 
nemzeti jogi eszköz megfelelő részei 
közötti kapcsolatot magyarázó egy vagy 
több dokumentumot mellékelnek. Ezen 
irányelv tekintetében a jogalkotó úgy ítéli 
meg, hogy indokolt ilyen dokumentumok 

(43) A tagállamok és a Bizottság 
magyarázó dokumentumokról szóló 2011. 
szeptember 28-i együttes politikai 
nyilatkozatának megfelelően a tagállamok 
vállalták, hogy indokolt esetben az átültető 
intézkedéseikről szóló értesítéshez az 
irányelv egyes elemei és az azt átültető jogi 
eszköz megfelelő részei közötti kapcsolatot 
magyarázó egy vagy több dokumentumot 
mellékelnek. Ezen irányelv tekintetében a 
jogalkotó úgy ítéli meg, hogy indokolt 
ilyen dokumentumok átadása.
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átadása,

Or. nl

Indokolás

Ezt az irányelvet a tagállamok – az adott államszerkezettől függően – különböző 
közigazgatási szinteken alkalmazzák.

Módosítás 144
Emma McClarkin

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az irányelv célja, hogy hozzájáruljon a 
belső piac megfelelő működéséhez és a 
fogyasztók magas szintű védelmének 
megvalósulásához azáltal, hogy az utazók 
és kereskedők között megkötött, az utazási 
csomagokról, illetőleg az igény szerint 
összeállított utazási formákról szóló 
szerződések tekintetében közelíti a 
tagállamok törvényi, rendeleti és 
közigazgatási rendelkezéseinek bizonyos
vonatkozásait.

Az irányelv célja, hogy hozzájáruljon a 
belső piac megfelelő működéséhez és a 
fogyasztók magas szintű védelmének 
megvalósulásához azáltal, hogy az utazók 
és kereskedők között megkötött, az utazási 
csomagokról, illetőleg az igény szerint 
összeállított utazási formákról szóló 
szerződések tekintetében közelíti a 
tagállamok törvényi, rendeleti és 
közigazgatási rendelkezéseinek megfelelő
vonatkozásait.

Or. en

Módosítás 145
Matteo Salvini

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az irányelv célja, hogy hozzájáruljon a 
belső piac megfelelő működéséhez és a 
fogyasztók magas szintű védelmének 
megvalósulásához azáltal, hogy az utazók 
és kereskedők között megkötött, az utazási 
csomagokról, illetőleg az igény szerint 

Az irányelv célja, hogy hozzájáruljon a 
belső piac megfelelő működéséhez és a 
fogyasztók magas szintű védelmének 
megvalósulásához azáltal, hogy az utazók 
és kereskedők között megkötött, az utazási 
csomagokról szóló szerződések 
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összeállított utazási formákról szóló 
szerződések tekintetében közelíti a 
tagállamok törvényi, rendeleti és 
közigazgatási rendelkezéseinek bizonyos 
vonatkozásait.

tekintetében közelíti a tagállamok törvényi, 
rendeleti és közigazgatási rendelkezéseinek 
bizonyos vonatkozásait.

Or. en

Indokolás

A szervezett utazási formákról szóló irányelv hatályát a csomagot alkotó utazási 
szolgáltatások kombinációjára kell korlátozni. Az ebben az irányelvben bevezetett új fogalom, 
az „igény szerint összeállított utazási forma” hátrányos hatással lehet a fogyasztókra és a 
vállalkozásokra.

Módosítás 146
Matteo Salvini

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Ezt az irányelvet a 17. cikk kivételével 
a kereskedők által az utazók számára 
értékesíteni kívánt vagy értékesített utazási 
csomagokra, valamint a 4–14. cikk, a 18. 
cikk és a 21. cikk (1) bekezdésének 
kivételével az igény szerint összeállított 
utazási formákra kell alkalmazni.

(1) Ezt az irányelvet a 17. cikk kivételével 
a kereskedők által az utazók számára 
értékesíteni kívánt vagy értékesített utazási 
csomagokra kell alkalmazni.

Or. en

Indokolás

A szervezett utazási formákról szóló irányelv hatályát a csomagot alkotó utazási 
szolgáltatások kombinációjára kell korlátozni. Az ebben az irányelvben bevezetett új fogalom, 
az „igény szerint összeállított utazási forma” hátrányos hatással lehet a fogyasztókra és a 
vállalkozásokra.

Módosítás 147
Jorgo Chatzimarkakis

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Ezt az irányelvet a 17. cikk kivételével 
a kereskedők által az utazók számára 
értékesíteni kívánt vagy értékesített utazási 
csomagokra, valamint a 4–14. cikk, a 18. 
cikk és a 21. cikk (1) bekezdésének 
kivételével az igény szerint összeállított 
utazási formákra kell alkalmazni.

(1) Ezt az irányelvet a 17. cikk kivételével 
a kereskedők által az utazók számára 
értékesíteni kívánt vagy értékesített utazási 
csomagokra kell alkalmazni.

Or. en

Indokolás

Ezen irányelv hatályát az utazási csomagokra kell korlátozni, mert máskülönben elmosódik a 
hatályába tartozó és azon kívüli témakörök közötti vonal.

Módosítás 148
Sergio Gaetano Cofferati

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Ezt az irányelvet a 17. cikk kivételével 
a kereskedők által az utazók számára 
értékesíteni kívánt vagy értékesített utazási 
csomagokra, valamint a 4–14. cikk, a 18. 
cikk és a 21. cikk (1) bekezdésének 
kivételével az igény szerint összeállított 
utazási formákra kell alkalmazni.

(1) Ezt az irányelvet a 17. cikk kivételével 
a kereskedők által az utazók számára 
értékesíteni kívánt vagy értékesített utazási 
csomagokra, valamint a 4–13. cikk, a 18. 
cikk és a 21. cikk (1) bekezdésének 
kivételével az igény szerint összeállított 
utazási formákra kell alkalmazni.

Or. en

Módosítás 149
Bernadette Vergnaud

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok – a 3. cikk 7. pontjában 
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meghatározott kereskedőkön túl –
valamennyi olyan nonprofit szervezet 
számára előírhatják ezen irányelvnek – a 
17. cikke kivételével történő – betartását, 
amelyek – akár csak eseti jelleggel –
utazási csomagokat hoznak létre és/vagy 
értékesítenek.

Or. fr

Indokolás

Pontosítani kell, hogy az egyesületeket és a nonprofit szerveteket sem szabad kizárni az 
irányelv hatálya alól annak érdekében, hogy ezen egyesületek és szervezetek is pénzügyi 
garanciát vállaljanak, valamint biztosítani tudják a kifizetések visszafizetését vagy a tagjaik 
hazaszállítását.

Módosítás 150
Emma McClarkin

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) Az irányelv vonatkozó 
rendelkezéseiben szereplő eltérő 
rendelkezés hiányában a tagállamok az 
ezen irányelv hatálya alá tartozó 
területeken a magasabb szintű 
fogyasztóvédelem biztosítása érdekében 
szigorúbb rendelkezéseket fogadhatnak el, 
illetve tarthatnak fenn.

Or. en

Módosítás 151
Anna Hedh

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 2 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a 24 óránál rövidebb időtartamot törölve
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felölelő utazási csomagok és igény szerint 
összeállított utazási formák, kivéve, ha 
ezek éjszakai szállást is tartalmaznak;

Or. sv

Módosítás 152
Sergio Gaetano Cofferati

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 2 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a 24 óránál rövidebb időtartamot 
felölelő utazási csomagok és igény szerint 
összeállított utazási formák, kivéve, ha 
ezek éjszakai szállást is tartalmaznak;

törölve

Or. en

Módosítás 153
Catherine Stihler

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 2 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a 24 óránál rövidebb időtartamot felölelő 
utazási csomagok és igény szerint 
összeállított utazási formák, kivéve, ha 
ezek éjszakai szállást is tartalmaznak;

a) a 24 óránál rövidebb időtartamot felölelő 
utazási csomagok és kapcsolt utazási 
formák, kivéve, ha ezek éjszakai szállást is 
tartalmaznak;

Or. en

Módosítás 154
Matteo Salvini

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 2 bekezdés – a pont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a 24 óránál rövidebb időtartamot felölelő 
utazási csomagok és igény szerint 
összeállított utazási formák, kivéve, ha 
ezek éjszakai szállást is tartalmaznak;

a) a 24 óránál rövidebb időtartamot felölelő 
utazási csomagok, kivéve, ha ezek éjszakai 
szállást is tartalmaznak;

Or. en

Módosítás 155
Heide Rühle

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 2 bekezdés – a a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

aa) szállítási alkotóelemet nem tartalmazó 
utazási csomagok és kapcsolt utazási 
formák;

Or. en

Módosítás 156
Emma McClarkin

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 2 bekezdés – a a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

aa) például a következők által kínált vagy 
összeállított utazási csomagok és 
szervezett utazási formák: karitatív 
szervezetek, nonprofit szervezetek, 
futballklubok és iskolák.

Or. en

Módosítás 157
Hans-Peter Mayer
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Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 2 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a pénzügyi szolgáltatásokra kiterjedő 
járulékos szerződések;

b) utazási csomaghoz kiegészítő 
szolgáltatásként nyújtott és az 
utazásszervező közreműködése nélkül 
kiegészítőleg foglalt utazási 
szolgáltatásokra kiterjedő járulékos 
szerződések vagy a pénzügyi 
szolgáltatásokra kiterjedő járulékos 
szerződések;

Or. de

Indokolás

Aránytalan lenne az utazásközvetítőket annak a kockázatnak kitenni, hogy akkor is 
utazásszervező szerepébe kerüljenek, vagy összekapcsolt utazási forma szolgáltatójának 
minősüljenek, ha egy lefoglalt utazási csomaghoz járulékos szolgáltatást – például a 
repülőtérig vonatjegyet – közvetítenek. A közvetítőnek így nemcsak a további lefoglalt 
szolgáltatásért kellene felelnie, hanem az utazási csomagért is, annak ellenére, hogy azért 
már az utazásszervezőt terheli felelősség.

Módosítás 158
Emma McClarkin

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 2 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) az utazó munkáltatója és valamely,
üzleti utakra szakosodott kereskedő között 
létrejött keretszerződés alapján vásárolt 
utazási csomagok és igény szerint 
összeállított utazási formák;

c) üzleti utakra vásárolt utazási csomagok 
és igény szerint összeállított utazási 
formák;

Or. en

Módosítás 159
Heide Rühle
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Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 2 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) az utazó munkáltatója és valamely, 
üzleti utakra szakosodott kereskedő között 
létrejött keretszerződés alapján vásárolt
utazási csomagok és igény szerint 
összeállított utazási formák;

c) utazási csomagok és igény szerint 
összeállított utazási formák, amelyeket 
keretszerződés alapján, üzleti utazás 
céljából vásároltak meg vagy olyan 
vállalkozás vásárolt meg, amelynek az 
érdekében az utazó utazik;

Or. en

Módosítás 160
Ildikó Gáll-Pelcz

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 2 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) az utazó munkáltatója és valamely, 
üzleti utakra szakosodott kereskedő között 
létrejött keretszerződés alapján vásárolt
utazási csomagok és igény szerint 
összeállított utazási formák;

c) olyan utazási csomagok és igény szerint 
összeállított utazási formák, amelyeket a 
vállalkozás, amelynek az érdekében az 
utazó utazik, kereskedőtől vásárolt meg;

Or. en

Indokolás

A javasolt kizárás csak a szervezett üzleti utak értékesítésére szakosodott kereskedőkre 
vonatkozna, ami egyenlőtlen feltételeket teremtene az üdülési és az üzleti utazási 
szolgáltatásokat egyaránt értékesítő utazási irodák körében. Az üzleti utazások egyértelműbb 
kizárására van szükség az olyan, jogi személyeknek nyújtott szolgáltatásokra való 
összpontosítással, ahol a számlát az adott személy és nem az üzleti utazó számára állítják ki.

Módosítás 161
Matteo Salvini

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 2 bekezdés – c pont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) az utazó munkáltatója és valamely, 
üzleti utakra szakosodott kereskedő között 
létrejött keretszerződés alapján vásárolt 
utazási csomagok és igény szerint 
összeállított utazási formák;

c) az utazó munkáltatója és valamely, 
üzleti utakra szakosodott kereskedő között 
létrejött keretszerződés alapján vásárolt 
utazási csomagok;

Or. en

Módosítás 162
Sergio Gaetano Cofferati

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 2 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) csomagok, amelyek esetében legfeljebb 
egy, a 3. cikk (1) bekezdésének a), b) és c) 
pontjában említett utazási szolgáltatást 
kombinálnak egy a 3. cikk (1) 
bekezdésének d) pontjában említett 
utazási szolgáltatással, amennyiben ez a 
szolgáltatás nem a csomag jelentős 
hányadát teszi ki; vagy

törölve

Or. en

Módosítás 163
Othmar Karas

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 2 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) csomagok, amelyek esetében legfeljebb 
egy, a 3. cikk (1) bekezdésének a), b) és c) 
pontjában említett utazási szolgáltatást 
kombinálnak egy a 3. cikk (1) 
bekezdésének d) pontjában említett utazási 
szolgáltatással, amennyiben ez a 
szolgáltatás nem a csomag jelentős 

d) csomagok, amelyek esetében legfeljebb 
egy, a 3. cikk (1) bekezdésének a), b) és c) 
pontjában említett utazási szolgáltatást 
kombinálnak a 3. cikk (1) bekezdésének d) 
pontjában említett utazási 
szolgáltatásokkal, amennyiben e 
szolgáltatások nem a csomag jelentős 
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hányadát teszi ki; vagy hányadát teszik ki; vagy

Or. de

Indokolás

A kivételnek akkor is érvényesnek kell lennie, ha egy utazási szolgáltatást egynél több 
kiegészítő szolgáltatással – például gyógyfürdőbe szóló belépővel, kerékpárkölcsönzéssel és 
vezetett túrával – kombinálnak, amennyiben e kiegészítő szolgáltatások nem a csomag 
jelentős hányadát teszik ki.

Módosítás 164
Jorgo Chatzimarkakis

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 2 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) csomagok, amelyek esetében legfeljebb 
egy, a 3. cikk (1) bekezdésének a), b) és c) 
pontjában említett utazási szolgáltatást 
kombinálnak egy a 3. cikk (1) 
bekezdésének d) pontjában említett utazási 
szolgáltatással, amennyiben ez a 
szolgáltatás nem a csomag jelentős 
hányadát teszi ki; vagy

d) csomagok, amelyek esetében legfeljebb 
egy, a 3. cikk (1) bekezdésének a), b) és c) 
pontjában említett utazási szolgáltatást 
kombinálnak egy a 3. cikk (1) 
bekezdésének d) pontjában említett utazási 
szolgáltatással, amennyiben ez a 
szolgáltatás nem a csomag legfeljebb 
40 %-át teszi ki; vagy

Or. en

Módosítás 165
Hans-Peter Mayer

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 2 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) csomagok, amelyek esetében legfeljebb 
egy, a 3. cikk (1) bekezdésének a), b) és c) 
pontjában említett utazási szolgáltatást 
kombinálnak egy a 3. cikk (1) 
bekezdésének d) pontjában említett utazási 
szolgáltatással, amennyiben ez a
szolgáltatás nem a csomag jelentős 

d) csomagok, amelyek esetében legfeljebb 
egy, a 3. cikk (1) bekezdésének a), b) és c) 
pontjában említett utazási szolgáltatást 
kombinálnak egy a 3. cikk (1) 
bekezdésének d) pontjában említett utazási 
szolgáltatással, amennyiben ez utóbbi
szolgáltatás nem a csomag jelentős 
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hányadát teszi ki; vagy hányadát teszi ki vagy felismerhetően nem 
az utazás valódi okát képezi; vagy

Or. de

Indokolás

Amennyiben a fő elem egyértelműen a kiegészítő szolgáltatásban rejlik, tehát a hotelt csak a 
musical miatt foglalták, akkor az irányelv alkalmazandó. Ha azonban csak mellékes 
tevékenységről van szó, amely nem képez fő elemet (a vendég öt éjszakát marad a városban és 
egy estére musicalre szóló jegyet foglal), a foglalásra nem alkalmazandó az irányelv.

Módosítás 166
Emma McClarkin

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 2 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) csomagok, amelyek esetében legfeljebb 
egy, a 3. cikk (1) bekezdésének a), b) és c) 
pontjában említett utazási szolgáltatást 
kombinálnak egy a 3. cikk (1) 
bekezdésének d) pontjában említett utazási 
szolgáltatással, amennyiben ez a 
szolgáltatás nem a csomag jelentős 
hányadát teszi ki; vagy

d) csomagok, amelyek esetében legfeljebb 
egy, a 3. cikk (1) bekezdésének a), b) és c) 
pontjában említett utazási szolgáltatást 
kombinálnak egy a 3. cikk (1) 
bekezdésének d) pontjában említett utazási 
szolgáltatással, amennyiben ez a 
szolgáltatás nem a csomag jelentős 
hányadát teszi ki, vagy ha az utazás fő 
eleme felismerhetően nem egyértelműen e 
kiegészítő szolgáltatásban rejlik, illetve a 
kiegészítő szolgáltatást egyértelműen nem 
az utazás fő elemeként forgalmazzák; 
vagy

Or. en

Módosítás 167
Hans-Peter Mayer

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 2 bekezdés – e a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ea) szállásadást tartalmazó buszos, vasúti, 
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vízi vagy légi utasszállítás, amennyiben az 
egyértelműen túlnyomórészt szállítási 
jellegű, és ha egy ilyen jellegű szállítást 
nem kombinálnak a 3. cikk (1) bekezdés 
b), c) vagy d) pontjában említett egyéb 
utazási szolgáltatással.

Or. de

Módosítás 168
Jorgo Chatzimarkakis

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 2 bekezdés – e a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ea) üzleti utazás.

Or. en

Módosítás 169
Emma McClarkin

Irányelvre irányuló javaslat
2 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2a. cikk
A tagállamok dönthetnek úgy, hogy nem 
fogadnak el az ezen irányelvnek való 
megfeleléshez szükséges rendelkezéseket 
azon utazási csomagokra vagy kapcsolt 
utazási formákra vonatkozóan, 
amelyeknél minden utazási szolgáltatás az 
adott tagállam területén belül teljesítendő, 
és feltéve, hogy ezeknek nem része utasok 
szállítása.

Or. en
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Módosítás 170
Pablo Arias Echeverría

Irányelvre irányuló javaslat
2 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2a. cikk
Harmonizációs szint

(1) Ez az irányelv nem akadályozza a 
tagállamokat abban, hogy a 
fogyasztóvédelem területén szigorúbb 
rendelkezéseket tartsanak fenn vagy 
fogadjanak el, amennyiben e 
rendelkezések összeegyeztethetők az uniós 
jog által a tagállamokra rótt 
kötelezettségekkel.
(2) Az (1) bekezdéstől eltérve, az ezen 
irányelvben megállapított tájékoztatási 
kötelezettségek teljes körűek, azonban 
nem érintik az egyéb alkalmazandó uniós 
jogszabályokban előírt tájékoztatási 
követelményeket (lásd a 2000/31/EK és a 
2006/123/EK irányelvet, valamint az 
1107/2006/EK, az 1008/2008/EK, az 
1371/2007/EK, a 181/2011/EK, az 
1177/2010/EK és a 211/2005/EK 
rendeletet.

Or. es

Indokolás

A módosítási javaslat célja, hogy pontosan meghatározza az irányelv által biztosított 
harmonizációs szintet, figyelembe véve az irányelvjavaslat (24) preambulumbekezdésében 
foglaltakat.

Módosítás 171
Emma McClarkin

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – 2 pont – bevezető rész
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) „utazási csomag”: legalább két
különböző típusú utazási szolgáltatás 
kombinációja ugyanazon utazás vagy 
üdülés alkalmával:

(2) „utazási csomag”: utasok szállítása és 
legalább egy eltérő típusú utazási 
szolgáltatás kombinációja ugyanazon 
utazás vagy üdülés alkalmával:

Or. en

Módosítás 172
Jorgo Chatzimarkakis

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – 2 pont – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) „utazási csomag”: legalább két 
különböző típusú utazási szolgáltatás 
kombinációja ugyanazon utazás vagy 
üdülés alkalmával:

(2) „utazási csomag”: legalább két 
különböző típusú utazási szolgáltatás 
(amelyek közül az egyiknek tartalmaznia 
kell az utasok szállítást) kombinációja 
ugyanazon utazás vagy üdülés alkalmával:

Or. en

Módosítás 173
Catherine Stihler

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – 2 pont – b pont – i pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

i. egyetlen értékesítési helyen, ugyanazon 
foglalási folyamat során kerülnek 
megvásárlásra,

i. egyetlen értékesítési helyen, ugyanazon 
foglalási folyamat során kerülnek 
megvásárlásra úgy, hogy minden 
szolgáltatást az utazó választ ki azt 
megelőzően, hogy vállalja a fizetést,

Or. en

Indokolás

Ez segít e folyamat tisztázásban és a kapcsolt/igény szerint összeállított utazási formától való 
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megkülönböztetésében.  Ebben a 10. preambulumbekezdésben foglaltak is tükröződnek.

Módosítás 174
Emma McClarkin

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – 2 pont – b pont – i pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

i. egyetlen értékesítési helyen, ugyanazon 
foglalási folyamat során kerülnek 
megvásárlásra,

i. egyetlen értékesítési helyen, ugyanazon 
foglalási folyamat során kerülnek 
megvásárlásra és minden szolgáltatást az 
utazó választ ki azt megelőzően, hogy 
vállalja a teljes vételár kifizetését,

Or. en

Módosítás 175
Jorgo Chatzimarkakis

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – 2 pont – b pont – i pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

i. egyetlen értékesítési helyen, ugyanazon 
foglalási folyamat során kerülnek 
megvásárlásra,

törölve

Or. en

Indokolás

Attól, hogy egyetlen értékesítési helyen, ugyanazon foglalási folyamat során foglalnak utazási 
terveket, az még nem minősül szükségszerűen utazási csomagnak. Ilyen esetben a 
fogalommeghatározást azokra az utazásvásárlásokra kell korlátozni, amelyek a teljes 
vételárat is magukban foglalják.

Módosítás 176
Anna Hedh

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 2 pont – b pont – i pont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

i. egyetlen értékesítési helyen, ugyanazon 
foglalási folyamat során kerülnek 
megvásárlásra,

i. egyetlen értékesítési helyen kerülnek 
megvásárlásra, vagy

Or. sv

Módosítás 177
Sergio Gaetano Cofferati

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – 2 pont – b pont – i pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

i. egyetlen értékesítési helyen, ugyanazon 
foglalási folyamat során kerülnek 
megvásárlásra,

i. egyetlen értékesítési helyen kerülnek 
megvásárlásra,

Or. en

Módosítás 178
Anna Hedh

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 2 pont – b pont – ii pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ii. inkluzív ár vagy teljes ár fejében 
kerülnek kiajánlásra vagy kiszámlázására,

ii. inkluzív ár vagy teljes ár fejében 
kerülnek kiajánlásra vagy kiszámlázására, 
vagy

Or. sv

Módosítás 179
Anna Hedh

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 2 pont – b pont –  iii pont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

iii. „csomag” vagy más hasonló kifejezés 
használata mellett kerülnek meghirdetésre 
vagy értékesítésre,

iii. „csomag” vagy más hasonló kifejezés 
használata mellett kerülnek meghirdetésre 
vagy értékesítésre, vagy

Or. sv

Módosítás 180
Jorgo Chatzimarkakis

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – 2 pont – b pont – iv pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

iv. egy olyan szerződés megkötését 
követően kombinálják őket egymással, 
amely alapján a kereskedő jogot biztosít 
az utazónak a különböző típusú utazási 
szolgáltatások közötti választásra, vagy

törölve

Or. en

Módosítás 181
Heide Rühle

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – 2 pont – b pont – v pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

v. különböző kereskedőktől kerülnek 
megvásárlásra egymáshoz kapcsolódó, 
online foglalási folyamatok keretében, 
amelyek során a foglalási ügylet 
lezárásához szükséges utasnév vagy egyéb 
adat legkésőbb az elsőként foglalt 
szolgáltatás visszaigazolásának 
időpontjában továbbításra kerül a 
kereskedők között;

törölve

Or. en
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Módosítás 182
Matteo Salvini

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – 2 pont – b pont – v pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

v. különböző kereskedőktől kerülnek 
megvásárlásra egymáshoz kapcsolódó, 
online foglalási folyamatok keretében, 
amelyek során a foglalási ügylet 
lezárásához szükséges utasnév vagy egyéb 
adat legkésőbb az elsőként foglalt 
szolgáltatás visszaigazolásának 
időpontjában továbbításra kerül a 
kereskedők között;

törölve

Or. en

Indokolás

Az utazási csomag 3. cikk (2) bekezdése b) pontjában található fogalommeghatározásának 
első négy kritériuma megfelel annak, amit fogyasztók és utazási szolgáltatók ésszerű alapon 
egyaránt csomagnak tekintenének. A kapcsolt internetes foglalási folyamatoknál azonban, 
ahol két, egymással mindössze webes linkeken keresztül összekapcsolódó szolgáltatást eltérő 
webhelyeken, más-más szolgáltatótól, külön vásárolnak meg, nem ez a helyzet.

Módosítás 183
Jorgo Chatzimarkakis

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – 2 pont – b pont – v pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

v. különböző kereskedőktől kerülnek 
megvásárlásra egymáshoz kapcsolódó, 
online foglalási folyamatok keretében, 
amelyek során a foglalási ügylet 
lezárásához szükséges utasnév vagy egyéb 
adat legkésőbb az elsőként foglalt 
szolgáltatás visszaigazolásának 
időpontjában továbbításra kerül a 
kereskedők között;

törölve
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Or. en

Indokolás

A külön kereskedőkön keresztül történő és csupán online foglalási folyamatokon keresztül 
összekapcsolódó vásárlások eltérnek az utazási csomag koncepciójától, különösen amiatt, 
hogy valószínűsíthetően nem tartalmaznak összesített árat.

Módosítás 184
Sergio Gaetano Cofferati

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – 2 pont – b pont – v pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

v. különböző kereskedőktől kerülnek 
megvásárlásra egymáshoz kapcsolódó, 
online foglalási folyamatok keretében, 
amelyek során a foglalási ügylet 
lezárásához szükséges utasnév vagy egyéb 
adat legkésőbb az elsőként foglalt 
szolgáltatás visszaigazolásának 
időpontjában továbbításra kerül a 
kereskedők között;

v. különböző kereskedőktől kerülnek 
megvásárlásra egymáshoz kapcsolódó, 
online foglalási folyamatok keretében, 
amelyek során a foglalási ügylet 
lezárásához szükséges utasnév vagy egyéb 
foglalási adatok legkésőbb az elsőként 
foglalt szolgáltatás visszaigazolásának 
időpontjában továbbításra kerülnek a 
kereskedők között;

Or. en

Módosítás 185
Philippe Juvin

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – 2 pont – b pont – v pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

v. különböző kereskedőktől kerülnek 
megvásárlásra egymáshoz kapcsolódó, 
online foglalási folyamatok keretében, 
amelyek során a foglalási ügylet 
lezárásához szükséges utasnév vagy egyéb
adat legkésőbb az elsőként foglalt 
szolgáltatás visszaigazolásának 
időpontjában továbbításra kerül a 
kereskedők között;

v. különböző kereskedőktől kerülnek 
megvásárlásra egymáshoz kapcsolódó, 
online foglalási folyamatok keretében, 
amelyek során az utazónak a foglalási 
ügylet lezárásához szükséges személyes
adatai (többek között az utazó neve, 
kapcsolattartási adatai és 
hitelkártyaszáma) és kifejezetten az első 
utazási szolgáltatáshoz kapcsolódó adatok 
(többek között az utazási célállomás és az 
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utazás időtartama) legkésőbb az elsőként 
foglalt szolgáltatás e-mailben történt 
visszaigazolásának időpontjában 
továbbításra kerül a kereskedők között;

Or. en

Indokolás

A kicserélt információk („adatok”) típusának tisztázása, különösen a 3. cikk (2) bekezdése v. 
alpontjában meghatározott utazási csomagnak és a 3. cikk (5) bekezdése b) pontjában 
meghatározott igény szerint összeállított utazási formának az egyértelmű megkülönböztetése 
érdekében, mivel a helyzetek hasonlónak tűnnek. Ezenkívül a jogbiztonság biztosításához (az 
időtartam meghatározása kihat arra, hogy mit kell utazási csomagnak tekinteni és mit nem) 
tisztázni kell a visszaigazolás megfelelő időpontját (a visszaigazoló e-mail megérkezése).

Módosítás 186
Emma McClarkin

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – 2 pont – b pont – v pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

v. különböző kereskedőktől kerülnek 
megvásárlásra egymáshoz kapcsolódó, 
online foglalási folyamatok keretében, 
amelyek során a foglalási ügylet 
lezárásához szükséges utasnév vagy egyéb 
adat legkésőbb az elsőként foglalt 
szolgáltatás visszaigazolásának 
időpontjában továbbításra kerül a 
kereskedők között;

v. különböző kereskedőktől kerülnek 
megvásárlásra egymáshoz kapcsolódó, 
online foglalási folyamatok keretében, 
amelyek során a foglalási ügylet 
lezárásához szükséges utasnév vagy egyéb 
adat legkésőbb az elsőként foglalt 
szolgáltatás visszaigazolásával kezdődően
továbbításra kerül a kereskedők között és a 
visszaigazolástól számított egy napon 
belül az összes szerződés megkötésre 
kerül;

Or. en

Módosítás 187
Anna Hedh

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 2 pont – b pont – v pont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

v. különböző kereskedőktől kerülnek 
megvásárlásra egymáshoz kapcsolódó, 
online foglalási folyamatok keretében, 
amelyek során a foglalási ügylet 
lezárásához szükséges utasnév vagy egyéb 
adat legkésőbb az elsőként foglalt 
szolgáltatás visszaigazolásának 
időpontjában továbbításra kerül a 
kereskedők között;

v. különböző kereskedőktől kerülnek 
megvásárlásra egymáshoz kapcsolódó, 
online vagy offline foglalási folyamatok 
keretében, amelyek során a foglalási ügylet 
lezárásához szükséges utasnév vagy egyéb 
adat legkésőbb az elsőként foglalt 
szolgáltatás visszaigazolásának 
időpontjában továbbításra kerül a 
kereskedők között;

Or. sv

Módosítás 188
Catherine Stihler

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – 2 pont – b pont – v pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

v. különböző kereskedőktől kerülnek 
megvásárlásra egymáshoz kapcsolódó, 
online foglalási folyamatok keretében, 
amelyek során a foglalási ügylet 
lezárásához szükséges utasnév vagy egyéb 
adat legkésőbb az elsőként foglalt 
szolgáltatás visszaigazolásának 
időpontjában továbbításra kerül a 
kereskedők között;

(A magyar nyelvi változatot nem érinti.)

Or. en

Módosítás 189
Ivo Belet

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – 3 pont – b pont – v pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

v. különböző kereskedőktől kerülnek 
megvásárlásra egymáshoz kapcsolódó, 

v. különböző kereskedőktől egyidejűleg 
kerülnek megvásárlásra egymáshoz 
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online foglalási folyamatok keretében, 
amelyek során a foglalási ügylet 
lezárásához szükséges utasnév vagy egyéb 
adat legkésőbb az elsőként foglalt 
szolgáltatás visszaigazolásának 
időpontjában továbbításra kerül a 
kereskedők között;

kapcsolódó, online foglalási folyamatok 
keretében, amelyek során a foglalási ügylet 
lezárásához szükséges utasnév vagy egyéb 
adat legkésőbb az elsőként foglalt 
szolgáltatás visszaigazolásának 
időpontjában továbbításra kerül a 
kereskedők között;

Or. nl

Módosítás 190
Matteo Salvini

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – 5 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) „igény szerint összeállított utazási 
forma”: legalább két különböző típusú 
utazási szolgáltatás kombinációja 
ugyanazon utazás vagy üdülés 
alkalmával, amely nem alkot utazási 
csomagot, hanem az egyes utazási 
szolgáltatókkal külön szerződések 
megkötését eredményezi, amennyiben az 
egyes utazási szolgáltatások 
összeállítására közvetítő segítségével kerül 
sor:

törölve

a) az értékesítési hely egyetlen 
alkalommal történő felkeresése vagy az 
értékesítési hellyel történő egyetlen 
kapcsolatfelvétel alkalmával végrehajtott 
különálló foglalási folyamatok során; or
b) más kereskedő által kínált kiegészítő 
utazási szolgáltatások célzott, legkésőbb az 
első utazási szolgáltatás foglalása 
visszaigazolásának időpontjában történő, 
egymáshoz kapcsolódó online foglalási 
folyamatok során történő megvásárlása 
révén;

Or. en
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Indokolás

A szervezett utazási formákról szóló irányelv hatályát a csomagot alkotó utazási 
szolgáltatások kombinációjára kell korlátozni. Az ebben az irányelvben bevezetett új  fogalom, 
az „igény szerint összeállított utazási forma” ezért nem indokolt, és hátrányos hatással lehet 
a fogyasztókra és a vállalkozásokra. Ezenkívül az „utazási csomag” és az „igény szerint 
összeállított utazási forma” koncepció közötti gyakorlati különbséggel összefüggő 
bizonytalanság további zavart okozhat a fogyasztók körében.

Módosítás 191
Emma McClarkin

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – 5 pont – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) „igény szerint összeállított utazási 
forma”: legalább két különböző típusú 
utazási szolgáltatás kombinációja 
ugyanazon utazás vagy üdülés alkalmával, 
amely nem alkot utazási csomagot, hanem 
az egyes utazási szolgáltatókkal külön 
szerződések megkötését eredményezi, 
amennyiben az egyes utazási 
szolgáltatások összeállítására közvetítő 
segítségével kerül sor:

(5) „kapcsolt utazási forma”: utasok 
szállítása és legalább egy eltérő típusú 
utazási szolgáltatás kombinációja 
ugyanazon utazás vagy üdülés alkalmával, 
amely nem alkot utazási csomagot, hanem 
az egyes utazási szolgáltatókkal külön 
szerződések megkötését eredményezi, 
amennyiben az egyes utazási 
szolgáltatások összeállítására közvetítő 
segítségével kerül sor:

Or. en

Indokolás

Az egész szöveget érintő módosítás. A „kapcsolt utazási forma” világosabban írja le az üzleti 
modell jellegét és megelőzi a jelenlegi kifejezés használata kapcsán felmerülő esetlegesen 
félreértéseket.

Módosítás 192
Ivo Belet

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – 6 pont – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) „igény szerint összeállított utazási 
forma”: legalább két különböző típusú 

(5) „igény szerint összeállított utazási 
forma”: legalább két különböző típusú 
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utazási szolgáltatás kombinációja 
ugyanazon utazás vagy üdülés alkalmával, 
amely nem alkot utazási csomagot, hanem 
az egyes utazási szolgáltatókkal külön 
szerződések megkötését eredményezi, 
amennyiben az egyes utazási 
szolgáltatások összeállítására közvetítő 
segítségével kerül sor:

utazási szolgáltatás kombinációja 
ugyanazon utazás vagy üdülés alkalmával, 
amely nem alkot utazási csomagot, hanem 
az első – utazási szolgáltatásra vonatkozó 
– szerződés kereskedővel való megkötése 
után az egyes utazási szolgáltatókkal külön 
szerződések megkötését eredményezi, 
amennyiben az egyes utazási 
szolgáltatások összeállítására a kereskedő 
vagy egy közvetítő segítségével kerül sor:

Or. nl

Módosítás 193
Emma McClarkin

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – 5 pont – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) az értékesítési hely egyetlen alkalommal 
történő felkeresése vagy az értékesítési 
hellyel történő egyetlen kapcsolatfelvétel
alkalmával végrehajtott különálló foglalási 
folyamatok során; vagy

a) olyan különálló foglalási folyamatok 
során, ahol az utazó egyedileg választja ki 
a szolgáltatásokat és egyedileg fizet értük; 
vagy

Or. en

Módosítás 194
Heide Rühle

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – 5 pont – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) más kereskedő által kínált kiegészítő 
utazási szolgáltatások célzott, legkésőbb az 
első utazási szolgáltatás foglalása 
visszaigazolásának időpontjában történő, 
egymáshoz kapcsolódó online foglalási 
folyamatok során történő megvásárlása
révén;

b) az utazó nevének vagy valamilyen más 
azonosító adatának kereskedők közötti 
továbbítását tartalmazó, legkésőbb az első 
utazási szolgáltatás foglalása 
visszaigazolásának időpontjában történő, 
egymáshoz kapcsolódó online foglalási 
folyamatok révén;
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Or. en

Módosítás 195
Philippe Juvin

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – 5 pont – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) más kereskedő által kínált kiegészítő 
utazási szolgáltatások célzott, legkésőbb az 
első utazási szolgáltatás foglalása 
visszaigazolásának időpontjában történő, 
egymáshoz kapcsolódó online foglalási 
folyamatok során történő megvásárlása 
révén;

b) más kereskedő által kínált kiegészítő 
utazási szolgáltatások célzott, kifejezetten 
csak az első utazási szolgáltatáshoz 
kapcsolódó adatok (többek között az 
utazási célállomásra és az utazás 
időtartamára vonatkozó adatok) 
kereskedők közötti átadásával járó, de az 
utazó személyes adatainak átadására ki 
nem terjedő, legkésőbb az első utazási 
szolgáltatás foglalása e-mailben való
visszaigazolásának időpontjában történő, 
egymáshoz kapcsolódó online foglalási 
folyamatok során történő megvásárlása 
révén;

Or. en

Indokolás

A kicserélt információ típusának tisztázása (az utazási csomagnak a 3. cikk (2) bekezdésének 
v. alpontjában  és az igény szerint összeállított utazási formának a 3. cikk (5) bekezdésének b) 
pontjában meghatározottak szerinti megkülönböztetése). Pusztán egy webhelyre mutató link 
nem minősül igény szerint összeállított utazási formának (szükség van a kizárólag a 
foglaláshoz kapcsolódó minimális információk (célállomás és az utazás időtartama) 
kereskedők közötti átadására). A jogbiztonság biztosításához (az időtartam meghatározása 
kihat arra, hogy mit kell utazási csomagnak tekinteni és mit nem) tisztázni kell a 
visszaigazolás megfelelő időpontját (a visszaigazoló e-mail megérkezése).

Módosítás 196
Emma McClarkin

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – 5 pont – b pont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) más kereskedő által kínált kiegészítő 
utazási szolgáltatások célzott, legkésőbb az 
első utazási szolgáltatás foglalása 
visszaigazolásának időpontjában történő, 
egymáshoz kapcsolódó online foglalási 
folyamatok során történő megvásárlása 
révén;

b) más kereskedő által kínált kiegészítő 
utazási szolgáltatások célzott, legkésőbb az 
első utazási szolgáltatás foglalása 
visszaigazolásának időpontjában kezdődő 
és a visszaigazolástól számított legfeljebb 
egy napon belül lezáruló, egymáshoz 
kapcsolódó online foglalási folyamatok 
során történő megvásárlása révén;

Or. en

Módosítás 197
Sergio Gaetano Cofferati

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – 5 pont – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) más kereskedő által kínált kiegészítő 
utazási szolgáltatások célzott, legkésőbb az 
első utazási szolgáltatás foglalása 
visszaigazolásának időpontjában történő,
egymáshoz kapcsolódó online foglalási 
folyamatok során történő megvásárlása 
révén;

b) más kereskedő által kínált kiegészítő 
utazási szolgáltatások célzott, egymáshoz 
kapcsolódó online foglalási folyamatok 
során történő megvásárlása révén;

Or. en

Módosítás 198
Bernadette Vergnaud

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – 6 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) „utazó”: minden olyan személy, akinek 
szándékában áll egy ezen irányelv hatálya 
alá tartozó szerződés megkötése, vagy egy 
ilyen szerződés alapján utazásra jogosult, 
ideértve az üzleti úton résztvevő utazókat, 

(6) „fogyasztó”: minden olyan személy, 
akinek szándékában áll egy ezen irányelv 
hatálya alá tartozó szerződés megkötése, 
vagy egy ilyen szerződés alapján utazásra 
jogosult, ideértve az üzleti célú utazásokat 
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amennyiben nem üzleti utak szervezésére 
specializálódott kereskedővel kötött 
keretszerződés alapján utaznak;

(„üzleti utak”) is, amennyiben az utazás 
nem üzleti utak szervezésére 
specializálódott kereskedővel kötött 
keretszerződésen alapul;

Or. fr

Indokolás

Át kell venni a „fogyasztó” 90/314/EK irányelv szerinti meghatározását, ugyanis az „utazó” 
meghatározása különösen abban az esetben jelenthet problémát, ha az utazó nem azonos 
azzal a személlyel, aki az utazást vásárolta.

Módosítás 199
Bernadette Vergnaud

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – 6 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6a) „utazó”: minden olyan személy, aki 
egy ezen irányelv hatálya alá tartozó
szerződés alapján utazásra jogosult, 
ideértve az üzleti célú utazásokat is, 
függetlenül attól, hogy azonos-e vagy sem 
a szerződést kötő fogyasztóval;

Or. fr

Indokolás

A „fogyasztó” 90/314/EK irányelv szerinti meghatározásának átvételét követően hozzá kell 
igazítani az „utazó” meghatározását is, ami különösen abban az esetben jelenthet problémát, 
ha az utazó nem azonos azzal a személlyel, aki az utazást vásárolta.

Módosítás 200
Catherine Stihler

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – 7 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) „kereskedő”: bármely személy, aki 
kereskedelmi, vállalkozási, kézműipari 

(7) „kereskedő”: bármely személy, aki 
utazási szolgáltatásokat értékesít vagy
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vagy szakmai tevékenységével összefüggő 
célok érdekében jár el;

kínál értékesítésre, illetve utazási 
szolgáltatások megvásárlását segíti elő, 
függetlenül attól, hogy azt a saját nevében 
vagy közvetítőként végzi-e;

Or. en

Módosítás 201
Catherine Stihler

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – 8 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8) „szervező”: olyan kereskedő, aki 
közvetlenül vagy másik kereskedő 
közbeiktatásával vagy egy másik 
kereskedővel együtt utazási csomagokat 
állít össze és értékesít vagy kínál 
értékesítésre; ha egynél több kereskedő 
teljesíti a 2. bekezdés b) pontjában említett 
kritériumokat, valamennyi kereskedőt 
szervezőnek kell tekintetni, kivéve, ha 
egyiküket szervezőnek jelölik ki, és az 
utazó erről megfelelő tájékoztatást kap;

(8) „szervező”: olyan kereskedő, aki 
közvetlenül vagy másik kereskedő 
közbeiktatásával vagy egy másik 
kereskedővel együtt utazási csomagokat 
állít össze és értékesít vagy kínál 
értékesítésre, illetve aki ilyen utazási 
csomagok összeállítását és megvásárlását 
segíti elő; ha egynél több kereskedő 
teljesíti a 2. bekezdés b) pontjában említett 
kritériumokat, valamennyi kereskedőt 
szervezőnek kell tekintetni, kivéve, ha 
egyiküket szervezőnek jelölik ki, és az 
utazó erről megfelelő tájékoztatást kap;

Or. en

Indokolás

Ezzel az összes kereskedelmi modell figyelembevétele biztosítható és megelőzhetők a 
kerülőutak.

Módosítás 202
Othmar Karas

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – 8 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

8. „szervező”: olyan kereskedő, aki 8. „szervező”: olyan személy, illetve
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közvetlenül vagy másik kereskedő 
közbeiktatásával vagy egy másik 
kereskedővel együtt utazási csomagokat 
állít össze és értékesít vagy kínál 
értékesítésre; ha egynél több kereskedő 
teljesíti a 2. bekezdés b) pontjában említett 
kritériumokat, valamennyi kereskedőt 
szervezőnek kell tekintetni, kivéve, ha 
egyiküket szervezőnek jelölik ki, és az 
utazó erről megfelelő tájékoztatást kap;

kereskedő, aki közvetlenül vagy másik 
kereskedő közbeiktatásával vagy egy 
másik kereskedővel együtt utazási 
csomagokat állít össze és értékesít vagy 
kínál értékesítésre; ha egynél több 
kereskedő teljesíti a 2. bekezdés b) 
pontjában említett kritériumokat, 
valamennyi kereskedőt szervezőnek kell 
tekintetni, kivéve, ha egyiküket 
szervezőnek jelölik ki, és az utazó erről 
megfelelő tájékoztatást kap;

Or. de

Indokolás

A nem kereskedelmi szolgáltatók bevonása érdekében az irányelvnek nemcsak vállalkozókra, 
hanem azokra a személyekre is vonatkoznia kell, akik nem csupán alkalmilag értékesítenek 
utazási csomagokat. A fogyasztóvédelmet nem veszélyeztetheti a „feketén 
működő”szolgáltatók kizárása.

Módosítás 203
Matteo Salvini

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – 9 pont – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9) „közvetítő”: a szervezőtől eltérő 
kereskedő, aki:

(9) „közvetítő”: a szervezőtől eltérő 
kereskedő, aki utazási csomagokat 
értékesít vagy kínál értékesítésre;

Or. en

Indokolás

A szervezett utazási formákról szóló irányelv hatályát a csomagot alkotó utazási 
szolgáltatások kombinációjára kell korlátozni. Az ebben az irányelvben bevezetett új fogalom, 
az „igény szerint összeállított utazási forma” a fogyasztókra és a vállalkozásokra is hátrányos 
hatással lehet a fogyasztók és az utazási szolgáltatók körében teremtett jogi bizonytalanság és 
zavar révén.

Módosítás 204
Matteo Salvini
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Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – 9 pont – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) csomagokat értékesít vagy kínál fel 
értékesítésre vagy

törölve

Or. en

Módosítás 205
Matteo Salvini

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – 9 pont – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) elősegíti az igény szerint összeállított 
utazási forma részét képező utazási 
szolgáltatások megvásárlását annak 
révén, hogy segítséget nyújt az utazóknak 
ahhoz, hogy külön szerződéseket kössenek 
az egyes szolgáltatókkal;

törölve

Or. en

Módosítás 206
Jorgo Chatzimarkakis

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – 9 pont – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) elősegíti az igény szerint összeállított 
utazási forma részét képező utazási 
szolgáltatások megvásárlását annak 
révén, hogy segítséget nyújt az utazóknak 
ahhoz, hogy külön szerződéseket kössenek 
az egyes szolgáltatókkal;

törölve

Or. en
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Indokolás

Ha a különböző szolgáltatók különböző szerződéseit különböző árakon kötik meg, akkor nem 
világos, hogy ez hogyan alkothat utazási csomagot, illetve hogyan teheti szükségessé az 
azonos szintű szabályozást.

Módosítás 207
Emma McClarkin

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – 11 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(11) „elkerülhetetlen és rendkívüli 
körülmények”: a kereskedő által nem 
befolyásolható olyan helyzet, amelynek
következményeit valamennyi ésszerű 
intézkedés megtétele esetén sem lehetett 
volna elkerülni;

(11) „elkerülhetetlen és rendkívüli 
körülmények”: a kereskedő által nem 
befolyásolható olyan előre nem látható 
körülmények, amelyek következményeit 
valamennyi ésszerű intézkedés megtétele 
esetén sem lehetett volna elkerülni;

Or. en

Módosítás 208
Matteo Salvini

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – 11 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(11) „elkerülhetetlen és rendkívüli 
körülmények”: a kereskedő által nem 
befolyásolható olyan helyzet, amelynek 
következményeit valamennyi ésszerű 
intézkedés megtétele esetén sem lehetett
volna elkerülni;

(11) „elkerülhetetlen és rendkívüli 
körülmények”: az eljáró fél által nem 
befolyásolható olyan szokatlan és előre 
nem látható körülmények, amelyek
következményei akkor sem lettek volna 
elkerülhetőek, ha kellő gondossággal 
járnak el;

Or. en

Módosítás 209
Philippe Juvin
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Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – 11 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(11) „elkerülhetetlen és rendkívüli 
körülmények”: a kereskedő által nem 
befolyásolható olyan helyzet, amelynek 
következményeit valamennyi ésszerű 
intézkedés megtétele esetén sem lehetett 
volna elkerülni;

(A magyar nyelvi változatot nem érinti.)

Or. fr

Indokolás

E módosítás a francia nyelvi változatot érinti. A megfogalmazást össze kell hangolni az 
utasoknak a visszautasított beszállás és légijáratok törlése vagy hosszú késése esetén fennálló 
jogairól szóló 261/2004/EK rendeletben szereplő megfogalmazással, amely „rendkívüli 
körülményekről” (angolul: „extraordinary circumstances”) tesz említést.

Módosítás 210
Ildikó Gáll-Pelcz

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – 11 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(11) „elkerülhetetlen és rendkívüli 
körülmények”: a kereskedő által nem 
befolyásolható olyan helyzet, amelynek 
következményeit valamennyi ésszerű 
intézkedés megtétele esetén sem lehetett 
volna elkerülni;

(11) „elkerülhetetlen és rendkívüli 
körülmények”: a kereskedő és az utazó 
által nem befolyásolható olyan helyzet, 
amelynek következményeit valamennyi 
ésszerű intézkedés megtétele esetén sem 
lehetett volna elkerülni;

Or. en

Módosítás 211
Matteo Salvini

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – 12 pont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(12) „nem szerződésszerű teljesítés”: a 
csomagot alkotó utazási szolgáltatások 
teljesítésének elmulasztása és hibás 
teljesítése.

(12) „nem megfelelő teljesítés”: a 
szerződés szerinti utazási szolgáltatások 
teljesítésének elmulasztása vagy 
nemteljesítése.

Or. en

Indokolás

Az Európai Bizottság javaslatában szereplő „nem szerződésszerű teljesítés” a tagállamokban 
az 1990-es évek óta terminus technicusként használt „megfelelő és nem megfelelő teljesítés” 
fogalmakat váltja fel. A tagállamoknak érvényes ítélkezési gyakorlata is van ezek jelentését és 
hatályát illetően. Következésképpen meg kell tartani a 90/314/1990 irányelvben 
meghatározott és használt „nem megfelelő teljesítés”használatát.

Módosítás 212
Ildikó Gáll-Pelcz

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – 12 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(12) „nem szerződésszerű teljesítés”: a 
csomagot alkotó utazási szolgáltatások 
teljesítésének elmulasztása és hibás 
teljesítése.

(12) „nem szerződésszerű teljesítés”: a 
csomagot alkotó utazási szolgáltatások 
teljesítésének elmulasztása vagy hibás 
teljesítése.

Or. en

Módosítás 213
Emma McClarkin

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – 12 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(12a) „a foglalás elvégzéséhez szükséges 
adatok”: a hitelkártya adatok vagy a 
fizetéshez szükséges egyéb szükséges 
információk.
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Or. en

Módosítás 214
Cornelis de Jong

Irányelvre irányuló javaslat
3 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3a. cikk
A harmonizáció szintje

A tagállamok a magasabb szintű 
fogyasztóvédelem biztosítása érdekében 
nemzeti jogukban az ebben az irányelvben 
foglaltaknál szigorúbb rendelkezéseket is 
fenntarthatnak vagy bevezethetnek.

Or. en

Módosítás 215
Hans-Peter Mayer

Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállamok biztosítják, hogy az 
utazót mindaddig nem köti az utazási 
csomagokról szóló szerződés, illetőleg 
annak megfelelő ajánlat, amíg a szervező 
vagy a csomag közvetítő általi 
értékesítésének esetében a közvetítő az 
utazó rendelkezésére nem bocsátja az 
alábbi információkat, amennyiben ezek 
relevánsak az adott csomag esetében:

(1) A tagállamok biztosítják, hogy az 
utazót mindaddig nem köti az utazási 
csomagokról szóló szerződés, illetőleg 
annak megfelelő ajánlat, amíg a szervező 
az utazó rendelkezésére nem bocsátja az 
alábbi információkat, amennyiben ezek 
relevánsak az adott csomag esetében:

Or. de

Indokolás

Az utazásszervező köteles tájékoztatást nyújtani, a közvetítőt azonban adott esetben csak az 
információk továbbítására lehet kötelezni. Felelősség csak akkor terheli, ha ennek során hibát 
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vét. Lásd ezzel kapcsolatban a 4. cikk (új) (1a) bekezdéséhez és a 19. cikkhez fűzött módosítást. 
Ha mindketten kötelesek lennének tájékoztatást nyújtani, nem lenne egyértelmű, hogy ki felel 
azért, ha tévedésből különböző információkat szolgáltattak.

Módosítás 216
Ildikó Gáll-Pelcz

Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés – a pont – ii alpont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ii. szállítóeszközök, azok jellemzői és 
kategóriái, az indulás és érkezés helye, 
napja és ideje, vagy ha a pontos időpont 
még nem meghatározott, az indulás és 
érkezés megközelítő időpontja, a közbenső 
megállók időtartama és helye, valamint a 
közlekedési csatlakozások ideje és helye;

ii. az utazási csomag megvalósítása során 
alkalmazandó utasszállító eszközök
jellemzőinek és kategóriáinak (pl. 
csomagszállítás, helyfoglalás), és 
különösen az indulás és érkezés során 
használandó szállítóeszközök (menetrend 
szerinti vagy charterjáratok), az indulás 
és érkezés várható helye, napja/időpontja 
(minimum előírásként legalább a 
napszak), valamint az egyes tartózkodási 
szakaszai helyének és időtartamának 
feltüntetése;

Or. en

Indokolás

Javasolt a 4. cikk (1) bekezdés a) pontja ii. alpontjának kiterjesztése és szigorítása, mivel az 
induláskor és érkezéskor használt szállítóeszközök, valamint az indulás és érkezés helyének és 
időpontjának ismerete különösen fontos az utazók számára.

Módosítás 217
Hans-Peter Mayer

Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés – a pont – ii alpont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ii. szállítóeszközök, azok jellemzői és 
kategóriái, az indulás és érkezés helye, 
napja és ideje, vagy ha a pontos időpont 
még nem meghatározott, az indulás és 
érkezés megközelítő időpontja, a közbenső 

ii. szállítóeszközök, azok jellemzői és 
kategóriái, az indulás és érkezés helye, 
napja és ideje, vagy ha a pontos időpont 
még nem meghatározott, az indulás és 
érkezés megközelítő időpontja – amely az 
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megállók időtartama és helye, valamint a 
közlekedési csatlakozások ideje és helye;

indulás és érkezés tényleges időpontjától 
végül nem térhet el 3 óránál nagyobb 
mértékben –, a közbenső megállók 
időtartama és helye, valamint a közlekedési 
csatlakozások ideje és helye;

Or. de

Indokolás

A 3 órás határ a 261/2004/EK rendelethez igazodik.

Módosítás 218
Pablo Arias Echeverría

Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés – a pont –  iii pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

iii. a szálláshely elhelyezkedése, főbb 
jellemzői és idegenforgalmi kategóriája;

iii. a szálláshely elhelyezkedése, főbb 
jellemzői és a szálláshely földrajzi helye 
szerinti illetékes szerv által odaítélt 
idegenforgalmi kategória;

Or. es

Indokolás

Gyakoriak azok a fogyasztói panaszok és követelések, amelyek szerint valamely meghatározott 
szálláshely ajánlatában vagy hirdetésében szereplő idegenforgalmi kategória nem egyezik a 
szálláshely földrajzi helye szerinti illetékes szerv által odaítélt idegenforgalmi kategóriával. 
Ezért célszerű lenne csak a hivatalos idegenforgalmi kategória feltüntetését engedélyezni, 
megtiltva a szervező kritériumai alapján kiválasztott kategória feltüntetését.

Módosítás 219
Sergio Gaetano Cofferati

Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés – a pont – v a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

va. annak megadása, hogy bármely 
utazási szolgáltatás az utazó számára mint 
egy csoport tagjának kerül-e nyújtásra, és 
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amennyiben igen, akkor várhatóan hány 
személy fog részt venni;

Or. en

Módosítás 220
Monika Hohlmeier

Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) a csomag teljes ára adókkal együtt, és 
adott esetben minden további díj, illeték és 
egyéb költség, vagy, ha ezek a költségek 
ésszerű módon nem számíthatók ki előre, 
akkor az a tény, hogy az ilyen jellegű 
többletköltségeket adott esetben az utazó 
viseli;

c) a csomag teljes ára adókkal együtt, és 
adott esetben minden további díj, illeték és 
egyéb költség, vagy, ha ezek a költségek 
ésszerű módon nem számíthatók ki előre, 
akkor az a tény, hogy az ilyen jellegű 
többletköltségeket adott esetben az utazó 
viseli; a teljes árat olyan részletes számlán 
kell feltüntetni, amely átlátható formában 
felsorolja az utazási szolgáltatás 
valamennyi költségét, különösen az 
átfoglalás, a lemondás vagy az utazási 
szolgáltatások egyéb jellegű 
módosításainak költségeit; e számlát 
legkésőbb az utazás kezdetekor az utazó 
rendelkezésére kell bocsátani;

Or. de

Módosítás 221
Monika Hohlmeier

Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés – c a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ca) a foglalt utazási osztály – ideértve az 
esetleges alosztályt – átlátható és 
egyértelműen felismerhető formában, 
valamint annak elérhetősége, költségei és 
feltételei átfoglalás, lemondás vagy egyéb 
módosítás esetén;
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Or. de

Módosítás 222
Monika Hohlmeier

Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés – c b pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

cb) egy adott utazási osztályon belül 
rendelkezésre álló kvóták, ideértve a 
másik utazási osztályra, illetve alosztályra 
történő módosítás esetében esetlegesen 
felmerülő költségeket;

Or. de

Módosítás 223
Jorgo Chatzimarkakis

Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

e) az utazási csomag lebonyolításához 
szükséges minimális utaslétszám, és a 
csomag kezdetét megelőző, legalább 20 
napos, az utazási forma esetleges 
lemondására rendelkezésre álló határidő, 
ha a minimális utaslétszám nem áll 
rendelkezésre;

e) az utazási csomag lebonyolításához 
szükséges minimális utaslétszám, és a 
csomag kezdetét megelőző, az utazási 
forma esetleges lemondására rendelkezésre 
álló ésszerű határidő, ha a minimális 
utaslétszám nem áll rendelkezésre;

Or. en

Indokolás

Ésszerűtlen elvárni azt, hogy egy adott utazási csomag esetében 20 nappal korábban elérjék a 
szükséges minimális létszámot. A szükséges idő meghatározását a szervezőkre kell hagyni, de 
arról egyértelmű tájékoztatást kell adniuk a fogyasztók számára.

Módosítás 224
Sergio Gaetano Cofferati



AM\1013596HU.doc 91/203 PE526.125v01-00

HU

Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

e) az utazási csomag lebonyolításához 
szükséges minimális utaslétszám, és a 
csomag kezdetét megelőző, legalább 20
napos, az utazási forma esetleges 
lemondására rendelkezésre álló határidő, 
ha a minimális utaslétszám nem áll 
rendelkezésre;

e) az utazási csomag lebonyolításához 
szükséges minimális utaslétszám, és a 
csomag kezdetét megelőző, legalább 30
napos, az utazási forma esetleges 
lemondására rendelkezésre álló határidő, 
ha a minimális utaslétszám nem áll 
rendelkezésre;

Or. en

Módosítás 225
Ivo Belet

Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

e) az utazási csomag lebonyolításához 
szükséges minimális utaslétszám, és a 
csomag kezdetét megelőző, legalább 20
napos, az utazási forma esetleges 
lemondására rendelkezésre álló határidő, 
ha a minimális utaslétszám nem áll 
rendelkezésre;

e) az utazási csomag lebonyolításához 
szükséges minimális utaslétszám, és a 
csomag kezdetét megelőző, legalább 14
napos, az utazási forma esetleges 
lemondására rendelkezésre álló határidő, 
ha a minimális utaslétszám nem áll 
rendelkezésre;

Or. nl

Indokolás

Ezt az értéket a légi fuvarozók által történő járattörlésekre vonatkozó szabályozással kell 
összhangba hozni, amely a visszautasított beszállás és légi járatok törlése vagy hosszú késése 
esetén az utasoknak nyújtandó kártalanítás és segítség közös szabályainak megállapításáról 
szóló 261/2004/EK rendeletnek, valamint a légi fuvarozók felelősségéről szóló 2027/97/EGK 
rendeletnek az utasok és poggyászaik légi szállítása tekintetében történő módosításában 
található.

Módosítás 226
Emma McClarkin
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Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés – f a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

fa) a fogyasztó részéről történő lemondás 
vagy baleset, illetve betegség esetén a 
segítségnyújtás, beleértve a hazaszállítást 
is, költségeinek fedezését célzó biztosítási 
kötvény beemelésének lehetőségére 
vonatkozó információ.

Or. en

Módosítás 227
Catherine Stihler

Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés – g a pont (új) 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ga) az utazónak vagy a szervezőnek a 
szerződéstől való, az utazási csomag 
megkezdése előtti elállásának feltételei;

Or. en

Módosítás 228
Sergio Gaetano Cofferati

Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés – g a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ga) arra vonatkozó információ, hogy az 
utazó az utazási csomag megkezdése előtt 
bármikor jogosult elállni a szerződéstől, 
valamint a vonatkozó ésszerű, 
egységesített elállási díjról, amennyiben 
ilyen díjak meghatározásra kerültek a 10. 
cikk (1) bekezdésével összhangban.
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Or. en

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

Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés – g a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ga) a szerződés megszüntetésének 
lehetősége, az arra vonatkozó határidők és 
adott esetben a megfelelő szankció 
konkrét meghatározása;

Or. es

Módosítás 230
Sergio Gaetano Cofferati

Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés – g b pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

gb) háborúból vagy természeti 
katasztrófából eredő kockázatokra 
vonatkozó információ, amennyiben az 
indokolt;

Or. en

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

Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés – g b pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

gb) az utazási csomag más utazóra történő 
átruházásának lehetősége, valamint ezen 
átruházás lehetséges korlátozásai és 
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következményei;

Or. es

Módosítás 232
Sergio Gaetano Cofferati

Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés – g c pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

gc) a szervező fizetésképtelenséggel 
szembeni védelmére és 
felelősségbiztosítására vonatkozó 
információ, amennyiben az indokolt.

Or. en

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

Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés – g c pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

gc) adott esetben bírósági eljáráson kívüli, 
a szervezőre nézve kötelező panasztételi és 
jogorvoslati mechanizmusok 
igénybevételének lehetősége, valamint az 
ezek igénybevételének módjai.

Or. es

Indokolás

Javasoljuk a 4. cikk (1) bekezdésének kiegészítését a fenti három ponttal annak érdekében, 
hogy a fogyasztók megfelelően felmérhessék és összehasonlíthassák a piacon fellelhető 
különböző ajánlatokat. Mindez másfelől a vállalkozások közötti verseny színvonalának 
javulásában is megmutatkozik.
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Módosítás 234
Sergio Gaetano Cofferati

Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés – g d pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

gd) a belső panaszkezelési eljárásokra, a 
jogviták rendezésére a 2013/11/EU 
irányelv szerint rendelkezésre álló 
alternatív mechanizmusokra, a jogviták 
524/2013/EU rendelet szerinti online 
rendezési mechanizmusaira vonatkozó 
információk, valamint tájékoztatás arról, 
hogy a kereskedő ragaszkodik-e 
valamilyen konkrét alternatív 
vitarendezési rendszerhez, vagy sem.

Or. en

Módosítás 235
Hans-Peter Mayer

Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) Amennyiben az utazási csomagot 
közvetítő értékesíti, a közvetítő köteles az 
(1) bekezdésben foglalt információkat 
haladéktalanul és hiánytalanul 
továbbítani az utazónak.

Or. de

Indokolás

A tájékoztatás elmulasztásának vagy hiányosságának következményeit a 19. cikk tartalmazza.

Módosítás 236
Hans-Peter Mayer
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Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk – 1 b bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1b) Elektronikus úton kötött utazási 
szerződés esetében a szervező 
egyértelműen és jól látható módon, 
valamint közvetlenül az utazás foglalása 
előtt felhívja az utazó figyelmét a 4. cikk 
(1) bekezdése a) pontjának i., ii., iii., iv., v. 
alpontjában és a c) és d) pontjában előírt 
információkra. A 2011/83/EU irányelv 8. 
cikke (2) bekezdésének második 
albekezdését megfelelően kell alkalmazni.

Or. de

Indokolás

Épp az interneten kötött utazási szerződések esetében rendelkezik az utazó számára különös 
jelentőséggel a szerződéskötést megelőzően nyújtandó tájékoztatás. E foglalások esetében 
gyakran nincs személyes kapcsolattartó, és az utazónak magának kell kikeresnie a honlapon a 
vonatkozó információkat. A tájékoztatásnyújtás módjára vonatkozó konkrét kritériumok 
javítják a tájékoztatási kötelezettségek végrehajthatóságát. A szabály a 2011/83/EU irányelv 
8. cikkének (2) bekezdéséhez igazodik.

Módosítás 237
Hans-Peter Mayer

Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A (1) bekezdésben említett 
információkat világos és egyértelmű
módon kell rendelkezésre bocsátani.

(2) Az (1) bekezdésben említett 
információkat egyértelműen, érthető és jól 
látható módon kell közölni.

Or. de

Indokolás

A fogyasztók jogairól szóló irányelvben „egyértelműen és érthető módon” szerepel. A 
„világos” alatt a jól látható kiemelés értendő – ez fordítási probléma is lehet (angol: 
prominent). Értelmezése: az információk legyenek jól láthatók.
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Módosítás 238
Sergio Gaetano Cofferati

Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A (1) bekezdésben említett 
információkat világos és egyértelmű 
módon kell rendelkezésre bocsátani.

(2) A (1) bekezdésben említett 
információkat tartós adathordozón,
világos és egyértelmű módon kell 
rendelkezésre bocsátani.

Or. en

Módosítás 239
Pablo Arias Echeverría, Rosa Estaràs Ferragut

Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az (1) bekezdésben említett 
információkat világos és egyértelmű
módon kell közölni.

(2) Az (1) bekezdésben említett 
információkat egyértelműen és közérthető 
módon kell közölni.

Or. es

Indokolás

A módosítási javaslat a fogyasztók jogairól szóló irányelvvel való szükséges összhangra 
törekszik a szerződést megelőző tájékoztatás módját illetően.

Módosítás 240
Catherine Stihler

Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A (1) bekezdésben említett 
információkat világos és egyértelmű 

(2) A (1) bekezdésben említett 
információkat világos, hozzáférhető és 
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módon kell rendelkezésre bocsátani. egyértelmű módon kell rendelkezésre 
bocsátani.

Or. en

Módosítás 241
Hans-Peter Mayer

Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) Az e fejezetben meghatározott 
tájékoztatási követelmények teljesítésének 
bizonyítása a kereskedőt terheli.

Or. de

Indokolás

Mivel a szerződéskötést követően nézeteltérés merülhet fel az utazásszervező és a fogyasztó 
között a tájékoztatási követelmények teljesítésével kapcsolatban, az irányelvben kifejezetten 
tisztázni kell, hogy ebben az esetében a kereskedőre hárul a II. fejezetben említett 
tájékoztatási követelmények teljesítésével kapcsolatos bizonyítás terhe. Megfelelő szabályozás 
szerepel a fogyasztók jogairól szóló 2011/83/EU irányelv 6. cikkének (9) bekezdésében.

Módosítás 242
Hans-Peter Mayer

Irányelvre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállamok biztosítják, hogy a 
szervező nem változtatja meg a 4. cikk a), 
c), d), e) és g) pont szerint az utazó 
tudomására hozott információkat, kivéve, 
ha a szervező fenntartja magának a jogot, 
hogy módosítsa azokat, és az utazóval az 
összes módosítást világos és egyértelmű 
módon közli a szerződés megkötése előtt.

(1) A 4. cikk (1) bekezdésének a), c), d), e) 
és g) pontja szerint az utazó tudomására 
hozott információk az utazási csomagra 
vonatkozó szerződés szerves részét 
képezik, és nem módosíthatók, kivéve ha a
szerződő felek erről kifejezetten 
megállapodnak.

Or. de
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Indokolás

Az irányelvre irányuló javaslat megfogalmazása félreérthető: az egyszer már az utazó 
tudomására hozott információk nem változtathatók meg. Az irányelvre irányuló javaslat 
jelenlegi szövege azonkívül úgy értelmezhető, hogy a szervezőt a szerződéskötést megelőző 
tájékoztatás révén már ekkor szerződéses kötelezettség terheli. Az utazási csomagokra 
vonatkozóan a módosítás átveszi a fogyasztói jogokról szóló irányelv megközelítését, és így 
hozzájárul a fogyasztói jogok az EU-n belüli egységességének növeléséhez is.

Módosítás 243
Sergio Gaetano Cofferati

Irányelvre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállamok biztosítják, hogy a 
szervező nem változtatja meg a 4. cikk a), 
c), d), e) és g) pont szerint az utazó 
tudomására hozott információkat, kivéve, 
ha a szervező fenntartja magának a jogot, 
hogy módosítsa azokat, és az utazóval az 
összes módosítást világos és egyértelmű 
módon közli a szerződés megkötése előtt.

(1) A tagállamok biztosítják, hogy a 
szervező nem változtatja meg a 4. cikk a), 
c), d), e), g) és ga) pont szerint az utazó 
tudomására hozott információkat, kivéve, 
ha a szervező fenntartja magának a jogot, 
hogy módosítsa azokat, és az utazóval az 
összes módosítást világos és egyértelmű 
módon közli a szerződés megkötése előtt.

Or. en

Módosítás 244
Pablo Arias Echeverría, Rosa Estaràs Ferragut

Irányelvre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállamok biztosítják, hogy a 
szervező nem változtatja meg a 4. cikk a), 
c), d), e) és g) pont szerint az utazó 
tudomására hozott információkat, kivéve, 
ha a szervező fenntartja magának a jogot, 
hogy módosítsa azokat, és az utazóval az 
összes módosítást világos és egyértelmű
módon közli a szerződés megkötése előtt.

(1) A tagállamok biztosítják, hogy a 
szervező nem változtatja meg a 4. cikk a), 
c), d), e) és g) pont szerint az utazó 
tudomására hozott információkat, kivéve, 
ha a szervező fenntartja magának a jogot, 
hogy módosítsa azokat, és az utazóval az 
összes módosítást egyértelműen és
közérthető módon közli a szerződés 
megkötése előtt.
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Or. es

Módosítás 245
Ildikó Gáll-Pelcz

Irányelvre irányuló javaslat
5 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Ha a további díjakra, illetékekre vagy 
egyéb költségekre vonatkozó, a 4. cikk c) 
pontjában említett információk nem állnak 
rendelkezésre a szerződés megkötése előtt, 
az utazó nem köteles megfizetni az említett 
többletköltségeket.

(2) Ha a további díjakra, illetékekre vagy 
egyéb költségekre vonatkozó, a 4. cikk (1) 
bekezdésének c) pontjában említett 
információk nem állnak írásban
rendelkezésre a szerződés megkötése előtt, 
az utazó nem köteles megfizetni az említett 
többletköltségeket. Mindazonáltal ha az 
utazásszervező felhívja erre az utazó 
figyelmét, és megfelelő tájékoztatást nyújt 
az utazónak, az utazó köteles viselni a 
költségeket.

Or. en

Módosítás 246
Hans-Peter Mayer, Andreas Schwab

Irányelvre irányuló javaslat
5 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A szervező a szerződés megkötésékor 
vagy azt követően haladéktalanul az utazó 
rendelkezésére bocsátja a szerződés 
másolatát vagy a szerződés 
visszaigazolását tartós adathordozón.

(A magyar nyelvi változatot nem érinti.)

Or. de

Indokolás

Nem mindig lesz lehetőség a visszaigazolásra már a szerződés megkötésekor vagy közvetlenül 
azt követően.
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Módosítás 247
Emma McClarkin

Irányelvre irányuló javaslat
5 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A szervező a szerződés megkötésékor 
vagy azt követően haladéktalanul az utazó 
rendelkezésére bocsátja a szerződés 
másolatát vagy a szerződés 
visszaigazolását tartós adathordozón.

(3) A szervező a szerződés megkötésékor 
vagy azt követően a lehető leghamarabb
az utazó rendelkezésére bocsátja a 
szerződés másolatát vagy a szerződés 
visszaigazolását tartós adathordozón.

Or. en

Indokolás

A telefonon, postai úton vagy bármilyen más, nem személyesen vagy online folyamaton 
keresztül végzett foglalások esetében nincs mindig lehetőség a visszaigazolás haladéktalan 
biztosítására.

Módosítás 248
Jorgo Chatzimarkakis

Irányelvre irányuló javaslat
5 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A szervező a szerződés megkötésékor 
vagy azt követően haladéktalanul az utazó 
rendelkezésére bocsátja a szerződés 
másolatát vagy a szerződés 
visszaigazolását tartós adathordozón.

(3) A szervező a szerződés megkötésékor 
vagy azt követően haladéktalanul az utazó
rendelkezésére bocsátja a szerződés 
másolatát vagy a szerződés 
visszaigazolását.

Or. en

Indokolás

Mivel napjainkban számos szolgáltatás és ügylet online módon történik, nem a szerződés 
tartós adathordozón való átadását, hanem online, nyomtatóbarát verzióban való biztosítását 
kellene előírni.
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Módosítás 249
Catherine Stihler

Irányelvre irányuló javaslat
5 cikk – 3 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) A szerződéskötést megelőzően az 
utazó részére nyújtott tájékoztatásnak a 
szervezőre nézve kötelező erejűnek kell 
lennie és a szerződés részét kell képeznie.

Or. en

Módosítás 250
Catherine Stihler

Irányelvre irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállamok biztosítják, hogy az 
utazási csomagról szóló szerződések 
világosan és közérthető nyelven 
fogalmazzanak, és amennyiben írásban 
készülnek, jól olvashatók legyenek.

(1) A tagállamok biztosítják, hogy az 
utazási csomagról szóló szerződések 
világosan, egyszerűen és közérthető 
nyelven fogalmazzanak, és amennyiben 
írásban készülnek, jól olvashatók legyenek.

Or. en

Módosítás 251
Pablo Arias Echeverría, Rosa Estaràs Ferragut

Irányelvre irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállamok biztosítják, hogy az 
utazási csomagról szóló szerződések 
világosan és közérthető nyelven 
fogalmazzanak, és amennyiben írásban 
készülnek, jól olvashatók legyenek.

(1) A tagállamok biztosítják, hogy az 
utazási csomagról szóló szerződések 
egyértelmű és közérthető nyelven 
fogalmazzanak, és amennyiben írásban 
készülnek, jól olvashatók legyenek.
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Or. es

Módosítás 252
Hans-Peter Mayer

Irányelvre irányuló javaslat
6 cikk – 2 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A szerződés vagy a szerződés 
visszaigazolása tartalmazza a 4. cikkben 
említett összes információt. Ezenfelül 
tartalmazzák továbbá a következő 
kiegészítő információkat:

(2) A szerződés szövegének vagy a 
szerződés visszaigazolásának tartalmaznia 
kell a szerződés teljes tartalmát, és 
különösen azokat a 4. cikk szerinti 
információkat is, amelyek a szerződés 
szerves részévé váltak. A szerződés szövege 
vagy a visszaigazolás ezenfelül 
tartalmazza továbbá a következő 
kiegészítő információkat:

Or. de

Indokolás

A javaslat pontosítja a Bizottság által javasolt szöveget, amely szerint az információt már 
akkor tartalmaznia kell a szerződésnek, ha azt a „4. cikk említi” csupán. A szerződés azonban 
csak azokat az információkat tartalmazhatja, amelyeket valóban az utazó tudomására is 
hoztak. A módosítás ezt a pontosítást éri el azzal, hogy „a szerződés szerves részévé” vált 
információkra hivatkozik. E módosítás az 5. cikk (1) bekezdéséhez fűzött fenti módosításhoz 
igazodik.

Módosítás 253
Jorgo Chatzimarkakis

Irányelvre irányuló javaslat
6 cikk – 2 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) az utazó különleges igényei, amelyeket a 
szervező elfogadott;

a) ott, ahol lehetőség van rá, az utazó 
különleges igényei, amelyeket a szervező 
elfogadott;

Or. en
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Indokolás

Célszerű rugalmasan hozzáállni az utazó különleges igényeihez, azonban nincs mindig 
lehetőség arra, hogy a szervező az összes elképzelhető igény kielégítéséről gondoskodni 
tudjon, ezért nem indokolt kötelezővé tenni ezek automatikus teljesítését.

Módosítás 254
Philippe Juvin

Irányelvre irányuló javaslat
6 cikk – 2 bekezdés – b pont – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) arra vonatkozó tájékoztatás, hogy a 
szervező:

b) arra vonatkozó tájékoztatás, hogy a 
szervező és/vagy a közvetítő:

Or. en

Indokolás

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.

Módosítás 255
Philippe Juvin

Irányelvre irányuló javaslat
6 cikk – 2 bekezdés – b pont – ii pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ii. a 14. cikkel összhangban köteles 
segítséget nyújtani, ha az utazó nehéz 
helyzetben van;

törölve

Or. en

Indokolás

Ez a bekezdés nem lett törölve, hanem a b) ponthoz Philippe Juvin által benyújtott módosítás 



AM\1013596HU.doc 105/203 PE526.125v01-00

HU

következtében átkerült a ba) pont alá. A segítségnyújtás (14. cikk) csakugyan kizárólag a 
szervezőre vonatkozik, a közvetítőre nem. Ugyanakkor az utazási csomag teljesítéséért vállalt 
felelősség (11. cikk) és a fizetésképtelenséggel szembeni védelem (15. és 16. cikk) utazási 
csomagok esetében egyaránt vonatkozik a szervezőre és/vagy a közvetítőre, illetve igény 
szerint összeállított utazási formák esetében a közvetítőre.

Módosítás 256
Philippe Juvin

Irányelvre irányuló javaslat
6 cikk – 2 bekezdés – b a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ba) tájékoztatást arról, hogy a szervező a 
14. cikkel összhangban köteles segítséget 
nyújtani, ha az utazó nehéz helyzetben 
van;

Or. en

Indokolás

Ez a bekezdés a b) ponthoz Philippe Juvin által benyújtott módosítás következtében kikerült a 
b) pont ii. alpontjából. A segítségnyújtás (14. cikk) csakugyan kizárólag a szervezőre 
vonatkozik, a közvetítőre nem. Ugyanakkor az utazási csomag teljesítéséért vállalt felelősség 
(11. cikk) és a fizetésképtelenséggel szembeni védelem (15. és 16. cikk) utazási csomagok 
esetében egyaránt vonatkozik a szervezőre és/vagy a közvetítőre, illetve igény szerint 
összeállított utazási formák esetében a közvetítőre.

Módosítás 257
Ivo Belet

Irányelvre irányuló javaslat
6 cikk – 2 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) kapcsolattartó pont adatai, ahol az 
utazó panaszt tehet bármilyen, a 
helyszínen észlelt nem szerződésszerű 
teljesítésről;

törölve

Or. nl
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Módosítás 258
Ivo Belet

Irányelvre irányuló javaslat
6 cikk – 2 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) a szervező helyi képviselőjének neve, 
postai címe, telefonszáma vagy az a 
kapcsolattartó pont, amelyhez a nehéz 
helyzetben lévő utazó segítségért 
folyamodhat, vagy ha nincs ilyen 
képviselő vagy kapcsolattartó pont, egy 
segélyhívó szám vagy a szervezővel történő 
kapcsolatfelvétel egyéb módjának 
megjelölése;

törölve

Or. nl

Módosítás 259
Sergio Gaetano Cofferati

Irányelvre irányuló javaslat
6 cikk – 2 bekezdés – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

e) az arra vonatkozó információ, hogy az 
utazó az utazási csomag megkezdése előtt 
megfelelő kártérítés vagy ésszerű, 
egységesített elállási díj ellenében, 
amennyiben ilyen díjak meghatározásra 
kerültek a 10. cikk (1) bekezdésével 
összhangban, bármikor jogosult elállni a 
szerződéstől;

törölve

Or. en

Módosítás 260
Jorgo Chatzimarkakis
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Irányelvre irányuló javaslat
6 cikk – 2 bekezdés – g a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ga) annak a fuvarozónak a neve és 
kapcsolattartási adatai, amelyhez az utazó 
a 12. cikk (4) bekezdése szerinti kártérítés 
megfizetésére irányuló kérelmét címeznie 
kell;

Or. en

Módosítás 261
Hans-Peter Mayer

Irányelvre irányuló javaslat
6 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A (2) bekezdésben említett 
információkat világos és egyértelmű
módon kell rendelkezésre bocsátani.

(3) A (2) bekezdésben említett 
információkat egyértelműen, érhető és jól 
látható módon kell közölni.

Or. de

Indokolás

Az „egyértelműen és érthető módon” megfogalmazás a fogyasztói jogokról szóló irányelvből 
származik. Világos alatt itt ezért „jól látható”értendő.

Módosítás 262
Ivo Belet

Irányelvre irányuló javaslat
6 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A szervező az utazási csomag 
megkezdése előtt megfelelő időben az 
utazó rendelkezésére bocsátja a szükséges 
igazolásokat, utalványokat vagy 
menetjegyeket, ideértve az indulás, a 

(4) A szervező az utazási csomag 
megkezdése előtt megfelelő időben az 
utazó rendelkezésére bocsátja a
következőket:
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közbenső megállók, a csatlakozások és az 
érkezés pontos idejére vonatkozó 
információkat.

a) a szükséges igazolásokat, utalványokat 
vagy menetjegyeket, ideértve az indulás, a 
közbenső megállók, a csatlakozások és az 
érkezés pontos idejére vonatkozó 
információkat;

b) a kapcsolattartó pont adatait, ahol az 
utazó panaszt tehet bármilyen, a 
helyszínen észlelt nem szerződésszerű 
teljesítésről;
c) a szervező helyi képviselőjének nevét, 
postai címét, telefonszámát vagy azt a 
kapcsolattartó pontot, amelyhez a nehéz 
helyzetben lévő utazó segítségért 
folyamodhat, vagy ha nincs ilyen 
képviselő vagy kapcsolattartó pont, egy 
segélyhívó számot vagy a szervezővel 
történő kapcsolatfelvétel egyéb módjának 
megjelölését.

Or. nl

Módosítás 263
Anna Hedh

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállamok biztosítják annak 
lehetőségét, hogy az utazó adott esetben 
átruházza a szerződést egy olyan 
személyre, aki megfelel a szerződésre 
vonatkozó feltételeknek, miután a 
szervezőt erről az utazási forma 
megkezdése előtt ésszerű időn belül, tartós 
adathordozón értesítette.

(1) A tagállamok biztosítják annak 
lehetőségét, hogy az utazó adott esetben 
átruházza a szerződést egy olyan 
személyre, aki megfelel a szerződésre 
vonatkozó feltételeknek, miután a 
szervezőt vagy a közvetítőt erről az utazási 
forma megkezdése előtt ésszerű időn belül,
tartós adathordozón értesítette.

Or. sv
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Módosítás 264
Sergio Gaetano Cofferati

Irányelvre irányuló javaslat
7 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállamok biztosítják annak 
lehetőségét, hogy az utazó adott esetben 
átruházza a szerződést egy olyan 
személyre, aki megfelel a szerződésre 
vonatkozó feltételeknek, miután a 
szervezőt erről az utazási forma 
megkezdése előtt ésszerű időn belül, tartós 
adathordozón értesítette.

(1) A tagállamok biztosítják annak 
lehetőségét, hogy az utazó adott esetben 
átruházza a szerződést egy olyan 
személyre, aki megfelel a szerződésre 
vonatkozó feltételeknek, miután a 
szervezőt vagy a közvetítőt erről az utazási 
forma megkezdése előtt ésszerű időn belül, 
tartós adathordozón értesítette.

Or. en

Módosítás 265
Adam Bielan

Irányelvre irányuló javaslat
7 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállamok biztosítják annak 
lehetőségét, hogy az utazó adott esetben 
átruházza a szerződést egy olyan 
személyre, aki megfelel a szerződésre 
vonatkozó feltételeknek, miután a 
szervezőt erről az utazási forma 
megkezdése előtt ésszerű időn belül, tartós 
adathordozón értesítette.

(1) A tagállamok biztosítják annak 
lehetőségét, hogy az utazó adott esetben 
átruházza a szerződést egy olyan 
személyre, aki megfelel a szerződésre 
vonatkozó feltételeknek, miután a 
szervezőt erről az utazási forma 
megkezdése előtt ésszerű időn belül, de 
legkésőbb az indulást megelőző hetedik 
napig, tartós adathordozón értesítette.

Or. pl

Módosítás 266
Matteo Salvini

Irányelvre irányuló javaslat
7 cikk – 2 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A szerződésből kilépő és az abba 
belépő fél közösen felel az esedékes 
egyenleg és a szerződés átruházásából 
eredő további illetékek, díjak és egyéb 
költségek kifizetéséért. Az említett 
költségek nem lehetnek aránytalanok, és 
semmi esetben sem haladhatják meg a 
szervező által viselt tényleges költségeket.

(2) A szerződésből kilépő és az abba 
belépő fél közösen felel az esedékes 
egyenleg és a szerződés átruházásából 
eredő további illetékek, díjak és harmadik 
felek lemondási díjait is tartalmazó egyéb 
költségek kifizetéséért. Az említett 
költségek nem lehetnek aránytalanok, és 
semmi esetben sem haladhatják meg a 
szervező által viselt tényleges költségeket.

Or. en

Indokolás

A személyre szólóan foglalt utazási szolgáltatások, illetve a személyre szabott szolgáltatások 
gyakran több szolgáltató által nyújtott, egymástól független szolgáltatások kombinációja. 
Szerződés átruházása esetén a szerződésből kilépő és az abba belépő fél felel a szerződés 
minden szolgáltatója felé.

Módosítás 267
Sergio Gaetano Cofferati

Irányelvre irányuló javaslat
7 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A szerződésből kilépő és az abba 
belépő fél közösen felel az esedékes 
egyenleg és a szerződés átruházásából 
eredő további illetékek, díjak és egyéb 
költségek kifizetéséért. Az említett 
költségek nem lehetnek aránytalanok, és 
semmi esetben sem haladhatják meg a 
szervező által viselt tényleges költségeket.

(2) A szerződésből kilépő és az abba 
belépő fél közösen felel az esedékes 
egyenleg és a szerződés átruházásából 
eredő esetleges további illetékek, díjak és 
egyéb költségek kifizetéséért. A 
szervezőnek tájékoztatnia kell a 
szerződésből kilépő és az abba belépő felet 
az átruházás végső költségeiről, amelyek
semmi esetben sem lehetnek aránytalanok,
és nem haladhatják meg a szervező által 
viselt tényleges költségeket.

Or. en

Módosítás 268
Hans-Peter Mayer
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Irányelvre irányuló javaslat
7 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A szerződésből kilépő és az abba 
belépő fél közösen felel az esedékes 
egyenleg és a szerződés átruházásából 
eredő további illetékek, díjak és egyéb 
költségek kifizetéséért. Az említett 
költségek nem lehetnek aránytalanok, és 
semmi esetben sem haladhatják meg a 
szervező által viselt tényleges költségeket.

(2) A szerződésből kilépő és az abba 
belépő fél közösen felel az esedékes 
egyenleg és a szerződés átruházásából 
eredő további illetékek, díjak és egyéb 
költségek kifizetéséért. Az említett 
többletköltségek nem lehetnek 
aránytalanok, és semmi esetben sem 
haladhatják meg a szervező által viselt 
tényleges költségeket.

Or. de

Módosítás 269
Sergio Gaetano Cofferati

Irányelvre irányuló javaslat
8 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállamok biztosítják, hogy az árak 
nem képezik felülvizsgálat tárgyát, kivéve 
ha a szerződés kifejezetten fenntartja az 
áremelés lehetőségét, illetőleg arra kötelezi 
a szervezőt, hogy csökkentse az árakat a 
következőkben felsoroltak tekintetében 
bekövetkezett változások közvetlen 
következményének mértékében:

(1) A tagállamok biztosítják, hogy az árak 
nem képezik felülvizsgálat tárgyát, kivéve 
ha a szerződést több mint három hónappal 
a kezdete előtt kötötték meg, és az
kifejezetten fenntartja az áremelés 
lehetőségét, illetőleg arra kötelezi a 
szervezőt, hogy csökkentse az árakat a 
következőkben felsoroltak tekintetében 
bekövetkezett változások közvetlen 
következményének mértékében:

Or. en

Módosítás 270
Ildikó Gáll-Pelcz

Irányelvre irányuló javaslat
8 cikk – 1 bekezdés – a pont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a személyszállításához szükséges 
üzemanyag költsége,

a) az utasszállítási szolgáltatásnak a 
személyszállításhoz szükséges üzemanyag 
költségéből eredő ára,

Or. en

Indokolás

Amennyiben nem saját maga végzi a személyszállítást, a szervező nem egyesével téríti vissza 
az üzemeltetők költségeit, hanem a szerződésben vagy a díjszabásban megállapított díjakat 
fizeti ki a számukra, ami az üzemanyagárak változásaiból adódóan különböző időpontokban 
eltérő lehet.

Módosítás 271
Ildikó Gáll-Pelcz

Irányelvre irányuló javaslat
8 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) az utazási csomagban foglalt 
szolgáltatásokra, az utazási csomag 
teljesítésébe nem közvetlenül részt nem 
vevő harmadik felek által kivetett adók 
vagy díjak, ideértve az idegenforgalmi 
adókat, a repülőtéri illetékeket vagy a 
behajózási, illetve kihajózási illetékeket a 
kikötőkben és a repülőtereken, vagy

b) bizonyos szolgáltatásokért felszámított 
illetékek, adók vagy díjak, ideértve az 
idegenforgalmi adókat, a repülőtéri 
illetékeket, vagy a behajózási, illetve 
kihajózási illetékeket a kikötőkben és a 
repülőtereken, vagy

Or. en

Módosítás 272
Anna Hedh

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az (1) bekezdésben említett áremelés 
mértéke nem haladhatja meg az utazási 
csomag árának 10%-át.

(2) Az (1) bekezdésben említett áremelés 
mértéke nem haladhatja meg az utazási 
csomag árának 3%-át.
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Or. sv

Módosítás 273
Konstantinos Poupakis

Irányelvre irányuló javaslat
8 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az (1) bekezdésben említett áremelés 
mértéke nem haladhatja meg az utazási 
csomag árának 10 %-át.

(2) Az (1) bekezdésben említett áremelés 
mértéke nem haladhatja meg az utazási 
csomag árának 5 %-át. A szervezők 
számára elő kell írni a megfelelő 
információk biztosítását, míg az utazók a 
9. cikk (2) bekezdésében meghatározott 
jogokat élvezik.

Or. el

Indokolás

A 10 %-os korlát aránytalan terhet róna az utazókra, különösen azokban az esetekben, 
amikor egy utazási csomag költségei már eredetileg is magasak és/vagy nagy számú utazó, 
például családok veszik igénybe a csomagot (tekintettel arra, hogy mindegyik családtag 10 %-
kal többet fizetne).

Módosítás 274
Sergio Gaetano Cofferati

Irányelvre irányuló javaslat
8 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az (1) bekezdésben említett áremelés 
mértéke nem haladhatja meg az utazási 
csomag árának 10 %-át.

(2) Az (1) bekezdésben említett áremelés 
mértéke nem haladhatja meg az utazási 
csomag árának 5 %-át.

Or. en

Módosítás 275
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein
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Irányelvre irányuló javaslat
8 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Az (1) bekezdésben említett áremelés 
csak akkor érvényes, ha a szervező erről
tartós adathordozón, az indoklás és a 
számítások feltüntetésével legkésőbb 20 
nappal az utazási csomag megkezdése előtt 
értesíti az utazót.

(3) Az (1) bekezdésben említett áremelés 
csak akkor érvényes, ha a szervező tartós 
adathordozón haladéktalanul, legkésőbb 
20 nappal az utazási csomag megkezdése 
előtt világos és érthető módon értesíti az 
utazót:

a) az áremelésről, indoklás és számítások 
feltüntetésével, valamint
b) arról a körülményről, hogy az utazó 
meghatározott ésszerű határidőn belül 
szankció nélkül elállhat a szerződéstől, 
valamint hogy az áremelés elfogadottnak 
tekintendő, amennyiben az utazó nem él 
ezzel a jogával.

Or. pl

Indokolás

Legfeljebb 10 %-os áremelés esetében az utazónak jogosultnak kell lennie arra, hogy díj 
fizetése nélkül visszaléphessen. Egy négyfős családi utazás esetében például túl soknak 
bizonyulhat egy 10 %-os áremelés az adott család költségvetéséhez képest. Hangsúlyozni kell, 
hogy ez egy két fél által kötött szerződés, és szükség van az utazó beleegyezésére, ha olyan 
fontos területen történnek szerződésmódosítások, mint az ár. Az ár ezenkívül egyike az 
idegenforgalmi szolgáltatások kiválasztását meghatározó fő tényezőknek.

Módosítás 276
Anna Hedh

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Az (1) bekezdésben említett áremelés 
csak akkor érvényes, ha a szervező erről 
tartós adathordozón, az indoklás és a 
számítások feltüntetésével legkésőbb 20
nappal az utazási csomag megkezdése előtt 
értesíti az utazót.

(3) Az (1) bekezdésben említett áremelés 
csak akkor érvényes, ha a szervező erről 
tartós adathordozón, az indoklás és a
számítások feltüntetésével legkésőbb 40
nappal az utazási csomag megkezdése előtt 
értesíti az utazót.
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Módosítás 277
Sergio Gaetano Cofferati

Irányelvre irányuló javaslat
8 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Az (1) bekezdésben említett áremelés 
csak akkor érvényes, ha a szervező erről 
tartós adathordozón, az indoklás és a 
számítások feltüntetésével legkésőbb 20
nappal az utazási csomag megkezdése előtt 
értesíti az utazót.

(3) Az (1) bekezdésben említett áremelés 
csak akkor érvényes, ha a szervező erről 
tartós adathordozón, az indoklás és a 
számítások feltüntetésével legkésőbb 30
nappal az utazási csomag megkezdése előtt 
értesíti az utazót.

Or. en

Módosítás 278
Konstantinos Poupakis

Irányelvre irányuló javaslat
8 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Az (1) bekezdésben említett áremelés 
csak akkor érvényes, ha a szervező erről 
tartós adathordozón, az indoklás és a 
számítások feltüntetésével legkésőbb 20
nappal az utazási csomag megkezdése előtt 
értesíti az utazót.

(3) Az (1) bekezdésben említett áremelés 
csak akkor érvényes, ha a szervező erről 
tartós adathordozón, az indoklás és a 
számítások feltüntetésével legkésőbb 30
nappal az utazási csomag megkezdése előtt 
értesíti az utazót.

Or. el

Módosítás 279
Konstantinos Poupakis

Irányelvre irányuló javaslat
8 cikk – 3 a bekezdés (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) Ha az utazók nem fogadják el a (2) 
bekezdésben említett áremelést, jogukban 
áll szankció nélkül elállni a szerződéstől 
azon az alapon, hogy annak feltételei 
megváltoztak.

Or. el

Indokolás

E módosítás szerint az utazók jogosultak szankció nélkül elállni a szerződéstől, ha az utazási 
csomag árát megemelik.

Módosítás 280
Sergio Gaetano Cofferati

Irányelvre irányuló javaslat
9 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállamok biztosítják, hogy a 
szervező az utazási csomag megkezdése 
előtt az árra vonatkozó szerződési feltétel 
kivételével csak akkor módosíthatja 
egyoldalúan az egyéb szerződési 
feltételeket, ha:

(1) A tagállamok biztosítják, hogy a 
szervező az utazási csomag megkezdése 
előtt az árra vonatkozó szerződési feltétel 
kivételével nem módosíthatja egyoldalúan 
az egyéb szerződési feltételeket.

Or. en

Módosítás 281
Sergio Gaetano Cofferati

Irányelvre irányuló javaslat
9 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a szervező a szerződésben fenntartotta 
az erre vonatkozó jogát,

törölve
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Or. en

Módosítás 282
Catherine Stihler

Irányelvre irányuló javaslat
9 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a változás nem jelentős, és törölve

Or. en

Módosítás 283
Sergio Gaetano Cofferati

Irányelvre irányuló javaslat
9 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a változás nem jelentős, és törölve

Or. en

Módosítás 284
Catherine Stihler

Irányelvre irányuló javaslat
9 cikk – 1 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) a szervező erről világosan és 
egyértelműen, tartós adathordozón 
tájékoztatja az utazót.

törölve

Or. en
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Módosítás 285
Sergio Gaetano Cofferati

Irányelvre irányuló javaslat
9 cikk – 1 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) a szervező erről világosan és 
egyértelműen, tartós adathordozón 
tájékoztatja az utazót.

törölve

Or. en

Módosítás 286
Catherine Stihler

Irányelvre irányuló javaslat
9 cikk – 2 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Ha az utazási csomag megkezdése előtt 
a szervező kénytelen jelentősen 
megváltoztatni a 4. cikk a) pontjában 
meghatározott valamely utazási 
szolgáltatás fő jellemzőjét vagy a 6. cikk 
(2) bekezdésének a) pontjában említett 
igényeket, a szervező indokolatlan 
késedelem nélkül, világos és egyértelmű 
módon, tartós adathordozón tájékoztatja az 
utazót:

(2) Ha az utazási csomag megkezdése előtt 
a szervező kénytelen jelentősen 
megváltoztatni a 4. cikk a) pontjában 
meghatározott valamely utazási 
szolgáltatás fő jellemzőjét vagy a 6. cikk 
(2) bekezdésének a) pontjában említett
igényeket, a szervező indokolatlan 
késedelem nélkül, világos és egyértelmű 
módon, tartós adathordozón tájékoztatja az 
utazót a javasolt változtatásokról.
Az utazónak jogában áll:
a) szankció nélkül elállni a szerződéstől; 
vagy
b) elfogadni a változtatásokat; vagy
c) elfogadni egy helyettesítő utazási 
csomagot.

Or. en

Módosítás 287
Sergio Gaetano Cofferati
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Irányelvre irányuló javaslat
9 cikk – 2 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Ha az utazási csomag megkezdése előtt 
a szervező kénytelen jelentősen
megváltoztatni a 4. cikk a) pontjában 
meghatározott valamely utazási 
szolgáltatás fő jellemzőjét vagy a 6. cikk 
(2) bekezdésének a) pontjában említett 
igényeket, a szervező indokolatlan 
késedelem nélkül, világos és egyértelmű 
módon, tartós adathordozón tájékoztatja az 
utazót:

(2) Ha az utazási csomag megkezdése előtt 
a szervező kénytelen megváltoztatni a 4. 
cikk a) pontjában meghatározott valamely 
utazási szolgáltatás fő jellemzőjét vagy a 6. 
cikk (2) bekezdésének a) pontjában említett 
igényeket, a szervező indokolatlan 
késedelem nélkül, világos és egyértelmű 
módon, tartós adathordozón tájékoztatja az 
utazót a javasolt változásról.

Or. en

Módosítás 288
Jorgo Chatzimarkakis

Irányelvre irányuló javaslat
9 cikk – 2 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Ha az utazási csomag megkezdése előtt 
a szervező kénytelen jelentősen 
megváltoztatni a 4. cikk a) pontjában 
meghatározott valamely utazási 
szolgáltatás fő jellemzőjét vagy a 6. cikk 
(2) bekezdésének a) pontjában említett 
igényeket, a szervező indokolatlan 
késedelem nélkül, világos és egyértelmű 
módon, tartós adathordozón tájékoztatja 
az utazót:

(2) Ha az utazási csomag megkezdése előtt 
a szervező kénytelen jelentősen 
megváltoztatni a 4. cikk a) pontjában 
meghatározott valamely utazási 
szolgáltatás fő jellemzőjét vagy a 6. cikk 
(2) bekezdésének a) pontjában említett 
igényeket, a szervező indokolatlan 
késedelem nélkül, világos és egyértelmű 
módon tájékoztatja az utazót:

Or. en

Módosítás 289
Bernadette Vergnaud

Irányelvre irányuló javaslat
9 cikk – 2 bekezdés – bevezető rész
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Ha az utazási csomag megkezdése előtt 
a szervező kénytelen jelentősen 
megváltoztatni a 4. cikk a) pontjában 
meghatározott valamely utazási 
szolgáltatás fő jellemzőjét vagy a 6. cikk 
(2) bekezdésének a) pontjában említett 
igényeket, a szervező indokolatlan 
késedelem nélkül, világos és egyértelmű 
módon, tartós adathordozón tájékoztatja az 
utazót:

(2) Ha az utazási csomag megkezdése előtt 
a szervező kénytelen jelentősen 
megváltoztatni a 4. cikk a) pontjában 
meghatározott valamely utazási 
szolgáltatás fő jellemzőjét vagy a 6. cikk 
(2) bekezdésének a) pontjában említett 
igényeket, a szervező indokolatlan 
késedelem nélkül, világos és egyértelmű 
módon, tartós adathordozón és –
amennyiben a fogyasztó megadta az 
elérhetőségeit – bármilyen más 
kommunikációs eszköz révén tájékoztatja 
az utazót:

Or. fr

Módosítás 290
Catherine Stihler

Irányelvre irányuló javaslat
9 cikk – 2 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a javasolt változtatásokról és törölve

Or. en

Módosítás 291
Sergio Gaetano Cofferati

Irányelvre irányuló javaslat
9 cikk – 2 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a javasolt változtatásokról és törölve

Or. en
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Módosítás 292
Catherine Stihler

Irányelvre irányuló javaslat
9 cikk – 2 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) arról a körülményről, hogy az utazó 
meghatározott ésszerű határidőn belül 
szankció nélkül elállhat a szerződéstől, 
valamint hogy a javasolt módosítás 
elfogadottnak tekintendő, amennyiben az 
utazó nem él ezzel a jogával.

törölve

Or. en

Módosítás 293
Sergio Gaetano Cofferati

Irányelvre irányuló javaslat
9 cikk – 2 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) arról a körülményről, hogy az utazó 
meghatározott ésszerű határidőn belül 
szankció nélkül elállhat a szerződéstől, 
valamint hogy a javasolt módosítás 
elfogadottnak tekintendő, amennyiben az 
utazó nem él ezzel a jogával.

törölve

Or. en

Módosítás 294
Bernadette Vergnaud

Irányelvre irányuló javaslat
9 cikk – 2 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) arról a körülményről, hogy az utazó
meghatározott ésszerű határidőn belül 
szankció nélkül elállhat a szerződéstől, 

b) arról a körülményről, hogy a 
fogyasztónak meghatározott ésszerű 
határidőn belül kifejezetten el kell 
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valamint hogy a javasolt módosítás
elfogadottnak tekintendő, amennyiben az 
utazó nem él ezzel a jogával.

fogadnia a javasolt módosítást, ellenkező 
esetben a szerződés felbontottnak
tekintendő.

Or. fr

Indokolás

Jelentős változás bekövetkezhet röviddel az utazás kezdetét megelőzően is anélkül, hogy 
feltétlenül ésszerű határidő állna rendelkezésre a szerződéstől való elállásra, ezért a 
hallgatólagos beleegyezés elve aránytalannak és a fogyasztó érdekeivel ellentétesnek tűnik.

Módosítás 295
Jorgo Chatzimarkakis

Irányelvre irányuló javaslat
9 cikk – 2 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) arról a körülményről, hogy az utazó 
meghatározott ésszerű határidőn belül 
szankció nélkül elállhat a szerződéstől, 
valamint hogy a javasolt módosítás 
elfogadottnak tekintendő, amennyiben az 
utazó nem él ezzel a jogával.

b) amennyiben a változások jelentős 
mértékben megváltoztatják az utazási 
csomag összeállítását, arról a 
körülményről, hogy az utazó meghatározott 
ésszerű határidőn belül szankció nélkül 
elállhat a szerződéstől, valamint hogy a 
javasolt módosítás elfogadottnak 
tekintendő, amennyiben az utazó nem él 
ezzel a jogával.

Or. en

Módosítás 296
Sergio Gaetano Cofferati

Irányelvre irányuló javaslat
9 cikk – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) Az utazó részére biztosítani kell azt a 
jogot, hogy – ésszerű időkereten belül –
elfogadhassa a változást, szankciók nélkül 
elállhasson a szerződéstől, vagy 
elfogadhasson egy helyettesítő utazási 
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csomagot.

Or. en

Módosítás 297
Catherine Stihler

Irányelvre irányuló javaslat
9 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Amennyiben a szerződést érintő, a (2) 
bekezdésben említett módosítások 
alacsonyabb minőségű vagy költségű 
utazási csomagot eredményeznek, az utazó 
megfelelő árcsökkentésre jogosult.

(3) Amennyiben a szerződést érintő, a (2) 
bekezdésben említett módosítások vagy a 
helyettesítő ajánlat alacsonyabb minőségű 
vagy költségű utazási csomagot 
eredményez, az utazó megfelelő
árcsökkentésre jogosult.

Or. en

Módosítás 298
Sergio Gaetano Cofferati

Irányelvre irányuló javaslat
9 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Amennyiben a szerződést érintő, a (2) 
bekezdésben említett módosítások 
alacsonyabb minőségű vagy költségű 
utazási csomagot eredményeznek, az utazó 
megfelelő árcsökkentésre jogosult.

(3) Amennyiben a szerződést érintő, a (2) 
bekezdésben említett módosítások vagy a 
helyettesítő csomag alacsonyabb minőségű 
vagy költségű utazási csomagot 
eredményez, az utazó megfelelő 
árcsökkentésre jogosult.

Or. en

Módosítás 299
Sergio Gaetano Cofferati

Irányelvre irányuló javaslat
9 cikk – 4 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Ha a szerződés a (2) bekezdés b) 
pontjának értelmében megszűnik, a 
szervező a szerződés megszűnésétől 
számított 14 napon belül visszatéríti az 
utazó által teljesített valamennyi kifizetést. 
Az utazó – amennyiben indokolt –
kártérítésre jogosult a 12. cikknek 
megfelelően.

(4) Ha a szerződés az utazó (2) bekezdés 
szerinti választását követően megszűnik, a 
szervező a szerződés megszűnésétől 
számított 14 napon belül visszatéríti az 
utazó által teljesített valamennyi kifizetést. 
Az utazó – amennyiben indokolt –
kártérítésre jogosult a 12. cikknek 
megfelelően.

Or. en

Módosítás 300
Catherine Stihler

Irányelvre irányuló javaslat
9 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Ha a szerződés a (2) bekezdés b) 
pontjának értelmében megszűnik, a 
szervező a szerződés megszűnésétől 
számított 14 napon belül visszatéríti az 
utazó által teljesített valamennyi kifizetést. 
Az utazó – amennyiben indokolt –
kártérítésre jogosult a 12. cikknek 
megfelelően.

(4) Ha a szerződés a (2) bekezdés a) 
pontjának értelmében megszűnik, a 
szervező a szerződés megszűnésétől 
számított 14 napon belül visszatéríti az 
utazó által teljesített valamennyi kifizetést. 
Az utazó – amennyiben indokolt –
kártérítésre jogosult a 12. cikknek 
megfelelően.

Or. en

Módosítás 301
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Irányelvre irányuló javaslat
10 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállamok biztosítják, hogy az utazó 
az utazási csomag megkezdése előtt, a 
szervezőnek fizetett megfelelő kártérítés 
ellenében elállhasson a szerződéstől. A 

(1) A tagállamok biztosítják, hogy az utazó 
az utazási csomag megkezdése előtt, a 
szervezőnek fizetett megfelelő kártérítés 
ellenében elállhasson a szerződéstől. A 
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szerződés ésszerű, egységes elállási díjakat 
határozhat meg az elállás időpontját, a 
szokásosan megtakarított kiadásokat és az 
utazási szolgáltatások más módon való 
felhasználásából származó bevételt alapul 
véve. Egységes elállási díj hiányában a 
kártérítés összege megegyezik az utazási 
csomag árának a szervező által 
megtakarított költségekkel csökkentett 
részével.

szerződés ésszerű, egységes elállási díjakat 
határozhat meg az elállás időpontját, a 
szokásosan megtakarított kiadásokat és az 
utazási szolgáltatások más módon való 
felhasználásából származó bevételt alapul 
véve. Egységes elállási díj hiányában a 
kártérítés összege megegyezik az utazási 
csomag árának a szervező által 
megtakarított költségekkel csökkentett 
részével. Az ügyfél kérésére a szervező 
részletes számítást nyújt be az egységes 
díjakat is tartalmazó kártérítési összegről.

Or. pl

Indokolás

Az úgynevezett egységes elállási díjak gyakran nem veszik figyelembe a vállalat által viselt 
tényleges költségeket, és valóban meghaladhatják a tényleges költségeket. Rendkívüli 
esetekben a vállalat nagyobb nyereségre tehet szert a szerződéstől való visszalépéssel, mint a 
fenntartásával.

Módosítás 302
Sergio Gaetano Cofferati

Irányelvre irányuló javaslat
10 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállamok biztosítják, hogy az utazó 
az utazási csomag megkezdése előtt, a 
szervezőnek fizetett megfelelő kártérítés
ellenében elállhasson a szerződéstől. A
szerződés ésszerű, egységes elállási díjakat 
határozhat meg az elállás időpontját, a 
szokásosan megtakarított kiadásokat és az 
utazási szolgáltatások más módon való 
felhasználásából származó bevételt alapul 
véve. Egységes elállási díj hiányában a 
kártérítés összege megegyezik az utazási 
csomag árának a szervező által
megtakarított költségekkel csökkentett 
részével.

(1) A tagállamok biztosítják, hogy az utazó 
az utazási csomag megkezdése előtt 
elállhasson a szerződéstől. A szervező 
részére megfelelő kártérítés fizetése 
kérhető. Ebben az esetben a szerződés 
ésszerű, egységes elállási díjakat határoz
meg az elállás időpontját, a szokásosan 
megtakarított kiadásokat és az utazási 
szolgáltatások más módon való 
felhasználásából származó bevételt alapul 
véve. Ezeknek az egységes elállási 
díjaknak ésszerűeknek kell lenniük és 
semmilyen körülmények között nem 
haladhatják meg azokat a szervező által
elszenvedett költségeket, amelyek az 
elállást követően nem térülnének meg.
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Or. en

Módosítás 303
Anna Hedh

Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az utazási csomag kezdetét 
megelőzően az utazó kártérítés fizetése 
nélkül jogosult elállni a szerződéstől, ha a 
célállomás helyén vagy annak közvetlen 
közelében olyan elkerülhetetlen és 
rendkívüli körülmények merülnek fel, 
amelyek az utazási csomagot jelentős 
mértékben befolyásolják.

(2) Az utazási csomag kezdetét 
megelőzően az utazó kártérítés fizetése 
nélkül jogosult elállni a szerződéstől, ha
elkerülhetetlen és rendkívüli körülmények 
merülnek fel – például betegség, baleset 
vagy haláleset a családban –, illetve a 
célállomás helyén vagy annak közvetlen 
közelében olyan események állnak elő, 
amelyek az utazási csomagot jelentős 
mértékben befolyásolják.

Or. sv

Módosítás 304
Othmar Karas

Irányelvre irányuló javaslat
10 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az utazási csomag kezdetét 
megelőzően az utazó kártérítés fizetése 
nélkül jogosult elállni a szerződéstől, ha a 
célállomás helyén vagy annak közvetlen 
közelében olyan elkerülhetetlen és 
rendkívüli körülmények merülnek fel, 
amelyek az utazási csomagot jelentős 
mértékben befolyásolják.

(2) Az utazási csomag kezdetét 
megelőzően az utazó kártérítés fizetése 
nélkül jogosult elállni a szerződéstől, ha a 
célállomás helyén, az oda vezető úton vagy 
annak közvetlen közelében olyan 
elkerülhetetlen és rendkívüli körülmények 
merülnek fel, amelyek az utazási csomagot 
jelentős mértékben befolyásolják, és a 
szervezőnek ebből kifolyólag jelentősen 
módosításokat kell végrehajtania az 
utazási csomagra vonatkozó szerződés 
alapvető elemein.

Or. de
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Indokolás

Az utazó lakóhelyéről a célállomásra vezető úton is felmerülhetnek olyan elkerülhetetlen és 
rendkívüli körülmények, amelyek az utazási szerződés jelentős módosításához vezethetnek.

Módosítás 305
Ildikó Gáll-Pelcz

Irányelvre irányuló javaslat
10 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az utazási csomag kezdetét 
megelőzően az utazó kártérítés fizetése 
nélkül jogosult elállni a szerződéstől, ha a 
célállomás helyén vagy annak közvetlen 
közelében olyan elkerülhetetlen és 
rendkívüli körülmények merülnek fel, 
amelyek az utazási csomagot jelentős 
mértékben befolyásolják.

(2) Az utazási csomag kezdetét 
megelőzően az utazó kártérítés fizetése 
nélkül jogosult elállni a szerződéstől, ha a 
célállomás helyén vagy annak közvetlen 
közelében olyan elkerülhetetlen és 
rendkívüli körülmények merülnek fel, 
amelyek az utazási csomagot jelentős 
mértékben befolyásolják. Akkor 
tekintendő úgy, hogy elkerülhetetlen és 
rendkívüli körülmények állnak fenn, 
amennyiben megbízható és nyilvánosan 
hozzáférhető jelentések – például a 
tagállamok által kiadott ajánlások –
eltanácsolják az utazókat a célállomás 
szerinti helyszín felkeresésétől.

Or. en

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

Irányelvre irányuló javaslat
10 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az utazási csomag kezdetét 
megelőzően az utazó kártérítés fizetése 
nélkül jogosult elállni a szerződéstől, ha a 
célállomás helyén vagy annak közvetlen 
közelében olyan elkerülhetetlen és 
rendkívüli körülmények merülnek fel, 

(2) Az utazási csomag kezdetét 
megelőzően az utazó kártérítés fizetése 
nélkül jogosult elállni a szerződéstől, ha a 
célállomás helyén vagy annak közvetlen 
közelében olyan elkerülhetetlen és 
rendkívüli körülmények merülnek fel, vagy 
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amelyek az utazási csomagot jelentős 
mértékben befolyásolják.

az utazó életében olyan személyes vagy 
családi körülmények állnak elő, amelyek 
az utazási csomagot jelentős mértékben 
befolyásolják.

Or. es

Indokolás

Helyénvalónak tűnik megemlíteni azokat a személyes és családi körülményeket, amelyek 
indokolhatják az utazási szerződéstől való elállást.

Módosítás 307
Philippe Juvin

Irányelvre irányuló javaslat
10 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az utazási csomag kezdetét 
megelőzően az utazó kártérítés fizetése 
nélkül jogosult elállni a szerződéstől, ha a 
célállomás helyén vagy annak közvetlen 
közelében olyan elkerülhetetlen és 
rendkívüli körülmények merülnek fel, 
amelyek az utazási csomagot jelentős 
mértékben befolyásolják.

(A magyar nyelvi változatot nem érinti.)

Or. fr

Indokolás

E módosítás a francia nyelvi változatot érinti. A megfogalmazást össze kell hangolni az 
utasoknak a visszautasított beszállás és légijáratok törlése vagy hosszú késése esetén fennálló 
jogairól szóló 261/2004/EK rendeletben szereplő megfogalmazással, amely „rendkívüli 
körülményekről” (angolul: „extraordinary circumstances”) tesz említést.

Módosítás 308
Konstantinos Poupakis

Irányelvre irányuló javaslat
10 cikk – 2 a bekezdés (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) Az utazók jogosultak az utazási 
csomag megkezdése előtt szankció nélkül 
elállni a szerződéstől őket érintő 
elkerülhetetlen és rendkívüli körülmények 
– például súlyos baleset, családon belüli 
súlyos betegség vagy haláleset –
bekövetkezése esetén, amennyiben az ilyen 
váratlan eseményt megfelelően 
dokumentálják.

Or. el

Indokolás

Tekintve, hogy elkerülhetetlen és rendkívüli körülmények esetén (10. cikk (3) bekezdésének b) 
pontja) a szervezők jogosultak az utazási csomagok törlésére, ennek a jognak az utazókra is ki 
kell terjednie.

Módosítás 309
Anna Hedh

Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk – 3 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) az utazási csomagra jelentkezett 
személyek száma nem éri el a 
szerződésben meghatározott minimális 
létszámot, és a szervező erről a 
szerződésben meghatározott határidőn 
belül, de legkésőbb az utazási csomag 
megkezdése előtt 20 nappal értesíti az 
utazót; vagy

a) az utazási csomagra jelentkezett 
személyek száma nem éri el a 
szerződésben meghatározott minimális 
létszámot, és a szervező erről a 
szerződésben meghatározott határidőn 
belül, de legkésőbb az utazási csomag 
megkezdése előtt 40 nappal értesíti az 
utazót; vagy

Or. sv

Módosítás 310
Sergio Gaetano Cofferati

Irányelvre irányuló javaslat
10 cikk – 3 bekezdés – a pont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) az utazási csomagra jelentkezett 
személyek száma nem éri el a 
szerződésben meghatározott minimális 
létszámot, és a szervező erről a 
szerződésben meghatározott határidőn 
belül, de legkésőbb az utazási csomag 
megkezdése előtt 20 nappal értesíti az 
utazót; vagy

a) az utazási csomagra jelentkezett 
személyek száma nem éri el a 
szerződésben meghatározott minimális 
létszámot, és a szervező erről a 
szerződésben meghatározott határidőn 
belül, de legkésőbb az utazási csomag 
megkezdése előtt 30 nappal értesíti az 
utazót; vagy

Or. en

Módosítás 311
Ivo Belet

Irányelvre irányuló javaslat
10 cikk – 3 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) az utazási csomagra jelentkezett 
személyek száma nem éri el a 
szerződésben meghatározott minimális 
létszámot, és a szervező erről a 
szerződésben meghatározott határidőn 
belül, de legkésőbb az utazási csomag 
megkezdése előtt 20 nappal értesíti az 
utazót; vagy

a) az utazási csomagra jelentkezett 
személyek száma nem éri el a 
szerződésben meghatározott minimális 
létszámot, és a szervező erről a 
szerződésben meghatározott határidőn 
belül, de legkésőbb az utazási csomag 
megkezdése előtt 14 nappal értesíti az 
utazót; vagy

Or. nl

Indokolás

Ezt az értéket a légi fuvarozók által történő járattörlésekre vonatkozó szabályozással kell
összhangba hozni, amely a visszautasított beszállás és légi járatok törlése vagy hosszú késése 
esetén az utasoknak nyújtandó kártalanítás és segítség közös szabályainak megállapításáról 
szóló 261/2004/EK rendeletnek, valamint a légi fuvarozók felelősségéről szóló 2027/97/EGK 
rendeletnek az utasok és poggyászaik légi szállítása tekintetében történő módosításában 
található.

Módosítás 312
Philippe Juvin
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Irányelvre irányuló javaslat
10 cikk – 3 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a szervezőt elkerülhetetlen és rendkívüli 
körülmények gátolják a szerződés 
teljesítésében, és a szervező 
haladéktalanul, az utazási csomag 
megkezdése előtt értesíti az utazót a 
szerződéstől való elállásról.

(A magyar nyelvi változatot nem érinti.)

Or. fr

Indokolás

E módosítás a francia nyelvi változatot érinti. A megfogalmazást össze kell hangolni az 
utasoknak a visszautasított beszállás és légijáratok törlése vagy hosszú késése esetén fennálló 
jogairól szóló 261/2004/EK rendeletben szereplő megfogalmazással, amely „rendkívüli 
körülményekről” (angolul: „extraordinary circumstances”) tesz említést.

Módosítás 313
Adam Bielan

Irányelvre irányuló javaslat
10 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A szerződés (1) a (2) és (3) bekezdés 
szerinti megszűnése esetén a szervező 
tizennégy napon belül visszatéríti az utazó 
által teljesített valamennyi jogosulatlan 
kifizetést.

(4) A szerződés (1) a (2) és (3) bekezdés 
szerinti megszűnése esetén a szervező tíz 
munkanapon belül visszatéríti az utazó 
által teljesített valamennyi jogosulatlan 
kifizetést.

Or. pl

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

Irányelvre irányuló javaslat
11 cikk – 1 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállamok biztosítják, hogy a 
szervező felelős a szerződésben
meghatározott utazási szolgáltatások 
teljesítéséért, függetlenül attól, hogy a 
szolgáltatások teljesítésére a szervező vagy 
más utazási szolgáltatók kötelesek-e.

(1) A tagállamok biztosítják, hogy a 
szervezők és a közvetítők felelősek az 
utazási csomagok irányításában rájuk 
háruló feladatokért és a szerződésből 
eredő kötelezettségek megfelelő
teljesítéséért, függetlenül attól, hogy a 
szolgáltatások teljesítésére a szervező vagy 
más utazási szolgáltatók kötelesek-e, és 
érintetlenül hagyva a szervezők és a 
közvetítők azon jogát, hogy az említett 
szolgáltatók ellenében cselekedjenek.

Or. es

Indokolás

Valamennyi vállalkozó, aki együttesen részt vesz a szerződésben, legyen az szervező vagy 
közvetítő, státuszától és a közöttük fennálló kapcsolatoktól függetlenül egyetemlegesen felelős 
a fogyasztóval szemben, a szerződés nem teljesítéséért vagy hibás teljesítéséért az utazási 
csomag irányításában hozzá tartozó feladatkör alapján a fogyasztóval és a felhasználóval 
szemben felelős személy visszkereseti jogának sérelme nélkül.

Módosítás 315
Bernadette Vergnaud

Irányelvre irányuló javaslat
11 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállamok biztosítják, hogy a 
szervező felelős a szerződésben 
meghatározott utazási szolgáltatások 
teljesítéséért, függetlenül attól, hogy a 
szolgáltatások teljesítésére a szervező vagy 
más utazási szolgáltatók kötelesek-e.

(1) A tagállamok biztosítják, hogy a 
szervező és/vagy a közvetítő szerződő fél 
feleljen a fogyasztó felé a szerződésben 
meghatározott utazási szolgáltatások 
teljesítéséért, függetlenül attól, hogy a 
szolgáltatások teljesítésére a szervező vagy 
más utazási szolgáltatók kötelesek-e és a 
szervező és/vagy a közvetítő jogaira is 
figyelemmel.

Or. fr
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Indokolás

A 90/314/EK irányelvben szereplővel megegyező megfogalmazás a felelősség elvének 
alkalmazás terén nagyobb rugalmasságot biztosít a tagállamok számára, az utazási irodák 
ugyanis egyes esetekben a szerződés résztvevői és következésképpen közös vagy egyetemleges 
felelősség terheli őket.

Módosítás 316
Nora Berra

Irányelvre irányuló javaslat
11 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállamok biztosítják, hogy a 
szervező felelős a szerződésben 
meghatározott utazási szolgáltatások 
teljesítéséért, függetlenül attól, hogy a 
szolgáltatások teljesítésére a szervező vagy 
más utazási szolgáltatók kötelesek-e.

(1) A tagállamok biztosítják, hogy a 
szervező és a közvetítő felelősséget 
vállaljon a szerződésben meghatározott 
utazási szolgáltatások teljesítéséért, 
függetlenül attól, hogy a szolgáltatások 
teljesítésére a szervező vagy más utazási 
szolgáltatók kötelesek-e.

Or. fr

Indokolás

A fogyasztók érdekeit szem előtt tartva a szerződésben meghatározott utazási szolgáltatások 
megfelelő teljesítése érdekében el kell ismerni valamennyi érintett szereplő felelősségét.

Módosítás 317
Philippe Juvin

Irányelvre irányuló javaslat
11 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállamok biztosítják, hogy a 
szervező felelős a szerződésben 
meghatározott utazási szolgáltatások 
teljesítéséért, függetlenül attól, hogy a 
szolgáltatások teljesítésére a szervező vagy 
más utazási szolgáltatók kötelesek-e.

(1) A tagállamok biztosítják, hogy a 
szervező és/vagy a közvetítő felelős a 
szerződésben meghatározott utazási
szolgáltatások teljesítéséért, függetlenül 
attól, hogy a szolgáltatások teljesítésére a 
szervező és/vagy a közvetítő vagy más 
utazási szolgáltatók kötelesek-e.
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Or. en

Indokolás

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.

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

Irányelvre irányuló javaslat
11 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Valamennyi vállalkozó, aki együttesen 
részt vesz a szerződésben, legyen az 
szervező vagy közvetítő, státuszától és a 
közöttük fennálló kapcsolatoktól 
függetlenül egyetemlegesen felelős a 
fogyasztóval szemben, a szerződés nem 
teljesítéséért vagy hibás teljesítéséért az 
utazási csomag irányításában hozzá 
tartozó feladatkör alapján a fogyasztóval 
szemben felelős személy visszkereseti 
jogának sérelme nélkül.

Or. es

Indokolás

Valamennyi vállalkozó, aki együttesen részt vesz a szerződésben, legyen az szervező vagy 
közvetítő, státuszától és a közöttük fennálló kapcsolatoktól függetlenül egyetemlegesen felelős 
a fogyasztóval szemben, a szerződés nem teljesítéséért vagy hibás teljesítéséért az utazási 
csomag irányításában hozzá tartozó feladatkör alapján a fogyasztóval és a felhasználóval 
szemben felelős személy visszkereseti jogának sérelme nélkül.

Módosítás 319
Hans-Peter Mayer
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Irányelvre irányuló javaslat
11 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Abban az esetben, ha bármely 
szolgáltatás teljesítése nem felel meg a 
szerződésnek, a szervező, amennyiben ez
nem jelent aránytalan terhet, köteles 
megszüntetni a hiányosságot.

(2) Abban az esetben, ha bármely 
szolgáltatás teljesítése nem felel meg a 
szerződésnek, a szervező köteles 
megszüntetni a hiányosságot, amennyiben
a hiányosságot az utazó jelentette, vagy az 
a szervező számára felismerhető, és 
amennyiben annak megszüntetése nem 
jelent aránytalan terhet, vagy ha a
hiányosság nem az utazónak tudható be.

Or. de

Indokolás

Az előírások közötti koherencia biztosítása érdekében a módosítás előirányozza az 
árcsökkentésre és a kártérítésre vonatkozó szabályokhoz való hozzáigazítást (12. cikk (3) 
bekezdés b) pont).

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

Irányelvre irányuló javaslat
11 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Abban az esetben, ha bármely 
szolgáltatás teljesítése nem felel meg a 
szerződésnek, a szervező, amennyiben ez 
nem jelent aránytalan terhet, köteles 
megszüntetni a hiányosságot.

(2) Abban az esetben, ha bármely 
szolgáltatás teljesítése nem felel meg a 
szerződésnek, a szervező és adott esetben a 
közvetítő – irányítási feladatkörének 
megfelelően – köteles megszüntetni a 
hiányosságot, amennyiben ez nem jelent 
aránytalan terhet.

Or. es

Indokolás

Valamennyi vállalkozó, aki együttesen részt vesz a szerződésben, legyen az szervező vagy 
közvetítő, státuszától és a közöttük fennálló kapcsolatoktól függetlenül egyetemlegesen felelős 
a fogyasztóval szemben, a szerződés nem teljesítéséért vagy hibás teljesítéséért az utazási 
csomag irányításában hozzá tartozó feladatkör alapján a fogyasztóval és a felhasználóval 
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szemben felelős személy visszkereseti jogának sérelme nélkül.

Módosítás 321
Philippe Juvin

Irányelvre irányuló javaslat
11 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Abban az esetben, ha bármely 
szolgáltatás teljesítése nem felel meg a 
szerződésnek, a szervező, amennyiben ez 
nem jelent aránytalan terhet, köteles 
megszüntetni a hiányosságot.

(2) Abban az esetben, ha bármely 
szolgáltatás teljesítése nem felel meg a 
szerződésnek, a szervező és/vagy a 
közvetítő, amennyiben ez nem jelent 
aránytalan terhet, köteles megszüntetni a 
hiányosságot.

Or. en

Indokolás

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.

Módosítás 322
Nora Berra

Irányelvre irányuló javaslat
11 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Abban az esetben, ha bármely 
szolgáltatás teljesítése nem felel meg a 
szerződésnek, a szervező, amennyiben ez 
nem jelent aránytalan terhet, köteles 
megszüntetni a hiányosságot.

(2) Abban az esetben, ha bármely 
szolgáltatás teljesítése nem felel meg a 
szerződésnek, a szervező és/vagy a 
közvetítő, amennyiben ez nem jelent 
aránytalan terhet, köteles megszüntetni a 
hiányosságot.

Or. fr
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Módosítás 323
Sergio Gaetano Cofferati

Irányelvre irányuló javaslat
11 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Abban az esetben, ha bármely 
szolgáltatás teljesítése nem felel meg a 
szerződésnek, a szervező, amennyiben ez 
nem jelent aránytalan terhet, köteles 
megszüntetni a hiányosságot.

(2) Abban az esetben, ha bármely 
szolgáltatás teljesítése nem felel meg a 
szerződésnek, a szervező köteles 
megszüntetni a hiányosságot.

Or. en

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

Irányelvre irányuló javaslat
11 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Abban az esetben, ha a szolgáltatások 
jelentős részét nem lehet a szerződésben 
meghatározott módon nyújtani, a szervező 
– többletköltség felszámítása nélkül –
megfelelő alternatív utazási formákat 
kínálhat fel az utazónak az utazás 
folytatása érdekében, ideértve azt az esetet 
is, ha az utazó visszatérése az indulási 
helyre a megállapodással ellentétben nem 
biztosított.

(3) Abban az esetben, ha a szolgáltatások 
jelentős részét – amely a teljes vételár 
legalább 20 %-át teszi ki vagy az utazás, 
illetve üdülés alapvető elemét képezi –
nem lehet a szerződésben meghatározott 
módon nyújtani, a szervező –
többletköltség felszámítása nélkül –
megfelelő alternatív utazási formákat 
kínálhat fel az utazónak az utazás 
folytatása érdekében, ideértve azt az esetet 
is, ha az utazó visszatérése az indulási 
helyre a megállapodással ellentétben nem 
biztosított.

Or. es

Indokolás

Helyénvalónak tűnik beilleszteni a bekezdésbe a csomag jelentős hányadának fogalmát, 
amelyet az irányelvjavaslat (17) preambulumbekezdése határoz meg.
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Módosítás 325
Nora Berra

Irányelvre irányuló javaslat
11 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Abban az esetben, ha a szolgáltatások 
jelentős részét nem lehet a szerződésben 
meghatározott módon nyújtani, a szervező 
– többletköltség felszámítása nélkül –
megfelelő alternatív utazási formákat 
kínálhat fel az utazónak az utazás 
folytatása érdekében, ideértve azt az esetet 
is, ha az utazó visszatérése az indulási 
helyre a megállapodással ellentétben nem 
biztosított.

(3) Abban az esetben, ha a szolgáltatások 
jelentős részét nem lehet a szerződésben 
meghatározott módon nyújtani, a szervező
és/vagy a közvetítő – többletköltség 
felszámítása nélkül – megfelelő alternatív 
utazási formákat kínálhat fel az utazónak 
az utazás folytatása érdekében, ideértve azt 
az esetet is, ha az utazó visszatérése az 
indulási helyre a megállapodással 
ellentétben nem biztosított.

Or. fr

Módosítás 326
Philippe Juvin

Irányelvre irányuló javaslat
11 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Abban az esetben, ha a szolgáltatások 
jelentős részét nem lehet a szerződésben 
meghatározott módon nyújtani, a szervező 
– többletköltség felszámítása nélkül –
megfelelő alternatív utazási formákat 
kínálhat fel az utazónak az utazás 
folytatása érdekében, ideértve azt az esetet 
is, ha az utazó visszatérése az indulási 
helyre a megállapodással ellentétben nem 
biztosított.

(3) Abban az esetben, ha a szolgáltatások 
jelentős részét nem lehet a szerződésben 
meghatározott módon nyújtani, a szervező 
és/vagy a közvetítő – többletköltség 
felszámítása nélkül – megfelelő alternatív 
utazási formákat kínálhat fel az utazónak 
az utazás folytatása érdekében, ideértve azt 
az esetet is, ha az utazó visszatérése az 
indulási helyre a megállapodással 
ellentétben nem biztosított.

Or. en

Indokolás

The current EC proposal questions the possibility left to Member States by the 1990 Directive 



AM\1013596HU.doc 139/203 PE526.125v01-00

HU

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.

Módosítás 327
Hans-Peter Mayer

Irányelvre irányuló javaslat
11 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Amennyiben nincs lehetőség arra, hogy 
a szervező megfelelő alternatív utazási 
formákat kínáljon fel, vagy az utazó nem 
fogadja el a javasolt alternatívákat, mivel 
nem összehasonlíthatók a szerződésben 
egyeztetett teljesítésekkel, a szervező, 
amennyiben a személyszállítás az utazási 
csomag részét képezi, többletköltség 
felszámítása nélkül visszaszállítja az utazót 
az indulási helyre vagy egyéb, az utazó 
által elfogadott helyre, és amennyiben 
indokolt, kártérítést fizet az utazónak a 12. 
cikknek megfelelően.

(4) Amennyiben nincs lehetőség arra, hogy 
a szervező megfelelő alternatív utazási 
formákat kínáljon fel, vagy az utazó nem 
fogadja el a javasolt alternatívákat, mivel 
nem összehasonlíthatók a szerződésben 
egyeztetett teljesítésekkel, a szervező, 
amennyiben a személyszállítás az utazási 
csomag részét képezi, többletköltség 
felszámítása nélkül visszaszállítja az utazót 
az indulási helyre vagy egyéb, az utazó 
által elfogadott helyre, és amennyiben a 
szerződésben meghatározott 
szolgáltatásokat nem teljesítették, 
kártérítést fizet az utazónak a 12. cikknek 
megfelelően. A visszatérítéseket 14 napon 
belül kell teljesíteni.

Or. de

Módosítás 328
Philippe Juvin

Irányelvre irányuló javaslat
11 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Amennyiben nincs lehetőség arra, hogy 
a szervező megfelelő alternatív utazási 
formákat kínáljon fel, vagy az utazó nem 

(4) Amennyiben nincs lehetőség arra, hogy 
a szervező és/vagy a közvetítő megfelelő 
alternatív utazási formákat kínáljon fel, 
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fogadja el a javasolt alternatívákat, mivel 
nem összehasonlíthatók a szerződésben 
egyeztetett teljesítésekkel, a szervező, 
amennyiben a személyszállítás az utazási 
csomag részét képezi, többletköltség 
felszámítása nélkül visszaszállítja az utazót 
az indulási helyre vagy egyéb, az utazó 
által elfogadott helyre, és amennyiben 
indokolt, kártérítést fizet az utazónak a 12. 
cikknek megfelelően.

vagy az utazó nem fogadja el a javasolt 
alternatívákat, mivel nem 
összehasonlíthatók a szerződésben 
egyeztetett teljesítésekkel, a szervező 
és/vagy a közvetítő, amennyiben a 
személyszállítás az utazási csomag részét 
képezi, többletköltség felszámítása nélkül 
visszaszállítja az utazót az indulási helyre 
vagy egyéb, az utazó által elfogadott 
helyre, és amennyiben indokolt, kártérítést 
fizet az utazónak a 12. cikknek 
megfelelően.

Or. en

Indokolás

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.

Módosítás 329
Nora Berra

Irányelvre irányuló javaslat
11 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Amennyiben nincs lehetőség arra, hogy 
a szervező megfelelő alternatív utazási 
formákat kínáljon fel, vagy az utazó nem 
fogadja el a javasolt alternatívákat, mivel 
nem összehasonlíthatók a szerződésben 
egyeztetett teljesítésekkel, a szervező, 
amennyiben a személyszállítás az utazási 
csomag részét képezi, többletköltség 
felszámítása nélkül visszaszállítja az utazót 
az indulási helyre vagy egyéb, az utazó 
által elfogadott helyre, és amennyiben 
indokolt, kártérítést fizet az utazónak a 12. 
cikknek megfelelően.

(4) Amennyiben nincs lehetőség arra, hogy 
a szervező és/vagy a közvetítő megfelelő 
alternatív utazási formákat kínáljon fel, 
vagy az utazó nem fogadja el a javasolt 
alternatívákat, mivel nem 
összehasonlíthatók a szerződésben 
egyeztetett teljesítésekkel, a szervező 
és/vagy a közvetítő, amennyiben a 
személyszállítás az utazási csomag részét 
képezi, többletköltség felszámítása nélkül 
visszaszállítja az utazót az indulási helyre 
vagy egyéb, az utazó által elfogadott 
helyre, és amennyiben indokolt, kártérítést 
fizet az utazónak a 12. cikknek 
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megfelelően.

Or. fr

Módosítás 330
Andreas Schwab

Irányelvre irányuló javaslat
11 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) Ha az utazó időben történő 
visszaszállításának biztosítása 
elkerülhetetlen és rendkívüli körülmények 
miatt nem lehetséges, a szervező nem 
köteles a meghosszabbodott tartózkodás 
költségét 100 EUR/éjszakát és utazónként 
három éjszakát meghaladó mértékben 
viselni.

törölve

Or. de

Indokolás

A szervezőt terhelő objektív felelősség bevezetését el kell vetni, mivel az ilyen jellegű 
felelősség – a légi utasok jogairól szóló rendelet kivételével – nem létezik más rendeletekben 
sem. Az ilyen jellegű felelősség főként a kis- és középvállalkozásokat terhelné, amelyek adott 
esetben hosszú távon kiszorulnának a piacról.

Módosítás 331
Hans-Peter Mayer

Irányelvre irányuló javaslat
11 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) Ha az utazó időben történő 
visszaszállításának biztosítása 
elkerülhetetlen és rendkívüli körülmények 
miatt nem lehetséges, a szervező nem 
köteles a meghosszabbodott tartózkodás 
költségét 100 EUR/éjszakát és utazónként 
három éjszakát meghaladó mértékben 

(5) Ha az utazó időben történő 
visszaszállításának biztosítása 
elkerülhetetlen és rendkívüli körülmények 
miatt nem lehetséges, a szervező nem 
köteles a meghosszabbodott tartózkodás 
költségét utazónként öt éjszakát meghaladó 
mértékben viselni. A szállásról a szervező 
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viselni. gondoskodik. A szervező csak abban az 
esetben téríti meg az utazónak az utazó 
által foglalt szállás költségét, amennyiben 
a szervező kifejezetten kijelenti, hogy nem 
képes vagy nem kíván arról önmaga 
gondoskodni. Ez utazónként legfeljebb öt 
éjszakára és 125 EUR/éjszakát meg nem 
haladó mértékben vonatkozik.

Or. de

Indokolás

Az utazónként legfeljebb 5 éjszaka és legfeljebb 125 EUR megfogalmazás megfelel a TRAN 
bizottság által a légi utasok jogaival kapcsolatban elfogadott szövegnek. Az első részt, vagyis 
hogy elsősorban a szervező gondoskodik szállásról – a légi utasok helyzetétől eltérően –
azonban az előzetes szállásadást is tartalmazó teljes utazás különleges helyzete miatt bele kell 
foglalni a szövegbe.

Módosítás 332
Sergio Gaetano Cofferati

Irányelvre irányuló javaslat
11 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5). Ha az utazó időben történő 
visszaszállításának biztosítása 
elkerülhetetlen és rendkívüli körülmények 
miatt nem lehetséges, a szervező nem
köteles a meghosszabbodott tartózkodás 
költségét 100 EUR/éjszakát és utazónként 
három éjszakát meghaladó mértékben
viselni.

(5) Ha az utazó időben történő 
visszaszállításának biztosítása 
elkerülhetetlen és rendkívüli körülmények 
miatt nem lehetséges, a tagállamok 
biztosítják, hogy a szervező 2 hétnél 
rövidebb időtartamú utazási csomag 
esetében minimum 3 éjszaka, egyéb 
esetekben pedig minimum 5 éjszaka 
idejére viselje a meghosszabbodott 
tartózkodás költségét. Az 
utazásszervezőnek gondoskodnia kell a 
szállásadásról, a szálloda kategóriája 
tekintetében pedig a lefoglalt szálloda 
kategóriájához kell igazodni.

Or. en
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Módosítás 333
Bernadette Vergnaud

Irányelvre irányuló javaslat
11 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) Ha az utazó időben történő 
visszaszállításának biztosítása 
elkerülhetetlen és rendkívüli körülmények 
miatt nem lehetséges, a szervező nem 
köteles a meghosszabbodott tartózkodás 
költségét 100 EUR/éjszakát és utazónként 
három éjszakát meghaladó mértékben 
viselni.

(5) Ha az utazó időben történő 
visszaszállításának biztosítása 
elkerülhetetlen és rendkívüli körülmények 
miatt nem lehetséges, az utazónak az 
indulási helyre történő visszautazásához 
szükséges idő mértékében, ésszerű 
költséghatárig a szervezőnek kell viselnie 
a meghosszabbodott tartózkodás költségét
a rendelkezésre álló szálláslehetőségek, a 
csomagban eredetileg szereplő 
szolgáltatás- és szálláskategória és az 
utazó által elszenvedett minden olyan kár 
figyelembe vételével, amelyért a szervezőt 
a 11. cikk (1) bekezdése értelmében 
felelősség terheli.

Or. fr

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

Irányelvre irányuló javaslat
11 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) Ha az utazó időben történő 
visszaszállításának biztosítása 
elkerülhetetlen és rendkívüli körülmények 
miatt nem lehetséges, a szervező nem
köteles a meghosszabbodott tartózkodás 
költségét 100 EUR/éjszakát és utazónként 
három éjszakát meghaladó mértékben 
viselni.

(5) Ha az utazó időben történő 
visszaszállításának biztosítása 
elkerülhetetlen és rendkívüli körülmények 
miatt nem lehetséges, a szervező és adott 
esetben a közvetítő egyetemlegesen köteles 
a meghosszabbodott tartózkodás költségét 
viselni, a szerződés szerinti utazásban 
foglalt napok napi költségével arányos 
módon.

Or. es
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Indokolás

Úgy véljük, hogy a szervezőnek és a közvetítőnek egyetemlegesen kell a felelősséget vállalnia, 
és hogy az említett körülmények között nem lehet korlátozni azoknak a napoknak a számát, 
amelyeken az utazók szállásköltségét megtérítik. 

Módosítás 335
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Irányelvre irányuló javaslat
11 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) Ha az utazó időben történő 
visszaszállításának biztosítása 
elkerülhetetlen és rendkívüli körülmények 
miatt nem lehetséges, a szervező nem 
köteles a meghosszabbodott tartózkodás 
költségét 100 EUR/éjszakát és utazónként 
három éjszakát meghaladó mértékben 
viselni.

(5) Ha az utazó időben történő 
visszaszállításának biztosítása 
elkerülhetetlen és rendkívüli körülmények 
miatt nem lehetséges, a szervező nem 
köteles a meghosszabbodott tartózkodás 
költségét utazónként három éjszakát 
meghaladó mértékben viselni.

Or. pl

Indokolás

Indokoltnak tűnik a szervező kötelezettségének három éjszakára való korlátozása, de összegek 
feltüntetése nélkül. A kötelezettség mértékének 100 EUR-ban való korlátozása, valamint az 
irányelvek módosításához szükséges hosszú folyamat azt jelenti, hogy az ilyen 
összegkorlátozások néhány éven belül rendkívül kedvezőtlennek bizonyulhatnak és 
gyakorlatilag lehetetlenné tehetik a szálláshely biztosítását.

Módosítás 336
Philippe Juvin

Irányelvre irányuló javaslat
11 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) Ha az utazó időben történő 
visszaszállításának biztosítása 
elkerülhetetlen és rendkívüli körülmények 
miatt nem lehetséges, a szervező nem 
köteles a meghosszabbodott tartózkodás 

(5) Ha az utazó időben történő 
visszaszállításának biztosítása 
elkerülhetetlen és rendkívüli körülmények 
miatt nem lehetséges, a szervező és/vagy a 
közvetítő nem köteles a meghosszabbodott 
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költségét 100 EUR/éjszakát és utazónként 
három éjszakát meghaladó mértékben 
viselni.

tartózkodás költségét 100 EUR/éjszakát és 
utazónként három éjszakát meghaladó 
mértékben viselni.

Or. fr

Indokolás

E módosítás a francia nyelvi változatot érinti. A megfogalmazást össze kell hangolni az 
utasoknak a visszautasított beszállás és légijáratok törlése vagy hosszú késése esetén fennálló 
jogairól szóló 261/2004/EK rendeletben szereplő megfogalmazással, amely „rendkívüli 
körülményekről” (angolul: „extraordinary circumstances”) tesz említést.

Módosítás 337
Nora Berra

Irányelvre irányuló javaslat
11 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) Ha az utazó időben történő 
visszaszállításának biztosítása 
elkerülhetetlen és rendkívüli körülmények 
miatt nem lehetséges, a szervező nem 
köteles a meghosszabbodott tartózkodás 
költségét 100 EUR/éjszakát és utazónként 
három éjszakát meghaladó mértékben 
viselni.

(5) Ha az utazó időben történő 
visszaszállításának biztosítása 
elkerülhetetlen és rendkívüli körülmények 
miatt nem lehetséges, a szervező és/vagy a 
közvetítő nem köteles a meghosszabbodott 
tartózkodás költségét 100 EUR/éjszakát és 
utazónként három éjszakát meghaladó 
mértékben viselni.

Or. fr

Módosítás 338
Ildikó Gáll-Pelcz

Irányelvre irányuló javaslat
11 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) Ha az utazó időben történő 
visszaszállításának biztosítása 
elkerülhetetlen és rendkívüli körülmények 
miatt nem lehetséges, a szervező nem 
köteles a meghosszabbodott tartózkodás 

(5) Ha az utazó időben történő 
visszaszállításának biztosítása 
elkerülhetetlen és rendkívüli körülmények 
miatt nem lehetséges, a szervezőnek az 
utazó kérésére biztosítania kell számára a 
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költségét 100 EUR/éjszakát és utazónként 
három éjszakát meghaladó mértékben 
viselni.

14. cikkben említett segítséget, de nem 
köteles a meghosszabbodott tartózkodás 
költségét 100 EUR/éjszakát és utazónként 
három éjszakát meghaladó mértékben 
viselni.

Or. en

Módosítás 339
Philippe Juvin

Irányelvre irányuló javaslat
11 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) Ha az utazó időben történő 
visszaszállításának biztosítása 
elkerülhetetlen és rendkívüli körülmények 
miatt nem lehetséges, a szervező nem 
köteles a meghosszabbodott tartózkodás 
költségét 100 EUR/éjszakát és utazónként 
három éjszakát meghaladó mértékben 
viselni.

(5) Ha az utazó időben történő 
visszaszállításának biztosítása 
elkerülhetetlen és rendkívüli körülmények 
miatt nem lehetséges, a szervező és/vagy a 
közvetítő nem köteles a meghosszabbodott 
tartózkodás költségét 100 EUR/éjszakát és 
utazónként három éjszakát meghaladó 
mértékben viselni.

Or. en

Indokolás

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.

Módosítás 340
Jorgo Chatzimarkakis

Irányelvre irányuló javaslat
11 cikk – 5 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) Ha az utazó időben történő 
visszaszállításának biztosítása 
elkerülhetetlen és rendkívüli körülmények 
miatt nem lehetséges, a szervező nem 
köteles a meghosszabbodott tartózkodás 
költségét 100 EUR/éjszakát és utazónként 
három éjszakát meghaladó mértékben 
viselni.

(5) Ha az utazó időben történő 
visszaszállításának biztosítása 
elkerülhetetlen és rendkívüli körülmények 
miatt nem lehetséges, a szervező nem 
köteles a meghosszabbodott tartózkodás 
költségét 80 EUR/éjszakát és utazónként 
három éjszakát meghaladó mértékben 
viselni.

Or. en

Módosítás 341
Emma McClarkin

Irányelvre irányuló javaslat
11 cikk – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) A költségek (5) bekezdésben említett 
korlátozása nem alkalmazandó a légi 
járműveken utazó fogyatékkal élő, illetve 
csökkent mozgásképességű személyek 
jogairól szóló, 2006. július 5-i 
1107/2006/EK európai parlamenti és 
tanácsi rendeletben28 meghatározott 
csökkent mozgásképességű személyekre és 
az őket kísérő személyekre, várandós nőkre 
és kíséret nélkül utazó gyermekekre, 
valamint a speciális orvosi segítségre 
szoruló személyekre, feltéve, hogy a 
szervezőt legalább 48 órával az utazási 
csomag kezdetét megelőzően értesítették 
az említett sajátos igényekről. A szervező 
az (5) bekezdésben említett költségek 
csökkentése céljából nem hivatkozhat 
elkerülhetetlen és rendkívüli 
körülményekre, ha az érintett közlekedési 
szolgáltató az alkalmazandó uniós 
jogszabály alapján nem hivatkozhatna az 
ilyen körülményekre.

(6) A költségek (5) bekezdésben említett 
korlátozása nem alkalmazandó a légi 
járműveken utazó fogyatékkal élő, illetve 
csökkent mozgásképességű személyek 
jogairól szóló, 2006. július 5-i 
1107/2006/EK európai parlamenti és 
tanácsi rendeletben28 meghatározott 
csökkent mozgásképességű személyekre és 
az őket kísérő személyekre, várandós nőkre 
és kíséret nélkül utazó gyermekekre,
valamint a speciális orvosi segítségre 
szoruló személyekre, feltéve, hogy a 
szervezőt legalább 48 órával az utazási 
csomag kezdetét megelőzően értesítették 
az említett sajátos igényekről.

__________________ __________________
28 HL L 204., 2006.7.26., 1. o. 28 HL L 204., 2006.7.26., 1. o.
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Or. en

Módosítás 342
Bernadette Vergnaud

Irányelvre irányuló javaslat
11 cikk – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) A költségek (5) bekezdésben említett 
korlátozása nem alkalmazandó a légi 
járműveken utazó fogyatékkal élő, illetve 
csökkent mozgásképességű személyek 
jogairól szóló, 2006. július 5-i
1107/2006/EK európai parlamenti és 
tanácsi rendeletben28 meghatározott 
csökkent mozgásképességű személyekre és 
az őket kísérő személyekre, várandós 
nőkre és kíséret nélkül utazó gyermekekre, 
valamint a speciális orvosi segítségre 
szoruló személyekre, feltéve, hogy a 
szervezőt legalább 48 órával az utazási 
csomag kezdetét megelőzően értesítették 
az említett sajátos igényekről. A szervező 
az (5) bekezdésben említett költségek 
csökkentése céljából nem hivatkozhat 
elkerülhetetlen és rendkívüli 
körülményekre, ha az érintett közlekedési 
szolgáltató az alkalmazandó uniós 
jogszabály alapján nem hivatkozhatna az 
ilyen körülményekre.

(6) A költségek (5) bekezdésben említett 
megállapítása során figyelembe kell venni
a légi járműveken utazó fogyatékkal élő, 
illetve csökkent mozgásképességű 
személyek jogairól szóló, 2006. július 5-i 
1107/2006/EK európai parlamenti és 
tanácsi rendeletben28 meghatározott 
csökkent mozgásképességű személyek és 
az őket kísérő személyek, várandós nők és 
kíséret nélkül utazó gyermekek, valamint a 
speciális orvosi segítségre szoruló 
személyek sajátos szükségleteit, feltéve, 
hogy a szervezőt legalább 48 órával az 
utazási csomag kezdetét megelőzően 
értesítették az említett sajátos igényekről. 
A szervező az (5) bekezdésben említett 
költségek csökkentése céljából nem 
hivatkozhat elkerülhetetlen és rendkívüli 
körülményekre, ha az érintett közlekedési 
szolgáltató az alkalmazandó uniós 
jogszabály alapján nem hivatkozhatna az 
ilyen körülményekre.

__________________ __________________
28 HL L 204., 2006.7.26., 1. o. 28 HL L 204., 2006.7.26., 1. o.

Or. fr

Módosítás 343
Philippe Juvin

Irányelvre irányuló javaslat
11 cikk – 6 bekezdés



AM\1013596HU.doc 149/203 PE526.125v01-00

HU

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) A költségek (5) bekezdésben említett 
korlátozása nem alkalmazandó a légi 
járműveken utazó fogyatékkal élő, illetve 
csökkent mozgásképességű személyek 
jogairól szóló, 2006. július 5-i 
1107/2006/EK európai parlamenti és 
tanácsi rendeletben28 meghatározott 
csökkent mozgásképességű személyekre és 
az őket kísérő személyekre, várandós nőkre 
és kíséret nélkül utazó gyermekekre, 
valamint a speciális orvosi segítségre 
szoruló személyekre, feltéve, hogy a 
szervezőt legalább 48 órával az utazási 
csomag kezdetét megelőzően értesítették 
az említett sajátos igényekről. A szervező 
az (5) bekezdésben említett költségek 
csökkentése céljából nem hivatkozhat 
elkerülhetetlen és rendkívüli 
körülményekre, ha az érintett közlekedési 
szolgáltató az alkalmazandó uniós 
jogszabály alapján nem hivatkozhatna az 
ilyen körülményekre.

(6) A költségek (5) bekezdésben említett 
korlátozása nem alkalmazandó a légi 
járműveken utazó fogyatékkal élő, illetve 
csökkent mozgásképességű személyek 
jogairól szóló, 2006. július 5-i 
1107/2006/EK európai parlamenti és 
tanácsi rendeletben28 meghatározott 
csökkent mozgásképességű személyekre és 
az őket kísérő személyekre, várandós nőkre 
és kíséret nélkül utazó gyermekekre, 
valamint a speciális orvosi segítségre 
szoruló személyekre, feltéve, hogy a 
szervezőt és/vagy a közvetítőt legalább 48 
órával az utazási csomag kezdetét 
megelőzően értesítették az említett sajátos 
igényekről. A szervező és/vagy a közvetítő
az (5) bekezdésben említett költségek 
csökkentése céljából nem hivatkozhat 
elkerülhetetlen és rendkívüli 
körülményekre, ha az érintett közlekedési 
szolgáltató az alkalmazandó uniós 
jogszabály alapján nem hivatkozhatna az 
ilyen körülményekre.

__________________ __________________
28 HL L 204., 2006.7.26., 1. o. 28 HL L 204., 2006.7.26., 1. o.

Or. fr

Indokolás

E módosítás a francia nyelvi változatot érinti. A megfogalmazást össze kell hangolni az 
utasoknak a visszautasított beszállás és légijáratok törlése vagy hosszú késése esetén fennálló 
jogairól szóló 261/2004/EK rendeletben szereplő megfogalmazással, amely „rendkívüli 
körülményekről” (angolul: „extraordinary circumstances”) tesz említést.

Módosítás 344
Philippe Juvin

Irányelvre irányuló javaslat
11 cikk – 6 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) A költségek (5) bekezdésben említett 
korlátozása nem alkalmazandó a légi 
járműveken utazó fogyatékkal élő, illetve 
csökkent mozgásképességű személyek 
jogairól szóló, 2006. július 5-i 
1107/2006/EK európai parlamenti és 
tanácsi rendeletben28 meghatározott 
csökkent mozgásképességű személyekre és 
az őket kísérő személyekre, várandós nőkre 
és kíséret nélkül utazó gyermekekre, 
valamint a speciális orvosi segítségre 
szoruló személyekre, feltéve, hogy a 
szervezőt legalább 48 órával az utazási 
csomag kezdetét megelőzően értesítették 
az említett sajátos igényekről. A szervező 
az (5) bekezdésben említett költségek 
csökkentése céljából nem hivatkozhat 
elkerülhetetlen és rendkívüli 
körülményekre, ha az érintett közlekedési 
szolgáltató az alkalmazandó uniós 
jogszabály alapján nem hivatkozhatna az 
ilyen körülményekre.

(6) A költségek (5) bekezdésben említett 
korlátozása nem alkalmazandó a légi 
járműveken utazó fogyatékkal élő, illetve 
csökkent mozgásképességű személyek 
jogairól szóló, 2006. július 5-i 
1107/2006/EK európai parlamenti és 
tanácsi rendeletben28 meghatározott 
csökkent mozgásképességű személyekre és 
az őket kísérő személyekre, várandós nőkre 
és kíséret nélkül utazó gyermekekre, 
valamint a speciális orvosi segítségre 
szoruló személyekre, feltéve, hogy a 
szervezőt és/vagy a közvetítőt legalább 48 
órával az utazási csomag kezdetét 
megelőzően értesítették az említett sajátos 
igényekről. A szervező és/vagy a közvetítő 
az (5) bekezdésben említett költségek 
csökkentése céljából nem hivatkozhat 
elkerülhetetlen és rendkívüli 
körülményekre, ha az érintett közlekedési
szolgáltató az alkalmazandó uniós 
jogszabály alapján nem hivatkozhatna az 
ilyen körülményekre.

__________________ __________________
28 HL L 204., 2006.7.26., 1. o. 28 HL L 204., 2006.7.26., 1. o.

Or. en

Indokolás

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.

Módosítás 345
Ivo Belet

Irányelvre irányuló javaslat
11 cikk – 6 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) A költségek (5) bekezdésben említett 
korlátozása nem alkalmazandó a légi 
járműveken utazó fogyatékkal élő, illetve 
csökkent mozgásképességű személyek 
jogairól szóló, 2006. július 5-i 
1107/2006/EK európai parlamenti és 
tanácsi rendeletben  meghatározott 
csökkent mozgásképességű személyekre és 
az őket kísérő személyekre, várandós nőkre 
és kíséret nélkül utazó gyermekekre, 
valamint a speciális orvosi segítségre 
szoruló személyekre, feltéve, hogy a 
szervezőt legalább 48 órával az utazási 
csomag kezdetét megelőzően értesítették 
az említett sajátos igényekről. A szervező 
az (5) bekezdésben említett költségek 
csökkentése céljából nem hivatkozhat 
elkerülhetetlen és rendkívüli 
körülményekre, ha az érintett közlekedési 
szolgáltató az alkalmazandó uniós 
jogszabály alapján nem hivatkozhatna az 
ilyen körülményekre.

(6) A költségek (5) bekezdésben említett 
korlátozása nem alkalmazandó a légi 
járműveken utazó fogyatékkal élő, illetve 
csökkent mozgásképességű személyek 
jogairól szóló, 2006. július 5-i 
1107/2006/EK európai parlamenti és 
tanácsi rendeletben  meghatározott 
csökkent mozgásképességű személyekre és 
az őket kísérő személyekre, várandós nőkre 
és kíséret nélkül utazó gyermekekre, 
valamint a speciális orvosi segítségre 
szoruló személyekre, feltéve, hogy a 
szervezőt az utazási csomagról szóló 
szerződés megkötésekor, vagy –
amennyiben ez nem lehetséges – legalább 
48 órával az utazási csomag kezdetét 
megelőzően értesítették az említett sajátos 
igényekről. A szervező az (5) bekezdésben 
említett költségek csökkentése céljából 
nem hivatkozhat elkerülhetetlen és 
rendkívüli körülményekre, ha az érintett 
közlekedési szolgáltató az alkalmazandó 
uniós jogszabály alapján nem 
hivatkozhatna az ilyen körülményekre.

__________________ __________________
HL L 204., 2006.7.26., 1. o. HL L 204., 2006.7.26., 1. o.

Or. nl

Módosítás 346
Matteo Salvini

Irányelvre irányuló javaslat
11 cikk – 7 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7a) Tekintettel arra a kárra, amely a 
fogyasztót a szerződés nem teljesítése vagy 
nem megfelelő teljesítése miatt éri, a 
tagállamok meghozzák a szükséges 
lépéseket annak biztosítására, hogy a 
szervező és a közvetítő legyen felelős, 
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hacsak a szerződés nem teljesítése vagy 
nem megfelelő teljesítése nem az ő 
hibájuknak, vagy egy másik szolgáltató 
hibájának tulajdonítható, mivel:
– a szerződés teljesítésének hiányosságai 
az utazónak tulajdoníthatók,
– a hiányosságok olyan harmadik félnek 
tulajdoníthatók, aki nem áll kapcsolatban 
a szerződés szerinti szolgáltatások 
nyújtásával, és a hibák előre nem láthatók 
vagy elkerülhetetlenek,
– a hiányosságok a 3. cikk (11) 
bekezdésében meghatározott 
elkerülhetetlen és rendkívüli körülmények 
miatt következnek be.

Or. en

Módosítás 347
Hans-Peter Mayer

Irányelvre irányuló javaslat
11 cikk – 7 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7a) Az utazót a 261/2004/EK rendelet 
szerint megillető kártérítési jogosultság 
független az utazót ezen irányelv szerint 
megillető bármilyen kártérítési 
jogosultságtól. Amennyiben az utazó a 
261/2004/EK rendelet és ezen irányelv 
szerint is kártérítésre jogosult, az utazó 
jogosult mindkét jogi aktus alapján 
kárigényt benyújtani, de nem halmozhat 
ugyanazon tényekre vonatkozóan mindkét 
jogalapra épülő jogokat, amennyiben azok 
azonos érdeket védenek vagy ugyanaz a 
céljuk.

Or. en

Módosítás 348
Bernadette Vergnaud
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Irányelvre irányuló javaslat
12 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) bármely olyan időszak tekintetében, 
amikor a szolgáltatások teljesítése nem 
szerződésszerűen történt; vagy

a) bármely olyan időszak tekintetében, 
amikor a szerződést nem vagy nem 
megfelelően teljesítették; vagy

Or. fr

Indokolás

A „nem szerződésszerű teljesítés” kifejezés túl pontatlan, be kell vezetni a 90/314/EK irányelv 
szerinti „szerződés nem teljesítése vagy nem megfelelő teljesítése” kifejezést.

Módosítás 349
Philippe Juvin

Irányelvre irányuló javaslat
12 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az utazó kártérítésre jogosult a 
szervezőtől bármely olyan kárért, ideértve 
a nem vagyoni károkat is, amelyek az 
utazót a szolgáltatások nem szerződésszerű 
teljesítése miatt érik.

(2) Az utazó kártérítésre jogosult a 
szervezőtől és/vagy a közvetítőtől bármely 
olyan kárért, ideértve a nem vagyoni 
károkat is, amelyek az utazót a 
szolgáltatások nem szerződésszerű 
teljesítése miatt érik.

Or. en

Indokolás

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.
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Módosítás 350
Nora Berra

Irányelvre irányuló javaslat
12 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az utazó kártérítésre jogosult a 
szervezőtől bármely olyan kárért, ideértve 
a nem vagyoni károkat is, amelyek az 
utazót a szolgáltatások nem szerződésszerű 
teljesítése miatt érik.

(2) Az utazó kártérítésre jogosult a 
szervezőtől és/vagy a közvetítőtől bármely 
olyan kárért, ideértve a nem vagyoni 
károkat is, amelyek az utazót a 
szolgáltatások nem szerződésszerű 
teljesítése miatt érik.

Or. fr

Módosítás 351
Hans-Peter Mayer

Irányelvre irányuló javaslat
12 cikk – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) Az utazó jogosult a csökkentett érték 
50%-os árcsökkentésére, ha a nem 
szerződésszerű teljesítés elkerülhetetlen és 
rendkívüli körülmények miatt áll fenn. A 
csökkentett érték összegével kapcsolatos 
bizonyítás terhe a szervezőre hárul.

Or. de

Indokolás

Az arányos csökkentés a (3) bekezdés helyett inkább a (2) bekezdésbe tartozik. A csökkentett 
érték összegét csak a szervező ismeri.

Módosítás 352
Bernadette Vergnaud

Irányelvre irányuló javaslat
12 cikk – 3 bekezdés – bevezető rész
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Az utazó nem jogosult a vételár 
csökkentésére vagy kártérítésre, ha:

(3) Tekintettel az azon kár miatti 
kártérítéshez való jogra, amely a 
fogyasztót a szerződés nem teljesítése vagy
nem megfelelő teljesítése miatt éri, a 
tagállamok meghozzák a szükséges 
lépéseket annak biztosítására, hogy a 
szervező és/vagy a közvetítő feleljen/ek, 
hacsak a szerződés nem teljesítése vagy a 
nem megfelelő teljesítés nem az ő 
hibájuknak, vagy egy másik szolgáltató 
hibájának tulajdonítható, mivel:

Or. fr

Indokolás

Az új megfogalmazás nem teljesen egyértelmű és olyan félreértésekhez vezethet, amelyek nem 
teszik lehetővé a utazók számára jogaik érvényesítését. Következésképpen be kell vezetni egy 
olyan megfogalmazást, amely közelebb áll a 90/314/EK irányelvben szereplőhöz.

Módosítás 353
Konstantinos Poupakis

Irányelvre irányuló javaslat
12 cikk – 3 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Az utazó nem jogosult a vételár 
csökkentésére vagy kártérítésre, ha:

(3) Az utazó nem jogosult kártérítésre, ha:

Or. el

Módosítás 354
Philippe Juvin

Irányelvre irányuló javaslat
12 cikk – 3 bekezdés – a pont – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a szervező bizonyítja, hogy a nem a) a szervező és/vagy a közvetítő 
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szerződésszerű teljesítés: bizonyítja, hogy a nem szerződésszerű 
teljesítés:

Or. en

Indokolás

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.

Módosítás 355
Matteo Salvini

Irányelvre irányuló javaslat
12 cikk – 3 bekezdés – a pont – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a szervező bizonyítja, hogy a nem 
szerződésszerű teljesítés:

a) a nem szerződésszerű teljesítés a 11. 
cikk (8) bekezdésében meghatározott 
körülmény következménye

Or. en

Indokolás

Ez a módosítás a 11. cikk új (8) bekezdését bevezető javasolt módosítás által bevezetett 
változásokat tükrözi.

Módosítás 356
Nora Berra

Irányelvre irányuló javaslat
12 cikk – 3 bekezdés – a pont – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a szervező bizonyítja, hogy a nem 
szerződésszerű teljesítés:

a) a szervező és/vagy a közvetítő 
bizonyítja, hogy a nem szerződésszerű 
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teljesítés:

Or. fr

Módosítás 357
Matteo Salvini

Irányelvre irányuló javaslat
12 cikk – 3 bekezdés – a pont – i alpont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

i. az utazónak tudható be, törölve

Or. en

Módosítás 358
Matteo Salvini

Irányelvre irányuló javaslat
12 cikk – 3 bekezdés – a pont – ii alpont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ii. olyan harmadik félnek tudható be, aki 
nem vesz részt a szerződésben 
meghatározott szolgáltatások nyújtásában, 
valamint a nem szerződésszerű teljesítés 
előre nem látható vagy elkerülhetetlen, 
vagy

törölve

Or. en

Módosítás 359
Sergio Gaetano Cofferati

Irányelvre irányuló javaslat
12 cikk – 3 bekezdés – a pont – ii alpont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ii. olyan harmadik félnek tudható be, aki 
nem vesz részt a szerződésben 

törölve
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meghatározott szolgáltatások nyújtásában, 
valamint a nem szerződésszerű teljesítés 
előre nem látható vagy elkerülhetetlen, 
vagy

Or. en

Módosítás 360
Matteo Salvini

Irányelvre irányuló javaslat
12 cikk – 3 bekezdés – a pont –  iii pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

iii. elkerülhetetlen és rendkívüli 
körülmények miatt áll fenn, vagy

törölve

Or. en

Módosítás 361
Bernadette Vergnaud

Irányelvre irányuló javaslat
12 cikk – 3 bekezdés – a pont – iii pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

iii. elkerülhetetlen és rendkívüli 
körülmények miatt áll fenn, vagy

iii. vis major, azaz olyan rendkívüli és 
előreláthatatlan, az arra hivatkozókon 
kívül álló körülmények miatt áll fenn, 
amelyek következményeit a legnagyobb 
gondosság mellett sem lehet elkerülni, 
vagy olyan esemény következményei, 
amelyet a szervező és/vagy a közvetítő 
megfelelő gondossággal sem tudott volna 
előre látni vagy megelőzni, vagy

Or. fr

Indokolás

Az új megfogalmazás nem teljesen egyértelmű és olyan félreértésekhez vezethet, amelyek nem 
teszik lehetővé az utazók számára jogaik érvényesítését. Következésképpen be kell vezetni egy 
olyan megfogalmazást, amely közelebb áll a 90/314/EK irányelvben szereplőhöz.
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Módosítás 362
Philippe Juvin

Irányelvre irányuló javaslat
12 cikk – 3 bekezdés – a pont – iii pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

iii. elkerülhetetlen és rendkívüli 
körülmények miatt áll fenn, vagy

(A magyar nyelvi változatot nem érinti.)

Or. fr

Indokolás

E módosítás a francia nyelvi változatot érinti. A megfogalmazást össze kell hangolni az 
utasoknak a visszautasított beszállás és légijáratok törlése vagy hosszú késése esetén fennálló 
jogairól szóló 261/2004/EK rendeletben szereplő megfogalmazással, amely „rendkívüli 
körülményekről” (angolul: „extraordinary circumstances”) tesz említést.

Módosítás 363
Sergio Gaetano Cofferati

Irányelvre irányuló javaslat
12 cikk – 3 bekezdés – a pont –  iii pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

iii. elkerülhetetlen és rendkívüli 
körülmények miatt áll fenn, vagy

iii. elkerülhetetlen, előre nem látható és 
rendkívüli körülmények miatt áll fenn, 
vagy

Or. en

Módosítás 364
Catherine Stihler

Irányelvre irányuló javaslat
12 cikk – 3 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) az utazó elmulasztja az szervező 
haladéktalan tájékoztatását a helyszínen 

törölve
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tapasztalt nem szerződésszerű 
teljesítéséről, jóllehet ez a tájékoztatási 
kötelezettség a szerződésben egyértelműen 
és kifejezetten meghatározásra került, 
továbbá ésszerűnek minősül, figyelembe 
véve az eset körülményeit.

Or. en

Módosítás 365
Anna Hedh

Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk – 3 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a szervezőt elkerülhetetlen és rendkívüli 
körülmények gátolják a szerződés 
teljesítésében, és a szervező 
haladéktalanul, az utazási csomag 
megkezdése előtt értesíti az utazót a 
szerződéstől való elállásról.

törölve

Or. sv

Módosítás 366
Bernadette Vergnaud

Irányelvre irányuló javaslat
12 cikk – 3 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) az utazó elmulasztja az szervező 
haladéktalan tájékoztatását a helyszínen 
tapasztalt nem szerződésszerű
teljesítéséről, jóllehet ez a tájékoztatási 
kötelezettség a szerződésben egyértelműen 
és kifejezetten meghatározásra került, 
továbbá ésszerűnek minősül, figyelembe 
véve az eset körülményeit.

b) a személyi sérüléssel vagy halálesettel 
kapcsolatos kártérítési esetek kivételével 
az utazó elmulasztja az szervező és/vagy a 
közvetítő haladéktalan tájékoztatását a 
helyszínen tapasztalt nem teljesítéséről
vagy nem megfelelő teljesítésről, jóllehet 
ez a tájékoztatási kötelezettség a 
szerződésben egyértelműen és kifejezetten 
meghatározásra került, továbbá ésszerűnek 
minősül, figyelembe véve az eset 
körülményeit.
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Or. fr

Indokolás

A kárpótláshoz való jog igénybevételére irányuló lehetőség korlátozása a személyi sérüléssel 
járó károk esetén nem tűnik ésszerűnek, ugyanis az utazó nem feltétlenül van olyan állapotban, 
hogy értesíteni tudja a szervezőt.

Módosítás 367
Sergio Gaetano Cofferati

Irányelvre irányuló javaslat
12 cikk – 3 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) az utazó elmulasztja az szervező 
haladéktalan tájékoztatását a helyszínen 
tapasztalt nem szerződésszerű 
teljesítéséről, jóllehet ez a tájékoztatási 
kötelezettség a szerződésben egyértelműen 
és kifejezetten meghatározásra került, 
továbbá ésszerűnek minősül, figyelembe 
véve az eset körülményeit.

b) az utazó elmulasztja a szervező 
tájékoztatását a helyszínen tapasztalt nem 
szerződésszerű teljesítéséről, jóllehet ez a 
tájékoztatási kötelezettség a szerződésben 
egyértelműen és kifejezetten 
meghatározásra került, továbbá ésszerűnek 
minősül, figyelembe véve az eset 
körülményeit.

Or. en

Módosítás 368
Philippe Juvin

Irányelvre irányuló javaslat
12 cikk – 3 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) az utazó elmulasztja az szervező 
haladéktalan tájékoztatását a helyszínen 
tapasztalt nem szerződésszerű 
teljesítéséről, jóllehet ez a tájékoztatási 
kötelezettség a szerződésben egyértelműen 
és kifejezetten meghatározásra került, 
továbbá ésszerűnek minősül, figyelembe 
véve az eset körülményeit.

b) az utazó elmulasztja a szervező és/vagy 
a közvetítő haladéktalan tájékoztatását a 
helyszínen tapasztalt nem szerződésszerű 
teljesítéséről, jóllehet ez a tájékoztatási 
kötelezettség a szerződésben egyértelműen 
és kifejezetten meghatározásra került, 
továbbá ésszerűnek minősül, figyelembe 
véve az eset körülményeit.

Or. en
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Indokolás

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.

Módosítás 369
Nora Berra

Irányelvre irányuló javaslat
12 cikk – 3 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) az utazó elmulasztja az szervező 
haladéktalan tájékoztatását a helyszínen 
tapasztalt nem szerződésszerű 
teljesítéséről, jóllehet ez a tájékoztatási 
kötelezettség a szerződésben egyértelműen 
és kifejezetten meghatározásra került, 
továbbá ésszerűnek minősül, figyelembe 
véve az eset körülményeit.

b) az utazó elmulasztja az szervező és/vagy 
a közvetítő haladéktalan tájékoztatását a 
helyszínen tapasztalt nem szerződésszerű 
teljesítéséről, jóllehet ez a tájékoztatási 
kötelezettség a szerződésben egyértelműen 
és kifejezetten meghatározásra került, 
továbbá ésszerűnek minősül, figyelembe 
véve az eset körülményeit.

Or. fr

Módosítás 370
Bernadette Vergnaud

Irányelvre irányuló javaslat
12 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Amennyiben az Unióra nézve kötelező 
erejű nemzetközi egyezmények 
korlátozzák az utazási csomag részét 
képező szolgáltatás nyújtója által fizetendő 
kártérítés mértékét vagy ennek feltételeit, 
ugyanezek a korlátozások alkalmazandók a 
szervezőre is. Amennyiben az Unióra 

(4) A szerződés nem teljesítéséből vagy 
nem megfelelő teljesítéséből adódó, 
személyi sérülésen vagy haláleseten kívüli 
károk esetén, amennyiben az Unióra 
nézve kötelező erejű nemzetközi 
egyezmények korlátozzák az utazási 
csomag részét képező szolgáltatás nyújtója 
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nézve nem kötelező erejű nemzetközi 
egyezmények korlátozzák a szolgáltatás 
nyújtója által fizetendő kártérítés mértékét, 
a tagállamok megfelelően korlátozhatják a 
szervező által fizetendő kártérítés mértékét. 
Más esetekben a szerződés korlátozhatja a
szervező által fizetendő kártérítés mértékét, 
amennyiben ez a korlátozás nem terjed ki 
a személyi sérülésre és a szándékosan 
vagy súlyos gondatlanságból okozott 
kárra, valamint nem eredményezi azt, 
hogy a kártérítés összege alacsonyabb, 
mint az utazási csomag teljes árának 
háromszorosa.

által fizetendő kártérítés mértékét vagy 
ennek feltételeit, ugyanezek a korlátozások 
alkalmazandók a szervezőre is. A személyi 
sérülésen vagy haláleseten kívüli károk 
esetén, amennyiben az Unióra nézve nem 
kötelező erejű nemzetközi egyezmények 
korlátozzák a szolgáltatás nyújtója által 
fizetendő kártérítés mértékét, a tagállamok 
megfelelően korlátozhatják a szervező által 
fizetendő kártérítés mértékét. A szerződés 
nem teljesítéséből vagy nem megfelelő 
teljesítéséből adódó, személyi sérülésen 
vagy haláleseten kívüli károk esetén a
tagállamok lehetővé tehetik a kártérítés 
mértékének szerződésben történő, ésszerű 
korlátozását. E korlátozás sérelme nélkül, 
a szerződés nem tartalmazhatja az (1), (2), 
(3) és (4) bekezdésben szereplő 
rendelkezések figyelmen kívül hagyását.

Or. fr

Indokolás

A nemzetközi egyezményekben vagy szerződésekben szereplő rendelkezések nem 
korlátozhatják a személyi sérüléssel vagy halálesettel járó károk esetén fizetendő kártérítés 
mértékét.

Módosítás 371
Sergio Gaetano Cofferati

Irányelvre irányuló javaslat
12 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Amennyiben az Unióra nézve kötelező 
erejű nemzetközi egyezmények 
korlátozzák az utazási csomag részét 
képező szolgáltatás nyújtója által fizetendő 
kártérítés mértékét vagy ennek feltételeit, 
ugyanezek a korlátozások alkalmazandók a 
szervezőre is. Amennyiben az Unióra 
nézve nem kötelező erejű nemzetközi 
egyezmények korlátozzák a szolgáltatás 
nyújtója által fizetendő kártérítés mértékét, 
a tagállamok megfelelően korlátozhatják a 

(4) Amennyiben az Unióra nézve kötelező 
erejű nemzetközi egyezmények 
korlátozzák az utazási csomag részét 
képező szolgáltatás nyújtója által fizetendő 
kártérítés mértékét vagy ennek feltételeit, 
ugyanezek a korlátozások alkalmazandók a 
szervezőre is. Amennyiben az Unióra 
nézve nem kötelező erejű nemzetközi 
egyezmények korlátozzák a szolgáltatás 
nyújtója által fizetendő kártérítés mértékét, 
a tagállamok megfelelően korlátozhatják a 
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szervező által fizetendő kártérítés mértékét. 
Más esetekben a szerződés korlátozhatja a 
szervező által fizetendő kártérítés 
mértékét, amennyiben ez a korlátozás nem 
terjed ki a személyi sérülésre és a 
szándékosan vagy súlyos gondatlanságból 
okozott kárra, valamint nem eredményezi 
azt, hogy a kártérítés összege alacsonyabb, 
mint az utazási csomag teljes árának 
háromszorosa.

szervező által fizetendő kártérítés mértékét.

Or. en

Módosítás 372
Hans-Peter Mayer

Irányelvre irányuló javaslat
12 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Amennyiben az Unióra nézve kötelező 
erejű nemzetközi egyezmények 
korlátozzák az utazási csomag részét 
képező szolgáltatás nyújtója által fizetendő 
kártérítés mértékét vagy ennek feltételeit, 
ugyanezek a korlátozások alkalmazandók a 
szervezőre is. Amennyiben az Unióra 
nézve nem kötelező erejű nemzetközi 
egyezmények korlátozzák a szolgáltatás 
nyújtója által fizetendő kártérítés mértékét, 
a tagállamok megfelelően korlátozhatják a 
szervező által fizetendő kártérítés mértékét. 
Más esetekben a szerződés korlátozhatja a 
szervező által fizetendő kártérítés mértékét, 
amennyiben ez a korlátozás nem terjed ki a 
személyi sérülésre és a szándékosan vagy 
súlyos gondatlanságból okozott kárra, 
valamint nem eredményezi azt, hogy a 
kártérítés összege alacsonyabb, mint az 
utazási csomag teljes árának háromszorosa.

(4) Amennyiben az Unióra nézve kötelező 
erejű nemzetközi egyezmények 
korlátozzák az utazási csomag részét 
képező szolgáltatás nyújtója által fizetendő 
kártérítés mértékét vagy ennek feltételeit, 
ugyanezek a korlátozások alkalmazandók a 
szervezőre is. Amennyiben az Unióra 
nézve nem kötelező erejű nemzetközi 
egyezmények korlátozzák a szolgáltatás 
nyújtója által fizetendő kártérítés mértékét, 
a tagállamok megfelelően korlátozhatják a 
szervező által fizetendő kártérítés mértékét. 
Más esetekben a szerződés korlátozhatja a 
szervező által fizetendő kártérítés mértékét, 
amennyiben ez a korlátozás nem terjed ki a 
személyi sérülésre vagy a szándékosan 
vagy súlyos gondatlanságból okozott kárra, 
valamint nem eredményezi azt, hogy a 
kártérítés összege alacsonyabb, mint az 
utazási csomag teljes árának háromszorosa.

Or. de
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Módosítás 373
Philippe Juvin

Irányelvre irányuló javaslat
12 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Amennyiben az Unióra nézve kötelező 
erejű nemzetközi egyezmények 
korlátozzák az utazási csomag részét 
képező szolgáltatás nyújtója által fizetendő 
kártérítés mértékét vagy ennek feltételeit, 
ugyanezek a korlátozások alkalmazandók a 
szervezőre is. Amennyiben az Unióra 
nézve nem kötelező erejű nemzetközi 
egyezmények korlátozzák a szolgáltatás 
nyújtója által fizetendő kártérítés mértékét, 
a tagállamok megfelelően korlátozhatják a 
szervező által fizetendő kártérítés mértékét. 
Más esetekben a szerződés korlátozhatja a 
szervező által fizetendő kártérítés mértékét, 
amennyiben ez a korlátozás nem terjed ki a 
személyi sérülésre és a szándékosan vagy 
súlyos gondatlanságból okozott kárra, 
valamint nem eredményezi azt, hogy a 
kártérítés összege alacsonyabb, mint az 
utazási csomag teljes árának háromszorosa.

(4) Amennyiben az Unióra nézve kötelező 
erejű nemzetközi egyezmények 
korlátozzák az utazási csomag részét 
képező szolgáltatás nyújtója által fizetendő 
kártérítés mértékét vagy ennek feltételeit, 
ugyanezek a korlátozások alkalmazandók a 
szervezőre és/vagy a közvetítőre is. 
Amennyiben az Unióra nézve nem 
kötelező erejű nemzetközi egyezmények 
korlátozzák a szolgáltatás nyújtója által 
fizetendő kártérítés mértékét, a tagállamok 
megfelelően korlátozhatják a szervező 
és/vagy a közvetítő által fizetendő 
kártérítés mértékét. Más esetekben a 
szerződés korlátozhatja a szervező és/vagy 
közvetítő által fizetendő kártérítés 
mértékét, amennyiben ez a korlátozás nem 
terjed ki a személyi sérülésre és a 
szándékosan vagy súlyos gondatlanságból 
okozott kárra, valamint nem eredményezi 
azt, hogy a kártérítés összege alacsonyabb, 
mint az utazási csomag teljes árának 
háromszorosa.

Or. en

Indokolás

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.

Módosítás 374
Nora Berra
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Irányelvre irányuló javaslat
12 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Amennyiben az Unióra nézve kötelező 
erejű nemzetközi egyezmények 
korlátozzák az utazási csomag részét 
képező szolgáltatás nyújtója által fizetendő 
kártérítés mértékét vagy ennek feltételeit, 
ugyanezek a korlátozások alkalmazandók a 
szervezőre is. Amennyiben az Unióra 
nézve nem kötelező erejű nemzetközi 
egyezmények korlátozzák a szolgáltatás 
nyújtója által fizetendő kártérítés mértékét, 
a tagállamok megfelelően korlátozhatják a 
szervező által fizetendő kártérítés mértékét. 
Más esetekben a szerződés korlátozhatja a 
szervező által fizetendő kártérítés mértékét, 
amennyiben ez a korlátozás nem terjed ki a 
személyi sérülésre és a szándékosan vagy 
súlyos gondatlanságból okozott kárra, 
valamint nem eredményezi azt, hogy a 
kártérítés összege alacsonyabb, mint az 
utazási csomag teljes árának háromszorosa.

(4) Amennyiben az Unióra nézve kötelező 
erejű nemzetközi egyezmények 
korlátozzák az utazási csomag részét 
képező szolgáltatás nyújtója által fizetendő 
kártérítés mértékét vagy ennek feltételeit, 
ugyanezek a korlátozások alkalmazandók a 
szervezőre és/vagy a közvetítőre is. 
Amennyiben az Unióra nézve nem 
kötelező erejű nemzetközi egyezmények 
korlátozzák a szolgáltatás nyújtója által 
fizetendő kártérítés mértékét, a tagállamok 
megfelelően korlátozhatják a szervező 
és/vagy a közvetítő által fizetendő 
kártérítés mértékét. Más esetekben a 
szerződés korlátozhatja a szervező és/vagy 
a közvetítő által fizetendő kártérítés 
mértékét, amennyiben ez a korlátozás nem 
terjed ki a személyi sérülésre és a 
szándékosan vagy súlyos gondatlanságból 
okozott kárra, valamint nem eredményezi 
azt, hogy a kártérítés összege alacsonyabb, 
mint az utazási csomag teljes árának 
háromszorosa.

Or. fr

Módosítás 375
Ildikó Gáll-Pelcz

Irányelvre irányuló javaslat
12 cikk – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) Az ezen cikk szerinti követelések 
elévülési időszaka nem lehet rövidebb egy
évnél.

(6) Az ezen cikk szerinti követelések 
elévülési időszaka nem lehet rövidebb 
három évnél.

Or. en
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Indokolás

Túl rövid a 12. cikk (6) bekezdésében előírt egy éves elévülési időszak. A fogyasztók 
jogorvoslatra vonatkozó jogának védelme érdekében ennek legalább három évesnek kell 
lennie.

Módosítás 376
Anna Hedh

Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) Az ezen cikk szerinti követelések 
elévülési időszaka nem lehet rövidebb egy
évnél.

(6) Az ezen cikk szerinti követelések 
elévülési időszaka nem lehet rövidebb 
három évnél.

Or. sv

Módosítás 377
Adam Bielan

Irányelvre irányuló javaslat
12 cikk – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) Az ezen cikk szerinti követelések 
elévülési időszaka nem lehet rövidebb egy 
évnél.

(6) Az ezen cikk szerinti követelések 
elévülési időszaka nem lehet rövidebb az 
utazó visszatérési célállomásra való 
érkezésének napjától számított egy évnél.

Or. pl

Módosítás 378
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Irányelvre irányuló javaslat
13 cikk 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok gondoskodnak arról, hogy az A tagállamok gondoskodnak arról, hogy az 
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utazó közvetlenül ahhoz a közvetítőhöz 
intézhesse az utazási forma teljesítésével 
kapcsolatos üzeneteit, panaszait vagy 
követeléseit, akitől az utazási csomagot 
megvásárolta. A közvetítő az említett 
üzeneteket, panaszokat vagy követeléseket 
haladéktalanul továbbítja a szervező felé. 
A határidők vagy elévülési időszakok 
alkalmazásában a fenti dokumentumok 
közvetítő általi átvételét a szervező általi 
átvételnek kell tekintetni.

utazó közvetlenül ahhoz a közvetítőhöz 
intézhesse az utazási forma teljesítésével 
kapcsolatos üzeneteit, panaszait vagy 
követeléseit, akitől az utazási csomagot 
megvásárolta. A közvetítő az említett 
üzeneteket, panaszokat vagy követeléseket 
haladéktalanul továbbítja a szervező felé. 
Amennyiben az utazásszervezők a 
szervező általi kézhezvételt követő 30 
napon belül nem válaszolnak írásban az 
utazás teljesítésére vonatkozó üzenetre, 
panaszra vagy követelésre, akkor azt kell 
feltételezni, hogy a szervező jogosnak 
találta az üzenetet, panaszt vagy 
követelést. A határidők vagy elévülési 
időszakok alkalmazásában a fenti 
dokumentumok közvetítő általi átvételét a 
szervező általi átvételnek kell tekintetni.

Or. pl

Indokolás

Egy ilyen követelmény megléte motiváló hatással lesz a szervezőkre.

Módosítás 379
Sergio Gaetano Cofferati

Irányelvre irányuló javaslat
14 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok biztosítják, hogy a szervező
gyors segítséget nyújt a nehéz helyzetben 
lévő utazónak, különösen a következő 
formákban:

A tagállamok biztosítják, hogy az utazási 
csomag szervezője, illetve az összekapcsolt 
utazási formák értékesítését elősegítő 
közvetítők gyors segítséget nyújtanak a 
nehéz helyzetben lévő utazónak, különösen 
a következő formákban:

Or. en

Módosítás 380
Emma McClarkin
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Irányelvre irányuló javaslat
14 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok biztosítják, hogy a szervező 
gyors segítséget nyújt a nehéz helyzetben 
lévő utazónak, különösen a következő 
formákban:

A tagállamok biztosítják, hogy a szervező 
megfelelő biztosítással vagy eszközökkel 
rendelkezik ahhoz, hogy megfelelő
segítséget nyújtson a nehéz helyzetben 
lévő utazónak, különösen a következő 
formákban:

Or. en

Módosítás 381
Ildikó Gáll-Pelcz

Irányelvre irányuló javaslat
14 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok biztosítják, hogy a szervező 
gyors segítséget nyújt a nehéz helyzetben 
lévő utazónak, különösen a következő 
formákban:

A tagállamok biztosítják, hogy a szervező 
gyors segítséget nyújt a nehéz helyzetben 
lévő utazónak – ideértve a 11. cikk (5) 
bekezdésében említett körülményt is –, 
különösen a következő formákban:

Or. en

Módosítás 382
Emma McClarkin

Irányelvre irányuló javaslat
14 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) az utazó támogatása a távközlési 
eszközök igénybevétele és az alternatív 
utazási megoldások megtalálása során.

b) az utazó támogatása távközlési eszközök 
igénybevételében és segítségnyújtás az 
utazó számára alternatív utazási 
megoldások finanszírozásához.

Or. en
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Indokolás

Tisztázni kell, hogy ha az utazási csomagra vonatkozó szerződés esetében nincs szó nem 
szerződésszerű teljesítésről, a szervező felelőssége mindössze az alternatív utazási 
megoldások finanszírozásához nyújtott segítségre terjed ki, és azok biztosítása vagy kifizetése 
nem feladata.

Módosítás 383
Sergio Gaetano Cofferati

Irányelvre irányuló javaslat
14 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A szervező számára lehetővé kell tenni, 
hogy az általa nyújtott ilyen támogatásért 
megfelelő ellentételezést kérjen, 
amennyiben a helyzetet az utazó 
szándékosan vagy gondatlanságból maga 
idézte elő.

A szervező vagy a közvetítő számára 
lehetővé kell tenni, hogy az általa nyújtott 
ilyen támogatásért megfelelő 
ellentételezést kérjen, amennyiben a 
helyzetet az utazó szándékosan vagy 
gondatlanságból maga idézte elő. A díj 
semmilyen körülmények között nem 
haladhatja meg a szervező vagy a 
közvetítő által elszenvedett költségeket.

Or. en

Módosítás 384
Jorgo Chatzimarkakis

Irányelvre irányuló javaslat
15 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállamok biztosítják, hogy a 
területükön letelepedett, az utazási 
csomagok értékesítését elősegítő 
utazásszervezők és -közvetítők
fizetésképtelenség esetén gondoskodnak az 
utazók által teljesített valamennyi kifizetés 
hatékony és gyors visszafizetéséről, 
valamint, amennyiben a szerződésnek a 
személyszállítás is részét képezi, az utazók 
hatékony és gyors hazaszállításáról.

(1) A tagállamok biztosítják, hogy a 
területükön letelepedett utazásszervezők 
fizetésképtelenség esetén gondoskodnak az 
utazók által teljesített valamennyi kifizetés 
hatékony és gyors visszafizetéséről, 
valamint, amennyiben a szerződésnek a 
személyszállítás is részét képezi, az utazók 
hatékony és gyors hazaszállításáról. A 
közvetítőknek nem kell a közvetlenül 
harmadik feleknek fizetett összegeket 
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visszatéríteniük. Mindazonáltal a 
közvetítők döntésétől függ, hogy a 
fentieket egyértelműen feltüntetik-e a 
szerződési feltételeikben.

Or. en

Módosítás 385
Matteo Salvini

Irányelvre irányuló javaslat
15 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállamok biztosítják, hogy a 
területükön letelepedett, az utazási 
csomagok értékesítését elősegítő 
utazásszervezők és -közvetítők
fizetésképtelenség esetén gondoskodnak az 
utazók által teljesített valamennyi kifizetés 
hatékony és gyors visszafizetéséről, 
valamint, amennyiben a szerződésnek a 
személyszállítás is részét képezi, az utazók 
hatékony és gyors hazaszállításáról.

(1) A tagállamok biztosítják, hogy a 
területükön letelepedett utazásszervezők 
fizetésképtelenség esetén gondoskodnak az 
utazók által teljesített valamennyi kifizetés 
hatékony és gyors visszafizetéséről, 
valamint, amennyiben a szerződésnek a 
személyszállítás is részét képezi, az utazók 
hatékony és gyors hazaszállításáról.

Or. en

Indokolás

A kereskedőre rótt kötelezettségek aránytalanok és jelentős mértékben csökkentenék azt az 
ösztönzést, hogy vonzó megoldásokat kínáljanak. A fogyasztókat szankciók érnék a kisebb 
választék és rugalmasság, valamint a kínálathoz való korlátozott hozzáférés révén. Fontos 
megjegyezni, hogy a fizetésképtelenséggel szembeni védelemről szóló záradékot sok esetben 
nem lehet majd betartani: ha az ügyfél nem azonosítható, a közvetítők nem tudják 
beazonosítani a webhelyükön elhelyezett linkek segítségével szolgáltatásokat vásárló 
fogyasztókat.

Módosítás 386
Catherine Stihler

Irányelvre irányuló javaslat
15 cikk – 1 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállamok biztosítják, hogy a 
területükön letelepedett, az utazási 
csomagok értékesítését elősegítő 
utazásszervezők és -közvetítők
fizetésképtelenség esetén gondoskodnak az 
utazók által teljesített valamennyi kifizetés 
hatékony és gyors visszafizetéséről, 
valamint, amennyiben a szerződésnek a 
személyszállítás is részét képezi, az utazók 
hatékony és gyors hazaszállításáról.

(1) A tagállamok biztosítják, hogy az 
utazási csomagok szervezői és az igény 
szerint összeállított utazási formák
értékesítését elősegítő közvetítők a 
szervező, a közvetítő vagy bármely igény 
szerint összeállított utazási forma 
szolgáltatójának fizetésképtelensége
esetén gondoskodnak az utazók által 
teljesített valamennyi kifizetés hatékony és 
gyors visszafizetéséről, valamint, 
amennyiben a szerződésnek a 
személyszállítás is részét képezi, az utazók 
hatékony és gyors hazaszállításáról.

Or. en

Indokolás

A cikk jelenlegi tervezete arra ösztönzi a vállalkozásokat, hogy váljanak offshore céggé vagy 
olyan területen telepedjenek le, ahol a polgárokat hátrányosan érintő, kevésbé hatékony 
fizetésképtelenséggel szembeni védelmet alkalmaznak.  Ez a módosítás biztosítja, hogy a 
fizetésképtelenséggel kapcsolatos kitétel ne csak a kapcsolt/igény szerint összeállított utazásra, 
hanem az utazási csomagok szervezőire is kiterjedjen.

Módosítás 387
Emma McClarkin

Irányelvre irányuló javaslat
15 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállamok biztosítják, hogy a 
területükön letelepedett, az utazási 
csomagok értékesítését elősegítő 
utazásszervezők és -közvetítők
fizetésképtelenség esetén gondoskodnak az 
utazók által teljesített valamennyi kifizetés 
hatékony és gyors visszafizetéséről, 
valamint, amennyiben a szerződésnek a 
személyszállítás is részét képezi, az utazók 
hatékony és gyors hazaszállításáról.

(1) A tagállamok biztosítják, hogy az 
utazási csomagok szervezői és a kapcsolt
utazási formák értékesítését elősegítő 
közvetítők a szervező, a közvetítő vagy 
bármely kapcsolt utazási forma 
szolgáltatójának fizetésképtelensége
esetén gondoskodnak az utazók által 
teljesített valamennyi kifizetés hatékony és 
gyors visszafizetéséről, valamint, 
amennyiben a szerződésnek a 
személyszállítás is részét képezi, az utazók 
hatékony és gyors hazaszállításáról.
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Or. en

Módosítás 388
Anna Hedh

Rendeletre irányuló javaslat
15 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállamok biztosítják, hogy a 
területükön letelepedett, az utazási 
csomagok értékesítését elősegítő 
utazásszervezők és -közvetítők 
fizetésképtelenség esetén gondoskodnak az 
utazók által teljesített valamennyi kifizetés 
hatékony és gyors visszafizetéséről, 
valamint, amennyiben a szerződésnek a 
személyszállítás is részét képezi, az utazók 
hatékony és gyors hazaszállításáról.

(1) A tagállamok biztosítják, hogy a 
területükön letelepedett, az utazási 
csomagok és az igény szerint összeállított 
utazási formák értékesítését elősegítő 
utazásszervezők és -közvetítők 
fizetésképtelenség esetén gondoskodnak az 
utazók által teljesített valamennyi kifizetés 
hatékony és gyors visszafizetéséről, 
valamint, amennyiben a szerződésnek a 
személyszállítás is részét képezi, az utazók 
hatékony és gyors hazaszállításáról.

Or. sv

Módosítás 389
Philippe Juvin

Irányelvre irányuló javaslat
15 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállamok biztosítják, hogy a 
területükön letelepedett, az utazási 
csomagok értékesítését elősegítő
utazásszervezők és -közvetítők
fizetésképtelenség esetén gondoskodnak az 
utazók által teljesített valamennyi kifizetés 
hatékony és gyors visszafizetéséről, 
valamint, amennyiben a szerződésnek a 
személyszállítás is részét képezi, az utazók 
hatékony és gyors hazaszállításáról.

(1) A tagállamok biztosítják, hogy a 
területükön letelepedett utazásszervezők 
és/vagy közvetítők (utazási csomag 
esetében) és igény szerint összeállított 
utazási formák értékesítését elősegítő
közvetítők fizetésképtelenség esetén 
gondoskodnak az utazók által teljesített 
valamennyi kifizetés hatékony és gyors 
visszafizetéséről, valamint, amennyiben a 
szerződésnek a személyszállítás is részét 
képezi, az utazók hatékony és gyors 
hazaszállításáról.
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Or. en

Indokolás

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.

Módosítás 390
Sergio Gaetano Cofferati

Irányelvre irányuló javaslat
15 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállamok biztosítják, hogy a 
területükön letelepedett, az utazási 
csomagok értékesítését elősegítő 
utazásszervezők és -közvetítők
fizetésképtelenség esetén gondoskodnak az 
utazók által teljesített valamennyi kifizetés 
hatékony és gyors visszafizetéséről, 
valamint, amennyiben a szerződésnek a 
személyszállítás is részét képezi, az utazók 
hatékony és gyors hazaszállításáról.

(1) A tagállamok biztosítják, hogy a 
területükön letelepedett szervezők (utazási 
csomagok esetében) és igény szerint 
összeállított utazási formák értékesítését 
elősegítő közvetítők fizetésképtelenség 
esetén gondoskodnak az utazók által 
teljesített valamennyi kifizetés hatékony és 
gyors visszafizetéséről, valamint, 
amennyiben a szerződésnek a 
személyszállítás is részét képezi, az utazók 
hatékony és gyors hazaszállításáról.

Or. en

Módosítás 391
Matteo Salvini

Irányelvre irányuló javaslat
15 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az (1) bekezdésben említett, 
fizetésképtelenséggel szembeni védelem 
figyelembe veszi az érintett kereskedő 
tevékenységével járó tényleges pénzügyi 

(2) Az (1) bekezdésben említett, 
fizetésképtelenséggel szembeni védelem 
figyelembe veszi az érintett kereskedő 
tevékenységével járó tényleges pénzügyi 
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kockázatot, továbbá az utazók javát 
szolgálja függetlenül azok lakóhelyétől, az 
indulás helyétől vagy az utazási csomag, 
illetőleg az igény szerint összeállított 
utazási forma értékesítési helyétől.

kockázatot, továbbá az utazók javát 
szolgálja függetlenül azok lakóhelyétől, az 
indulás helyétől vagy az utazási csomag 
értékesítési helyétől.

Or. en

Indokolás

A kereskedőre rótt kötelezettségek aránytalanok és jelentős mértékben csökkentenék azt az 
ösztönzést, hogy vonzó megoldásokat kínáljanak. A fogyasztókat szankciók érnék a kisebb 
választék és rugalmasság, valamint a kínálathoz való korlátozott hozzáférés révén. Fontos 
megjegyezni, hogy a fizetésképtelenséggel szembeni védelemről szóló záradékot sok esetben 
nem lehet majd betartani: ha az ügyfél nem azonosítható, a közvetítők nem tudják 
beazonosítani a webhelyükön elhelyezett linkek segítségével szolgáltatásokat vásárló 
fogyasztókat.

Módosítás 392
Jorgo Chatzimarkakis

Irányelvre irányuló javaslat
15 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az (1) bekezdésben említett, 
fizetésképtelenséggel szembeni védelem 
figyelembe veszi az érintett kereskedő 
tevékenységével járó tényleges pénzügyi 
kockázatot, továbbá az utazók javát 
szolgálja függetlenül azok lakóhelyétől, az 
indulás helyétől vagy az utazási csomag, 
illetőleg az igény szerint összeállított 
utazási forma értékesítési helyétől.

(2) Az (1) bekezdésben említett, 
fizetésképtelenséggel szembeni védelem 
figyelembe veszi az érintett kereskedő 
tevékenységével járó tényleges pénzügyi 
kockázatot, továbbá az utazók javát 
szolgálja függetlenül azok lakóhelyétől, az 
indulás helyétől vagy az utazási csomag 
értékesítési helyétől.

Or. en

Módosítás 393
Emma McClarkin

Irányelvre irányuló javaslat
15 cikk – 2 a bekezdés (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) Az (1) bekezdésben említett, 
fizetésképtelenséggel szembeni
védelemnek elégségesnek kell lennie az 
ebben az irányelvben foglalt előírások 
teljesítéséhez, amennyiben minden 
ésszerűen előrelátható körülmény között 
hatályos.

Or. en

Indokolás

A fizetésképtelenséggel szembeni védelemnek elégségesnek kell lennie, és nem szabad nyitott 
végű követelmények túlbiztosításaként működnie, amely utóbbiak költségei átháríthatók a 
fogyasztóra.

Módosítás 394
Emma McClarkin

Irányelvre irányuló javaslat
15 cikk – 2 b bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2b) Amennyiben indokolt, az (1) 
bekezdésben említett, fizetésképtelenséggel 
szembeni védelem a kifizetett összegek 
visszatérítése helyett az utazási csomagok, 
illetve kapcsolt utazási formák 
szerződéseinek teljesítésére is fordíthatók.

Or. en

Módosítás 395
Matteo Salvini

Irányelvre irányuló javaslat
16 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállamok a fizetésképtelenséggel (1) A tagállamok a fizetésképtelenséggel 
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szembeni védelmet biztosító bármely olyan 
intézkedést, amelyet az igény szerint 
összeállított utazási forma megvásárlását 
elősegítő szervező vagy közvetítő saját 
tagállamának a 15. cikket megfelelően 
átültető, nemzeti jogszabálya értelmében 
tesz, a 15. cikket végrehajtó nemzeti 
jogszabályokban foglalt követelmények 
teljesítésének tekintik.

szembeni védelmet biztosító bármely olyan 
intézkedést, amelyet a szervező saját 
tagállamának a 15. cikket megfelelően 
átültető, nemzeti jogszabálya értelmében 
tesz, a 15. cikket végrehajtó nemzeti 
jogszabályokban foglalt követelmények 
teljesítésének tekintik.

Or. en

Indokolás

A szervezett utazási formákról szóló irányelv hatályát a csomagot alkotó utazási 
szolgáltatások kombinációjára kell korlátozni. Az ebben az irányelvben bevezetett új fogalom, 
az „igény szerint összeállított utazási forma” a fogyasztókra és a vállalkozásokra is hátrányos 
hatással lehet a fogyasztók és az utazási szolgáltatók körében egyaránt létrejövő jogi 
bizonytalanság és zavar révén.

Módosítás 396
Jorgo Chatzimarkakis

Irányelvre irányuló javaslat
16 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállamok a fizetésképtelenséggel 
szembeni védelmet biztosító bármely olyan 
intézkedést, amelyet az igény szerint 
összeállított utazási forma megvásárlását 
elősegítő szervező vagy közvetítő saját 
tagállamának a 15. cikket megfelelően 
átültető, nemzeti jogszabálya értelmében 
tesz, a 15. cikket végrehajtó nemzeti 
jogszabályokban foglalt követelmények 
teljesítésének tekintik.

(1) A tagállamok a fizetésképtelenséggel 
szembeni védelmet biztosító bármely olyan 
intézkedést, amelyet a szervező saját 
tagállamának a 15. cikket megfelelően 
átültető, nemzeti jogszabálya értelmében 
tesz, a 15. cikket végrehajtó nemzeti 
jogszabályokban foglalt követelmények 
teljesítésének tekintik.

Or. en

Módosítás 397
Ivo Belet
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Irányelvre irányuló javaslat
16 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállamok a fizetésképtelenséggel 
szembeni védelmet biztosító bármely olyan 
intézkedést, amelyet az igény szerint 
összeállított utazási forma megvásárlását 
elősegítő szervező vagy közvetítő saját 
tagállamának a 15. cikket megfelelően 
átültető, nemzeti jogszabálya értelmében 
tesz, a 15. cikket végrehajtó nemzeti
jogszabályokban foglalt követelmények 
teljesítésének tekintik.

(1) A tagállamok a fizetésképtelenséggel 
szembeni védelmet biztosító bármely olyan 
intézkedést, amelyet az igény szerint 
összeállított utazási forma megvásárlását 
elősegítő szervező vagy közvetítő saját 
tagállamának a 15. cikket megfelelően 
átültető jogszabálya értelmében tesz, a 15. 
cikket végrehajtó jogszabályokban foglalt 
követelmények teljesítésének tekintik.

Or. nl

Indokolás

Ezt az irányelvet a tagállamok – az adott államszerkezettől függően – különböző 
közigazgatási szinteken alkalmazzák.

Módosítás 398
Philippe Juvin

Irányelvre irányuló javaslat
16 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállamok a fizetésképtelenséggel 
szembeni védelmet biztosító bármely olyan 
intézkedést, amelyet az igény szerint
összeállított utazási forma megvásárlását 
elősegítő szervező vagy közvetítő saját 
tagállamának a 15. cikket megfelelően 
átültető, nemzeti jogszabálya értelmében 
tesz, a 15. cikket végrehajtó nemzeti 
jogszabályokban foglalt követelmények 
teljesítésének tekintik.

(1) A tagállamok a fizetésképtelenséggel 
szembeni védelmet biztosító bármely olyan 
intézkedést, amelyet utazási csomag 
esetében a szervező és/vagy a közvetítő, 
vagy az igény szerint összeállított utazási 
forma megvásárlását elősegítő közvetítő 
saját tagállamának a 15. cikket 
megfelelően átültető, nemzeti jogszabálya 
értelmében tesz, a 15. cikket végrehajtó 
nemzeti jogszabályokban foglalt 
követelmények teljesítésének tekintik.

Or. en
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Indokolás

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.

Módosítás 399
Matteo Salvini

Irányelvre irányuló javaslat
16 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) A Bizottságnak készítenie kell egy 
megfelelő formulatervezetet a tagállamok 
összekapcsolására, amivel biztosítható az 
egységesség és elkerülhető az Unión belüli 
legkedvezőbb biztosítéki rendszerek 
kiválasztása. A formula kiszámításának 
módjáról konzultálni kell az érintettekkel.

Or. en

Indokolás

Egy, a tagállamokat összekapcsoló megfelelő formula alkalmazása az egész EU szintjén 
biztosítaná az egységességet és a legkedvezőbb biztosítéki rendszerek kiválasztásának 
elkerülését. A formula kiszámításának lehetséges módjáról konzultálni kell az érintettekkel.

Módosítás 400
Matteo Salvini

Irányelvre irányuló javaslat
16 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A tagállamok központi kapcsolattartó 
pontokat jelölnek ki az igény szerint 
összeállított utazási formák értékesítését 
elősegítő, különböző tagállamokban 

(2) A tagállamok központi kapcsolattartó 
pontokat jelölnek ki a különböző 
tagállamokban működő szervezők 
igazgatási együttműködésének és 
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működő szervezők és közvetítők igazgatási 
együttműködésének és felügyeletének 
megkönnyítésére. A tagállamok 
tájékoztatják a többi tagállamot és a 
Bizottságot e kapcsolattartó pontok 
kapcsolattartási adatairól.

felügyeletének megkönnyítésére. A 
tagállamok tájékoztatják a többi tagállamot 
és a Bizottságot e kapcsolattartó pontok 
kapcsolattartási adatairól.

Or. en

Indokolás

A szervezett utazási formákról szóló irányelv hatályát a csomagot alkotó utazási 
szolgáltatások kombinációjára kell korlátozni. Az ebben az irányelvben bevezetett új fogalom, 
az „igény szerint összeállított utazási forma” a fogyasztókra és a vállalkozásokra is hátrányos 
hatással lehet a fogyasztók és az utazási szolgáltatók körében egyaránt létrejövő jogi 
bizonytalanság és zavar révén.

Módosítás 401
Jorgo Chatzimarkakis

Irányelvre irányuló javaslat
16 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A tagállamok központi kapcsolattartó 
pontokat jelölnek ki az igény szerint 
összeállított utazási formák értékesítését 
elősegítő, különböző tagállamokban 
működő szervezők és közvetítők igazgatási 
együttműködésének és felügyeletének 
megkönnyítésére. A tagállamok 
tájékoztatják a többi tagállamot és a 
Bizottságot e kapcsolattartó pontok 
kapcsolattartási adatairól.

(2) A tagállamok központi kapcsolattartó 
pontokat jelölnek ki a különböző 
tagállamokban működő szervezők 
igazgatási együttműködésének és 
felügyeletének megkönnyítésére. A 
tagállamok tájékoztatják a többi tagállamot 
és a Bizottságot e kapcsolattartó pontok 
kapcsolattartási adatairól.

Or. en

Módosítás 402
Philippe Juvin

Irányelvre irányuló javaslat
16 cikk – 2 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A tagállamok központi kapcsolattartó 
pontokat jelölnek ki az igény szerint 
összeállított utazási formák értékesítését 
elősegítő, különböző tagállamokban 
működő szervezők és közvetítők igazgatási 
együttműködésének és felügyeletének 
megkönnyítésére. A tagállamok 
tájékoztatják a többi tagállamot és a 
Bizottságot e kapcsolattartó pontok 
kapcsolattartási adatairól.

(2) A tagállamok központi kapcsolattartó 
pontokat jelölnek ki a különböző 
tagállamokban működő szervezők és/vagy 
közvetítők (utazási csomagok esetében) és 
az igény szerint összeállított utazási 
formák értékesítését elősegítő közvetítők 
igazgatási együttműködésének és 
felügyeletének megkönnyítésére. A 
tagállamok tájékoztatják a többi tagállamot 
és a Bizottságot e kapcsolattartó pontok 
kapcsolattartási adatairól.

Or. en

Indokolás

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.

Módosítás 403
Matteo Salvini

Irányelvre irányuló javaslat
16 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A központi kapcsolattartó szervek 
egymás rendelkezésére bocsátják az összes 
szükséges információt nemzeti 
fizetésképtelenségi védelmi szabályaik, 
valamint a fizetésképtelenséggel szemben 
egy adott, területükön letelepedett 
kereskedő számára védelmet nyújtó szerv 
vagy szervek vonatkozásában. Hozzáférést 
biztosítanak egymás számára valamennyi 
olyan jegyzékhez, amely az utazási 
csomagok értékesítését elősegítő olyan 
utazásszervezőket és közvetítőket

(3) A központi kapcsolattartó szervek 
egymás rendelkezésére bocsátják az összes 
szükséges információt nemzeti 
fizetésképtelenségi védelmi szabályaik, 
valamint a fizetésképtelenséggel szemben 
egy adott, területükön letelepedett 
kereskedő számára védelmet nyújtó szerv 
vagy szervek vonatkozásában. Hozzáférést 
biztosítanak egymás számára valamennyi 
olyan jegyzékhez, amely az olyan 
utazásszervezőket tartalmazza, amelyek 
eleget tesznek a fizetésképtelenséggel 
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tartalmazza, amelyek eleget tesznek a 
fizetésképtelenséggel szembeni védelemre 
vonatkozó kötelezettségnek.

szembeni védelemre vonatkozó 
kötelezettségnek.

Or. en

Indokolás

A szervezett utazási formákról szóló irányelv hatályát a csomagot alkotó utazási 
szolgáltatások kombinációjára kell korlátozni. Az ebben az irányelvben bevezetett új fogalom, 
az „igény szerint összeállított utazási forma” a fogyasztókra és a vállalkozásokra is hátrányos 
hatással lehet a fogyasztók és az utazási szolgáltatók körében egyaránt létrejövő jogi 
bizonytalanság és zavar révén.

Módosítás 404
Jorgo Chatzimarkakis

Irányelvre irányuló javaslat
16 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A központi kapcsolattartó szervek 
egymás rendelkezésére bocsátják az összes 
szükséges információt nemzeti 
fizetésképtelenségi védelmi szabályaik, 
valamint a fizetésképtelenséggel szemben 
egy adott, területükön letelepedett 
kereskedő számára védelmet nyújtó szerv 
vagy szervek vonatkozásában. Hozzáférést 
biztosítanak egymás számára valamennyi 
olyan jegyzékhez, amely az utazási 
csomagok értékesítését elősegítő olyan 
utazásszervezőket és közvetítőket
tartalmazza, amelyek eleget tesznek a 
fizetésképtelenséggel szembeni védelemre 
vonatkozó kötelezettségnek.

(3) A központi kapcsolattartó szervek 
egymás rendelkezésére bocsátják az összes 
szükséges információt nemzeti 
fizetésképtelenségi védelmi szabályaik, 
valamint a fizetésképtelenséggel szemben 
egy adott, területükön letelepedett 
kereskedő számára védelmet nyújtó szerv 
vagy szervek vonatkozásában. Hozzáférést 
biztosítanak egymás számára valamennyi 
olyan jegyzékhez, amely az olyan 
utazásszervezőket tartalmazza, amelyek 
eleget tesznek a fizetésképtelenséggel 
szembeni védelemre vonatkozó 
kötelezettségnek.

Or. en

Módosítás 405
Ivo Belet

Irányelvre irányuló javaslat
16 cikk – 3 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A központi kapcsolattartó szervek 
egymás rendelkezésére bocsátják az összes 
szükséges információt nemzeti
fizetésképtelenségi védelmi szabályaik, 
valamint a fizetésképtelenséggel szemben 
egy adott, területükön letelepedett 
kereskedő számára védelmet nyújtó szerv 
vagy szervek vonatkozásában. Hozzáférést 
biztosítanak egymás számára valamennyi 
olyan jegyzékhez, amely az utazási 
csomagok értékesítését elősegítő olyan 
utazásszervezőket és közvetítőket 
tartalmazza, amelyek eleget tesznek a 
fizetésképtelenséggel szembeni védelemre 
vonatkozó kötelezettségnek.

(3) A központi kapcsolattartó szervek 
egymás rendelkezésére bocsátják az összes 
szükséges információt fizetésképtelenségi 
védelmi szabályaik, valamint a 
fizetésképtelenséggel szemben egy adott, 
területükön letelepedett kereskedő számára 
védelmet nyújtó szerv vagy szervek 
vonatkozásában. Hozzáférést biztosítanak 
egymás számára valamennyi olyan 
jegyzékhez, amely az utazási csomagok 
értékesítését elősegítő olyan 
utazásszervezőket és közvetítőket 
tartalmazza, amelyek eleget tesznek a 
fizetésképtelenséggel szembeni védelemre 
vonatkozó kötelezettségnek.

Or. nl

Indokolás

Ezt az irányelvet a tagállamok – az adott államszerkezettől függően – különböző 
közigazgatási szinteken alkalmazzák.

Módosítás 406
Philippe Juvin

Irányelvre irányuló javaslat
16 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A központi kapcsolattartó szervek 
egymás rendelkezésére bocsátják az összes 
szükséges információt nemzeti 
fizetésképtelenségi védelmi szabályaik, 
valamint a fizetésképtelenséggel szemben 
egy adott, területükön letelepedett 
kereskedő számára védelmet nyújtó szerv 
vagy szervek vonatkozásában. Hozzáférést 
biztosítanak egymás számára valamennyi 
olyan jegyzékhez, amely az utazási 
csomagok értékesítését elősegítő olyan 
utazásszervezőket és közvetítőket 
tartalmazza, amelyek eleget tesznek a 

(3) A központi kapcsolattartó szervek 
egymás rendelkezésére bocsátják az összes 
szükséges információt nemzeti 
fizetésképtelenségi védelmi szabályaik, 
valamint a fizetésképtelenséggel szemben 
egy adott, területükön letelepedett 
kereskedő számára védelmet nyújtó szerv 
vagy szervek vonatkozásában. Hozzáférést 
biztosítanak egymás számára valamennyi 
olyan jegyzékhez, amely az olyan 
utazásszervezőket és/vagy közvetítőket 
(utazási csomag esetén) és igény szerint 
összeállított utazási formák értékesítését 
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fizetésképtelenséggel szembeni védelemre 
vonatkozó kötelezettségnek.

elősegítő közvetítőket tartalmazza, 
amelyek eleget tesznek a 
fizetésképtelenséggel szembeni védelemre 
vonatkozó kötelezettségnek.

Or. en

Indokolás

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.

Módosítás 407
Matteo Salvini

Irányelvre irányuló javaslat
16 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Ha egy tagállamnak kétségei vannak 
egy másik tagállamban letelepedett és a 
saját területén működő szervező vagy 
utazási csomagok értékesítését elősegítő 
közvetítő által a fizetésképtelenséggel 
szemben nyújtott védelem felől, úgy ez a 
tagállam felvilágosításért fordulhat a 
letelepedés helye szerinti tagállamhoz. A 
tagállamok legkésőbb a más tagállamokból 
beérkező megkeresések átvételétől 
számított 15 munkanapon belül 
megválaszolják azokat.

(4) Ha egy tagállamnak kétségei vannak 
egy másik tagállamban letelepedett és a 
saját területén működő szervező által a 
fizetésképtelenséggel szemben nyújtott 
védelem felől, úgy ez a tagállam 
felvilágosításért fordulhat a letelepedés 
helye szerinti tagállamhoz. A tagállamok 
legkésőbb a más tagállamokból beérkező 
megkeresések átvételétől számított 15 
munkanapon belül megválaszolják azokat.

Or. en

Indokolás

A szervezett utazási formákról szóló irányelv hatályát a csomagot alkotó utazási
szolgáltatások kombinációjára kell korlátozni. Az ebben az irányelvben bevezetett új fogalom, 
az „igény szerint összeállított utazási forma” a fogyasztókra és a vállalkozásokra is hátrányos 
hatással lehet a fogyasztók és az utazási szolgáltatók körében egyaránt létrejövő jogi 
bizonytalanság és zavar révén.
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Módosítás 408
Jorgo Chatzimarkakis

Irányelvre irányuló javaslat
16 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Ha egy tagállamnak kétségei vannak 
egy másik tagállamban letelepedett és a 
saját területén működő szervező vagy 
utazási csomagok értékesítését elősegítő 
közvetítő által a fizetésképtelenséggel 
szemben nyújtott védelem felől, úgy ez a 
tagállam felvilágosításért fordulhat a 
letelepedés helye szerinti tagállamhoz. A 
tagállamok legkésőbb a más tagállamokból 
beérkező megkeresések átvételétől 
számított 15 munkanapon belül 
megválaszolják azokat.

(4) Ha egy tagállamnak kétségei vannak 
egy másik tagállamban letelepedett és a 
saját területén működő szervező által a 
fizetésképtelenséggel szemben nyújtott 
védelem felől, úgy ez a tagállam 
felvilágosításért fordulhat a letelepedés 
helye szerinti tagállamhoz. A tagállamok 
legkésőbb a más tagállamokból beérkező 
megkeresések átvételétől számított 15 
munkanapon belül megválaszolják azokat.

Or. en

Módosítás 409
Philippe Juvin

Irányelvre irányuló javaslat
16 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Ha egy tagállamnak kétségei vannak 
egy másik tagállamban letelepedett és a 
saját területén működő szervező vagy
utazási csomagok értékesítését elősegítő 
közvetítő által a fizetésképtelenséggel 
szemben nyújtott védelem felől, úgy ez a 
tagállam felvilágosításért fordulhat a 
letelepedés helye szerinti tagállamhoz. A 
tagállamok legkésőbb a más tagállamokból 
beérkező megkeresések átvételétől 
számított 15 munkanapon belül 
megválaszolják azokat.

(4) Ha egy tagállamnak kétségei vannak 
egy másik tagállamban letelepedett és a 
saját területén működő szervező és/vagy 
közvetítő (utazási csomagok esetében) 
vagy igény szerint összeállított utazási 
formák értékesítését elősegítő közvetítő 
által a fizetésképtelenséggel szemben 
nyújtott védelem felől, úgy ez a tagállam 
felvilágosításért fordulhat a letelepedés 
helye szerinti tagállamhoz. A tagállamok 
legkésőbb a más tagállamokból beérkező 
megkeresések átvételétől számított 15 
munkanapon belül megválaszolják azokat.
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Or. en

Indokolás

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.

Módosítás 410
Matteo Salvini

Irányelvre irányuló javaslat
17 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

17. cikk törölve
Az igény szerint összeállított utazási 
formákra vonatkozó tájékoztatási 
kötelezettségek
A tagállamok biztosítják, hogy az utazót 
mindaddig nem köti az igény szerint 
összeállított utazási formáról szóló 
szerződés, illetőleg annak megfelelő 
ajánlat, amíg az igény szerint összeállított 
utazási forma értékesítését elősegítő 
kereskedő nem közli világos és egyértelmű 
módon:
a) hogy minden szolgáltató kizárólagos 
felelősséggel tartozik az általa nyújtott 
szolgáltatás szerződésszerű teljesítéséért; 
valamint
b) hogy az utazó nem támaszthat igényt az 
ezen irányelv által kizárólag az utazási 
csomagokban részt vevő utazók számára 
biztosított jogokra, ugyanakkor a közvetítő 
vagy valamely szolgáltató 
fizetésképtelensége esetén jogosult az 
általa fizetett előlegek visszafizetésére, 
valamint amennyiben az utazási 
csomagnak az utasok szállítása is a részét 
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képezi, a hazaszállításra.

Or. en

Indokolás

Az irányelvből el kell távolítani az „igény szerint összeállított utazási forma” említését annak 
érdekében, hogy a fogyasztóknak lehetőségük nyíljon az utazási szolgáltatók 
kezdeményezéseinek teljes körű kihasználására. Ez összhangban lenne az akadálymentes 
mobilitásra irányuló uniós célkitűzéssel. Azt is meg kell jegyezni, hogy az ebben a cikkben 
foglalt rendelkezéseket lehetetlen érvényesíteni azokban az esetekben, amikor az egy adott 
utazáshoz két szolgáltatást webes linkeken keresztül elérő utazó úgy fért hozzá ezekhez a 
szolgáltatásokhoz, hogy közben nem azonosította magát.

Módosítás 411
Jorgo Chatzimarkakis

Irányelvre irányuló javaslat
17 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

17 cikk törölve
Az igény szerint összeállított utazási 
formákra vonatkozó tájékoztatási 
kötelezettségek
A tagállamok biztosítják, hogy az utazót 
mindaddig nem köti az igény szerint 
összeállított utazási formáról szóló 
szerződés, illetőleg annak megfelelő 
ajánlat, amíg az igény szerint összeállított 
utazási forma értékesítését elősegítő 
kereskedő nem közli világos és egyértelmű 
módon:
a) hogy minden szolgáltató kizárólagos 
felelősséggel tartozik az általa nyújtott 
szolgáltatás szerződésszerű teljesítéséért; 
valamint
b) hogy az utazó nem támaszthat igényt az 
ezen irányelv által kizárólag az utazási 
csomagokban részt vevő utazók számára 
biztosított jogokra, ugyanakkor a közvetítő 
vagy valamely szolgáltató 
fizetésképtelensége esetén jogosult az 
általa fizetett előlegek visszafizetésére, 
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valamint amennyiben az utazási 
csomagnak az utasok szállítása is a részét 
képezi, a hazaszállításra.

Or. en

Módosítás 412
Sergio Gaetano Cofferati

Irányelvre irányuló javaslat
17 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok biztosítják, hogy az utazót 
mindaddig nem köti az igény szerint 
összeállított utazási formáról szóló 
szerződés, illetőleg annak megfelelő 
ajánlat, amíg az igény szerint összeállított 
utazási forma értékesítését elősegítő 
kereskedő nem közli világos és egyértelmű 
módon:

A tagállamok biztosítják, hogy az utazót 
mindaddig nem köti az igény szerint 
összeállított utazási formáról szóló 
szerződés, illetőleg annak megfelelő 
ajánlat, amíg az igény szerint összeállított 
utazási forma értékesítését elősegítő 
kereskedő nem közli tartós adathordozón
világos és egyértelmű módon:

Or. en

Módosítás 413
Sergio Gaetano Cofferati

Irányelvre irányuló javaslat
17 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) hogy az utazó nem támaszthat igényt az 
ezen irányelv által kizárólag az utazási 
csomagokban részt vevő utazók számára 
biztosított jogokra, ugyanakkor a közvetítő 
vagy valamely szolgáltató 
fizetésképtelensége esetén jogosult az 
általa fizetett előlegek visszafizetésére, 
valamint amennyiben az utazási 
csomagnak az utasok szállítása is a részét 
képezi, a hazaszállításra.

b) hogy az utazó nem támaszthat igényt az 
ezen irányelv által kizárólag az utazási 
csomagokban részt vevő utazók számára 
biztosított jogokra, ugyanakkor a közvetítő 
vagy valamely szolgáltató 
fizetésképtelensége esetén jogosult az 
általa fizetett előlegek visszafizetésére, 
nehéz helyzetbe kerülése esetén 
segítségnyújtásra, valamint amennyiben az 
utazási csomagnak az utasok szállítása is a 
részét képezi, a hazaszállításra.
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Or. en

Módosítás 414
Monika Hohlmeier

Irányelvre irányuló javaslat
17 cikk – 1 bekezdés – b a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ba) hogy az utazó jogosult olyan részletes 
számlára, amely átlátható formában 
tartalmazza az utazási szolgáltatás 
valamennyi költségét, különösen az 
átfoglalás, a lemondás vagy az utazási 
szolgáltatások egyéb jellegű 
módosításának költségeit; e számlát 
legkésőbb az utazás kezdetekor az utazó 
rendelkezésére kell bocsátani;

Or. de

Módosítás 415
Bernadette Vergnaud

Irányelvre irányuló javaslat
17 cikk – 1 bekezdés – b a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ba) hogy – amennyiben ezen irányelv 
másként nem rendelkezik – a fogyasztó 
élhet a 2011/83/EU irányelv által nyújtott 
jogokkal.

Or. fr

Indokolás

Pontosítani kell a fogyasztók jogairól szóló irányelvvel való kapcsolódását, ugyanis ezen 
irányelv egyes nem csomagban foglalt utazási szolgáltatások vagy szállítási szerződések 
esetében – legalább részben – továbbra is alkalmazandó.
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Módosítás 416
Monika Hohlmeier

Irányelvre irányuló javaslat
17 cikk – 1 bekezdés – b b pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

bb) a foglalt utazási osztályt – ideértve az 
esetleges alosztályt – átlátható és 
egyértelműen felismerhető formában, 
valamint annak elérhetőségét, költségeit 
és feltételeit átfoglalás, lemondás vagy 
egyéb módosítás esetén;

Or. de

Módosítás 417
Monika Hohlmeier

Irányelvre irányuló javaslat
17 cikk – 1 bekezdés – b c pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

bc) egy adott utazási osztályon belül 
rendelkezésre álló kvótákat, ideértve a 
másik utazási osztályra, illetve alosztályra 
történő módosítás esetében esetlegesen 
felmerülő költségeket;

Or. de

Módosítás 418
Sergio Gaetano Cofferati

Irányelvre irányuló javaslat
17 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Amennyiben az e cikk (1) bekezdésének b) 
pontjában foglaltak nem teljesülnek, az 
utazót az ebben az irányelvben 
meghatározott utazási csomagok szerint 
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számára biztosított minden garancia és 
jog megilleti.

Or. en

Módosítás 419
Philippe Juvin

Irányelvre irányuló javaslat
17 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

17a. cikk
A közvetítő által igény szerint összeállított 
utazási formák keretében, kapcsolt online 
foglalási folyamatokon keresztül foglalt 

kiegészítő utazási szolgáltatásokról 
nyújtott tájékoztatás

Az igény szerint összeállított utazási 
formák keretében a 3. cikk (5) 
bekezdésének b) pontjában foglaltak 
szerint kiegészítő utazási szolgáltatásokat 
nyújtó kereskedők gondoskodnak arról, 
hogy az érintett közvetítő megfelelő 
tájékoztatást kapjon a kiegészítő utazási 
szolgáltatások visszaigazolt foglalásáról, 
ami így az elsőként foglalt utazási 
szolgáltatással együtt igény szerint 
összeállított utazási formának minősül, 
életbe léptetve ezzel az ezen irányelv 
szerint a közvetítőre háruló felelősséget és 
kötelezettségeket.

Or. en

Indokolás

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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Módosítás 420
Hans-Peter Mayer

Irányelvre irányuló javaslat
17 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

17a. cikk
A kapcsolt utazási formák online 
megvásárlását elősegítő kereskedők a 
további szolgáltatások vagy kiegészítő 
szolgáltatások nem foglalásának 
lehetőségét nem rejthetik el és nem 
bocsáthatják homályos, érthetetlen, 
félreérthető vagy időszerűtlen módon 
rendelkezésre. Ennek az opciónak minden 
esetben alapértelmezés szerint előre 
kijelöltnek kell lennie.

Or. en

Módosítás 421
Hans-Peter Mayer

Irányelvre irányuló javaslat
-18 cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

-18. cikk
A tájékoztatás elmulasztása

Amennyiben létezik elállási jog, de arról 
az utazót nem tájékoztatták, az utazó 24 
órával az utazás megkezdése előtt 
költségmentesen elállhat a szerződéstől.

Or. de

Módosítás 422
Sergio Gaetano Cofferati, Marc Tarabella
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Irányelvre irányuló javaslat
18 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

18a. cikk
Vizuális jelzés

Minden utazási csomag szerződés és 
szerződéskötést megelőző információ 
világos és egyértelmű módon és jól látható 
helyen elhelyezett, a szerződést utazási 
csomagként azonosító, uniós szinten 
egységesített zöld színű jelzést tartalmaz.
A tagállamok gondoskodnak arról, hogy a 
kapcsolt utazási formák megvásárlását 
elősegítő kereskedő még azelőtt, hogy az 
utazót igény szerint összeállított utazási 
formára vonatkozó bármilyen szerződés 
vagy annak megfelelő ajánlat kötné, 
valamint a 17. cikkben említett 
információk megadása során világos és 
egyértelmű módon és jól látható helyen, a 
szerződést kapcsolt utazási formaként 
azonosító, uniós szinten egységesített 
sárga színű jelzést tüntessen fel.
A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy 
a fogyasztók számára legmegfelelőbb 
intézkedések kiválasztására irányuló 
megfelelő fogyasztói tesztelést követően, a 
18. cikk (b) bekezdésével összhangban 
elfogadja az e látható jelzések 
meghatározásához szükséges technikai 
standardokat.

Or. en

Módosítás 423
Sergio Gaetano Cofferati, Marc Tarabella

Irányelvre irányuló javaslat
18 b cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

18b. cikk
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Technikai standardok
(1) A Bizottság technikai standardok
elfogadására való feljogosítására az e 
cikkben szereplő feltételek vonatkoznak.
(2) A Bizottságnak a 18a. cikkben említett, 
technikai standardok elfogadására adott 
felhatalmazás az e rendelet 
hatálybalépését követő [1 éves] 
időtartamra szól.
(3) Az Európai Parlament vagy a Tanács 
bármikor visszavonhatja a 18a. cikkben 
említett felhatalmazást. A visszavonásról 
szóló határozat megszünteti az abban 
meghatározott felhatalmazást. A határozat 
az Európai Unió Hivatalos Lapjában való 
kihirdetését követő napon, vagy a benne 
megjelölt későbbi időpontban lép 
hatályba. A határozat nem érinti a már 
hatályban lévő technikai standardok 
érvényességét.
(4) A Bizottság a technikai standardok 
elfogadását követően haladéktalanul és 
egyidejűleg értesíti arról az Európai 
Parlamentet és a Tanácsot.
(5) A 18a. cikk értelmében elfogadott 
technikai standard csak akkor lép 
hatályba, ha az Európai Parlamentnek és 
a Tanácsnak a technikai standardról való 
értesítését követő két hónapon belül sem 
az Európai Parlament, sem a Tanács nem 
emelt ellene kifogást, illetve, ha az említett 
időtartam lejártát megelőzően mind az 
Európai Parlament, mind a Tanács arról 
tájékoztatta a Bizottságot, hogy nem fog 
kifogást emelni. Ezen időtartam az 
Európai Parlament vagy a Tanács 
kezdeményezésére [2 hónappal] 
meghosszabbodik.

Or. en

Módosítás 424
Hans-Peter Mayer
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Irányelvre irányuló javaslat
19 cikk 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

 A tagállamok biztosítják, hogy az a 
közvetítő, aki beleegyezett abba, hogy 
lebonyolítja egy utazási csomag vagy egy 
igény szerint összeállított utazási forma 
foglalását, vagy elősegíti az ilyen 
szolgáltatások foglalását, a foglalási 
folyamat során bekövetkezett valamennyi 
hibáért felel, kivéve, ha az említett hibák 
az utazónak vagy elkerülhetetlen és 
rendkívüli körülményeknek 
tulajdoníthatók.

A tagállamok biztosítják, hogy az a 
közvetítő, aki beleegyezett abba, hogy 
lebonyolítja egy utazási csomag vagy egy 
igény szerint összeállított utazási forma 
foglalását, vagy elősegíti az ilyen 
szolgáltatások foglalását, felel azért, ha a 
szervező által a 4. cikk (1) bekezdés szerint 
rendelkezésre bocsátott információkat 
nem továbbítja, vagy azokat hiányosan 
továbbítja, vagy ha a foglalási folyamat 
során hibát vét. A szervező nem felel azért, 
ha a foglalási folyamat során
bekövetkezett hibák az utazónak vagy 
elkerülhetetlen és rendkívüli 
körülményeknek tulajdoníthatók.

Or. de

Indokolás

E módosítás összhangban áll a 4. cikkhez fűzött módosítással.

Módosítás 425
Matteo Salvini

Irányelvre irányuló javaslat
19 cikk 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok biztosítják, hogy az a 
közvetítő, aki beleegyezett abba, hogy 
lebonyolítja egy utazási csomag vagy egy 
igény szerint összeállított utazási forma 
foglalását, vagy elősegíti az ilyen 
szolgáltatások foglalását, a foglalási 
folyamat során bekövetkezett valamennyi 
hibáért felel, kivéve, ha az említett hibák az 
utazónak vagy elkerülhetetlen és rendkívüli 
körülményeknek tulajdoníthatók.

A tagállamok biztosítják, hogy az a 
közvetítő, aki beleegyezett abba, hogy 
lebonyolítja egy utazási csomag foglalását, 
a foglalási folyamat során bekövetkezett 
valamennyi hibáért felel, kivéve, ha az 
említett hibák az utazónak vagy 
elkerülhetetlen és rendkívüli 
körülményeknek tulajdoníthatók.

Or. en
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Indokolás

A foglalást „segítő” fél, aki mindössze egy másik szolgáltató webhelyére mutató linket biztosít, 
nem vonható felelősségre az ezen a második webhelyen használt foglalási folyamatért, 
amelyre nagy valószínűség szerint semmilyen befolyása nincs. Ezért azok a szolgáltatók, akik 
harmadik felek webhelyeire mutató linkek biztosításával segítik elő kiegészítő utazási 
szolgáltatások megvásárlását, nem vonhatók felelősségre az előforduló foglalási hibákért, 
hiszen csupán segítőként járnak el, nem szervezőként vagy közvetítőként.

Módosítás 426
Sergio Gaetano Cofferati, Marc Tarabella

Irányelvre irányuló javaslat
19 cikk 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok biztosítják, hogy az a 
közvetítő, aki beleegyezett abba, hogy 
lebonyolítja egy utazási csomag vagy egy 
igény szerint összeállított utazási forma 
foglalását, vagy elősegíti az ilyen 
szolgáltatások foglalását, a foglalási 
folyamat során bekövetkezett valamennyi 
hibáért felel, kivéve, ha az említett hibák az 
utazónak vagy elkerülhetetlen és 
rendkívüli körülményeknek
tulajdoníthatók.

A tagállamok biztosítják, hogy az a 
közvetítő, aki beleegyezett abba, hogy 
lebonyolítja egy utazási csomag vagy egy 
igény szerint összeállított utazási forma 
foglalását, vagy elősegíti az ilyen 
szolgáltatások foglalását, a foglalási 
folyamat során bekövetkezett valamennyi 
hibáért felel, kivéve, ha az említett hibák az 
utazónak tulajdoníthatók. A bizonyítási 
teher ilyen esetben a közvetítőt terheli, 
akinek bizonyítania kell, hogy az utazó 
hibázott.

Or. en

Módosítás 427
Anna Hedh

Rendeletre irányuló javaslat
19 cikk  

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

 A tagállamok biztosítják, hogy az a 
közvetítő, aki beleegyezett abba, hogy 
lebonyolítja egy utazási csomag vagy egy 
igény szerint összeállított utazási forma 
foglalását, vagy elősegíti az ilyen 

A tagállamok biztosítják, hogy az a 
közvetítő, aki beleegyezett abba, hogy 
lebonyolítja egy utazási csomag vagy egy 
igény szerint összeállított utazási forma 
foglalását, vagy elősegíti az ilyen 
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szolgáltatások foglalását, a foglalási 
folyamat során bekövetkezett valamennyi 
hibáért felel, kivéve, ha az említett hibák az 
utazónak vagy elkerülhetetlen és 
rendkívüli körülményeknek
tulajdoníthatók.

szolgáltatások foglalását, a foglalási 
folyamat során bekövetkezett valamennyi 
hibáért felel, kivéve, ha az említett hibák az 
utazónak tulajdoníthatók. Az utazó jogosult 
arra, hogy az esetleges hibás foglalást a 
foglalás megtörténte után 48 órán belül 
módosítsa.

Or. sv

Módosítás 428
Philippe Juvin

Irányelvre irányuló javaslat
19 cikk 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok biztosítják, hogy az a 
közvetítő, aki beleegyezett abba, hogy 
lebonyolítja egy utazási csomag vagy egy 
igény szerint összeállított utazási forma 
foglalását, vagy elősegíti az ilyen 
szolgáltatások foglalását, a foglalási 
folyamat során bekövetkezett valamennyi 
hibáért felel, kivéve, ha az említett hibák az 
utazónak vagy elkerülhetetlen és rendkívüli 
körülményeknek tulajdoníthatók.

A tagállamok biztosítják, hogy az utazási 
csomag foglalását intéző szervező vagy a 
közvetítő, aki beleegyezett abba, hogy 
lebonyolítja egy utazási csomag vagy egy 
igény szerint összeállított utazási forma 
foglalását, vagy elősegíti az ilyen 
szolgáltatások foglalását, a foglalási 
folyamat során bekövetkezett valamennyi 
hibáért felel, amennyiben ténylegesen 
részt vesz a foglalási folyamatban, kivéve, 
ha az említett hibák az utazónak vagy 
elkerülhetetlen és rendkívüli 
körülményeknek tulajdoníthatók. Másik 
kereskedőtől célzottan, a 3. cikk (5) 
bekezdése b) pontjában említett módon, 
kiegészítő utazási szolgáltatás kapcsolt 
online foglalási folyamaton keresztül 
történő megvásárlásán alapuló igény 
szerint összeállított utazási formával 
összefüggésben a közvetítő nem vonható 
felelősségre az adott kereskedő által 
elkövetett hibákból származó foglalási 
hibákért. Ilyen esetben a tagállamok 
gondoskodnak arról, hogy a kiegészítő 
utazási szolgáltatásokat nyújtó kereskedő 
feleljen az e szolgáltatások foglalási 
folyamata során bekövetkező hibákért.

Or. en
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Indokolás

A közvetítőknek csak akkor kell felelniük a foglalási hibákért, ha ténylegesen részt vesznek a 
foglalási folyamatban. Ha egy, az utazási célállomást és az utazás időtartamát is tartalmazó 
célzott információk kereskedők közötti továbbításán alapuló internetes kapcsolt foglalási 
folyamatokat használó, igény szerint összeállított utazási formával összefüggésben (lásd a 3. 
cikk (5) bekezdése b) pontjának módosítását) kiegészítő szolgáltatásokat nyújtó kereskedő 
foglalási hibákat követ el, akkor neki kell felelnie a foglalási hibákért, nem a kiegészítő 
szolgáltatások foglalására befolyással nem rendelkező közvetítőnek.

Módosítás 429
Philippe Juvin

Irányelvre irányuló javaslat
19 cikk 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok biztosítják, hogy az a 
közvetítő, aki beleegyezett abba, hogy 
lebonyolítja egy utazási csomag vagy egy 
igény szerint összeállított utazási forma 
foglalását, vagy elősegíti az ilyen 
szolgáltatások foglalását, a foglalási 
folyamat során bekövetkezett valamennyi 
hibáért felel, kivéve, ha az említett hibák az 
utazónak vagy elkerülhetetlen és rendkívüli 
körülményeknek tulajdoníthatók.

(A magyar nyelvi változatot nem érinti.)

Or. fr

Indokolás

E módosítás a francia nyelvi változatot érinti. A megfogalmazást össze kell hangolni az 
utasoknak a visszautasított beszállás és légijáratok törlése vagy hosszú késése esetén fennálló 
jogairól szóló 261/2004/EK rendeletben szereplő megfogalmazással, amely „rendkívüli 
körülményekről” (angolul: „extraordinary circumstances”) tesz említést.

Módosítás 430
Hans-Peter Mayer

Irányelvre irányuló javaslat
20 cikk 
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Olyan esetekben, amikor a szervező, illetve 
a 15. vagy a 18. cikkel összhangban a 
közvetítő kártérítést fizet, árcsökkentést 
hajt végre vagy eleget tesz az ezen irányelv 
szerint rá háruló egyéb kötelezettségeknek, 
ezen irányelv vagy a nemzeti jog 
rendelkezései nem értelmezhetők oly 
módon, hogy ezek korlátozzák a szervező 
vagy közvetítő arra vonatkozó jogát, hogy 
jogorvoslatot igényeljen bármely olyan 
harmadik féllel szemben, aki hozzájárult a 
kártérítést, az árcsökkentést vagy az egyéb 
kötelezettségeket kiváltó eseményhez.

(1) Olyan esetekben, amikor a szervező, 
illetve a 15. vagy a 18. cikkel összhangban 
a közvetítő kártérítést fizet, árcsökkentést 
hajt végre vagy eleget tesz az ezen irányelv 
szerint rá háruló egyéb kötelezettségeknek, 
a tagállamok biztosítják a szervező vagy 
közvetítő arra vonatkozó jogát, hogy 
jogorvoslatot igényeljen bármely olyan 
harmadik féllel szemben, aki hozzájárult a 
kártérítést, az árcsökkentést vagy az egyéb 
kötelezettséget kiváltó eseményhez.

(2) Az (1) bekezdésben említett, a 
jogorvoslat igénylésére vonatkozó jog a 
szervezők és a közvetítők azon jogát is 
magában foglalja, hogy utazási 
szolgáltatóktól igényeljenek jogorvoslatot 
olyan esetben, amikor egy szervező vagy 
egy közvetítő ezen irányelv szerint 
kártérítést köteles fizetni egy utazó 
részére, az utazó pedig valamelyik másik 
uniós jogszabály – a teljesség igénye 
nélkül például a 261/2004/EK rendelet 
vagy az 1371/2007/EK rendelet – szerint 
kártérítésre jogosult. Ez a jogorvoslatra 
vonatkozó jogosultság szerződésben nem 
korlátozható.
(3) A tagállamok biztosítják, hogy az (1) 
bekezdésben említett, jogorvoslat 
igénylésére vonatkozó jog esetleges 
korlátozásai a vonatkozó nemzeti 
törvényekkel összhangban ésszerűek és 
arányosak legyenek.

Or. en

Indokolás

A cikk nem fogalmaz világosan arról, hogy elismeri-e a szervezők jogorvoslati jogosultságát, 
vagy sem. Ebből következően kétféleképpen is értelmezhető. A rendelkezés egyik lehetséges 
olvasata e jog elismerésére utal, a nemzeti törvényekre hagyva a részletek meghatározását. 
Másfelől azonban a rendelkezés egy másik olvasata szerint csak e jog létezésének és 
kiterjedésének megállapításáról nemzeti szinten hozott döntés egyszerű védelméről van szó. A 
módosítás azt tisztázza, hogy:
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- ezt a jogot a nemzeti jogszabályokba kell foglalni a szervezők vonatkozásában

- ez a jog létezik ott, ahol az utazók másik uniós jogszabály szerint is kártérítést 
igényelhetnek.

Módosítás 431
Philippe Juvin

Irányelvre irányuló javaslat
20 cikk 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Olyan esetekben, amikor a szervező, illetve 
a 15. vagy a 18. cikkel összhangban a 
közvetítő kártérítést fizet, árcsökkentést 
hajt végre vagy eleget tesz az ezen irányelv 
szerint rá háruló egyéb kötelezettségeknek, 
ezen irányelv vagy a nemzeti jog 
rendelkezései nem értelmezhetők oly 
módon, hogy ezek korlátozzák a szervező 
vagy közvetítő arra vonatkozó jogát, hogy 
jogorvoslatot igényeljen bármely olyan 
harmadik féllel szemben, aki hozzájárult a 
kártérítést, az árcsökkentést vagy az egyéb 
kötelezettségeket kiváltó eseményhez.

Olyan esetekben, amikor a szervező, illetve 
a 11., 12., 15. vagy a 18. cikkel 
összhangban a közvetítő kártérítést fizet, 
árcsökkentést hajt végre vagy eleget tesz az 
ezen irányelv szerint rá háruló egyéb 
kötelezettségeknek, a tagállamok 
biztosítják a szervező vagy közvetítő arra 
vonatkozó jogát, hogy jogorvoslatot 
igényeljen bármely olyan harmadik féllel 
szemben, aki hozzájárult a kártérítést, az 
árcsökkentést vagy az egyéb 
kötelezettségeket kiváltó eseményhez.

Or. en

Indokolás

Although the current proposal is dedicated to B2C relations, it is nonetheless essential to 
underline that packages/assisted travel arrangements can be impacted by events/decisions 
triggered by third parties (eg. bankruptcy of an air carrier, cancellation of flights, etc.). The 
revision of the 1990 Directive should be the opportunity to reinforce this aspect of B2B 
relations and oblige Member States to include appropriate and accessible means of redress 
for the organiser and the retailer concerned against third parties. The addition to articles 11 
and 12 reflects the proposal put forward by Mr Philippe Juvin regarding targeted full 
harmonisation.

Módosítás 432
Ivo Belet

Irányelvre irányuló javaslat
21 cikk – 2 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az utazók nem mondhatnak le az ezen 
irányelvet átültető nemzeti intézkedések 
révén őket megillető jogokról.

(2) Az utazók nem mondhatnak le az ezen 
irányelvet átültető intézkedések révén őket 
megillető jogokról.

Or. nl

Indokolás

Ezt az irányelvet a tagállamok – az adott államszerkezettől függően – különböző 
közigazgatási szinteken alkalmazzák.

Módosítás 433
Sergio Gaetano Cofferati

Irányelvre irányuló javaslat
22 cikk 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok gondoskodnak az irányelv 
betartását biztosító megfelelő és hatékony 
eszközökről.

A tagállamok gondoskodnak az irányelv 
betartását biztosító megfelelő és hatékony 
eszközökről.

A tagállamok továbbá gondoskodnak 
arról – különösen az olyan jogok és 
garanciák iránti fogyasztói elvárás 
megteremtésével, amelyeket nem 
biztosítanak a szerződéssel együtt –, hogy 
megfelelő mechanizmusok legyenek 
bevezetve annak biztosítására, hogy a 
kereskedők, illetve a szervezők ne 
folytathassanak félrevezető gyakorlatokat.

Or. en

Módosítás 434
Ivo Belet

Irányelvre irányuló javaslat
23 cikk  
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

 A tagállamok meghatározzák az ezen 
irányelvnek megfelelően elfogadott 
tagállami rendelkezések megsértéséért a 
kereskedőkre kiróható szankciókat, 
továbbá megtesznek valamennyi szükséges 
intézkedést e szankciók érvényesítése 
érdekében. Az előírt szankcióknak 
hatékonyaknak, arányosaknak és 
visszatartó erejűeknek kell lenniük.

A tagállamok meghatározzák az ezen 
irányelvnek megfelelően elfogadott 
rendelkezések megsértéséért a 
kereskedőkre kiróható szankciókat, 
továbbá megtesznek valamennyi szükséges 
intézkedést e szankciók érvényesítése 
érdekében. Az előírt szankcióknak 
hatékonyaknak, arányosaknak és 
visszatartó erejűeknek kell lenniük.

Or. nl

Indokolás

Ezt az irányelvet a tagállamok – az adott államszerkezettől függően – különböző 
közigazgatási szinteken alkalmazzák.

Módosítás 435
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Irányelvre irányuló javaslat
27 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállamok legkésőbb [ezen irányelv 
hatálybalépésétől számított 18 hónap]-ig 
elfogadják és kihirdetik azokat a törvényi, 
rendeleti és közigazgatási rendelkezéseket, 
amelyek szükségesek ahhoz, hogy ennek 
az irányelvnek megfeleljenek. E 
rendelkezések szövegét haladéktalanul 
megküldik a Bizottság számára.

(1) A tagállamok legkésőbb [ezen irányelv 
hatálybalépésétől számított 24 hónap]-ig 
elfogadják és kihirdetik azokat a törvényi, 
rendeleti és közigazgatási rendelkezéseket, 
amelyek szükségesek ahhoz, hogy ennek 
az irányelvnek megfeleljenek. E 
rendelkezések szövegét haladéktalanul 
megküldik a Bizottság számára.

Or. pl

Indokolás

Az irányelv bevezetésére javasolt időkeret (18 hónap) nem elégséges, tekintve a törvényhozási 
folyamat hosszát és azt a hatást, amelyet a jogszabályok gyakorolnak a vállalkozásokra, 
amelyeknek elég időt kell kapniuk arra, hogy üzleti tevékenységeiket az új rendelkezésekhez 
igazítsák.  A szükséges rendelkezések tagállamok általi elfogadására rendelkezésre álló 
időkeretet ennek megfelelően meg kell hosszabbítani.  Ez a módosítás kiegészíti az előadó 
módosításait, amelyek minden határidő esetében 24 hónap megállapítására szólítanak fel.



AM\1013596HU.doc 203/203 PE526.125v01-00

HU


