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Pakeitimas 88
Emma McClarkin

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(5) pagal SESV 26 straipsnio 2 dalį vidaus 
rinką sudaro vidaus sienų neturinti erdvė, 
kurioje užtikrinamas laisvas prekių, 
asmenų, paslaugų ir kapitalo judėjimas. 
Būtina suderinti tam tikrus kelionės 
paslaugų paketo sutarčių ir kelionės 
paslaugų rinkinių aspektus, kad šioje 
srityje būtų galima sukurti tikrą vartotojų 
vidaus rinką ir būtų pasiekta tinkama 
aukšto lygio vartotojų apsaugos ir įmonių 
konkurencingumo pusiausvyra.

(5) pagal SESV 26 straipsnio 2 dalį vidaus 
rinką sudaro vidaus sienų neturinti erdvė, 
kurioje užtikrinamas laisvas prekių, 
asmenų, paslaugų ir kapitalo judėjimas. 
Būtina suderinti atitinkamus kelionės 
paslaugų paketo sutarčių ir kelionės 
paslaugų rinkinių aspektus, kad šioje 
srityje būtų galima sukurti tikrą vartotojų 
vidaus rinką ir būtų pasiekta tinkama 
aukšto lygio vartotojų apsaugos ir įmonių 
konkurencingumo pusiausvyra;

Or. en

Pakeitimas 89
Catherine Stihler

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(5) pagal SESV 26 straipsnio 2 dalį vidaus 
rinką sudaro vidaus sienų neturinti erdvė, 
kurioje užtikrinamas laisvas prekių, 
asmenų, paslaugų ir kapitalo judėjimas. 
Būtina suderinti tam tikrus kelionės 
paslaugų paketo sutarčių ir kelionės 
paslaugų rinkinių aspektus, kad šioje 
srityje būtų galima sukurti tikrą vartotojų 
vidaus rinką ir būtų pasiekta tinkama 
aukšto lygio vartotojų apsaugos ir įmonių 
konkurencingumo pusiausvyra;

(5) pagal SESV 26 straipsnio 2 dalį vidaus 
rinką sudaro vidaus sienų neturinti erdvė, 
kurioje užtikrinamas laisvas prekių, 
asmenų, paslaugų ir kapitalo judėjimas. 
Būtina suderinti tam tikrus kelionės 
paslaugų paketo sutarčių ir susijusių 
kelionės paslaugų rinkinių aspektus, kad 
šioje srityje būtų galima sukurti tikrą 
vartotojų vidaus rinką ir būtų pasiekta 
tinkama aukšto lygio vartotojų apsaugos ir 
įmonių konkurencingumo pusiausvyra;
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Or. en

Pagrindimas

Sąvoka „kelionės paslaugų rinkinys“ yra klaidinanti, nes leidžia manyti, kad pagalba 
teikiama ne tik užsakymo etapu, bet ir teikiant kelionės paslaugą.

Pakeitimas 90
Ivo Belet

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(6) tarpvalstybinis kelionės paslaugų 
paketų rinkos potencialas Sąjungoje šiuo 
metu nėra visapusiškai išnaudojamas.
Keliautojų apsaugos lygio skirtumai 
valstybėse narėse atgraso vienos valstybės 
narės keliautojus įsigyti kelionės paslaugų 
paketus ar rinkinius kitoje valstybėje 
narėje ir – panašiai – neskatina vienos 
valstybės narės organizatorių ir agentų 
pardavinėti tokių paslaugų kitose 
valstybėse narėse. Kad vartotojai ir įmonės 
gautų kuo daugiau naudos iš vidaus rinkos 
ir Sąjungoje būtų užtikrinta aukšto lygio 
vartotojų apsauga, būtina toliau derinti 
valstybių narių teisės aktus, kuriais 
reglamentuojami kelionės paslaugų paketai 
ir rinkiniai;

(6) tarpvalstybinis kelionės paslaugų 
paketų rinkos potencialas Sąjungoje šiuo 
metu nėra visapusiškai išnaudojamas. Kad 
vartotojai ir įmonės gautų kuo daugiau 
naudos iš vidaus rinkos ir Sąjungoje būtų 
užtikrinta aukšto lygio vartotojų apsauga, 
būtina toliau derinti valstybių narių teisės 
aktus, kuriais reglamentuojami kelionės 
paslaugų paketai ir rinkiniai;

Or. nl

Pakeitimas 91
Ivo Belet

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(6a) valstybėms narėms turėtų būti 
suteikta laisvė priimti ar išlaikyti 
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griežtesnes nuostatas, susijusias su 
kelionės paketais ir kelionės paslaugų 
rinkiniais, siekiant apsaugoti vartotoją;

Or. nl

Pakeitimas 92
Heide Rühle

Pasiūlymas dėl direktyvos
7 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(7) dauguma kelionės paslaugų paketus 
įsigyjančių asmenų yra vartotojai, kaip 
apibrėžta Sąjungos vartotojų teisės aktuose. 
Tačiau drauge ne visada lengva atskirti, kas 
įsigyja paslaugas – vartotojai ar nedidelių 
įmonių atstovai ir specialistai, užsakantys 
su verslu ar profesija susijusias keliones 
tais pačiais kanalais kaip ir paprasti 
vartotojai. Tokiems keliautojams paprastai 
reikia panašaus lygmens apsaugos. Be to, 
didelės bendrovės ar organizacijos neretai 
kelionės paslaugas savo darbuotojams 
perka pagal bendrąsias sutartis, sudarytas 
su įmonėmis, kurių specializacija –
dalykinių kelionių paslaugos. Tokio 
pobūdžio kelionės paslaugoms nereikia 
užtikrinti tokios pačios apsaugos, kokia 
užtikrinama paprastiems vartotojams. 
Todėl ši direktyva verslo reikalais 
keliaujantiems asmenims turi būti 
taikoma tik tada, kai kelionės paslaugos 
perkamos ne pagal bendrąsias sutartis.
Kad būtų išvengta painiavos su kitose 
vartotojų apsaugos direktyvose vartojamu 
terminu „vartotojas“, asmenys, kurių 
apsauga reglamentuojama šia direktyva, 
bus vadinami „keliautojais“.

(7) dauguma kelionės paslaugų paketus 
įsigyjančių asmenų yra vartotojai, kaip 
apibrėžta Sąjungos vartotojų teisės aktuose. 
Tačiau drauge ne visada lengva atskirti, kas 
įsigyja paslaugas – vartotojai ar nedidelių 
įmonių atstovai ir specialistai, užsakantys 
su verslu ar profesija susijusias keliones 
tais pačiais kanalais kaip ir paprasti 
vartotojai. Didelės bendrovės ar 
organizacijos neretai kelionės paslaugas 
savo darbuotojams perka pagal bendrąsias 
sutartis, sudarytas su įmonėmis, kurių 
specializacija – dalykinių kelionių 
paslaugos arba kurių paslaugomis 
naudodamasis keliautojas keliauja. Tokio 
pobūdžio kelionės paslaugoms nereikia 
užtikrinti tokios pačios apsaugos, kokia 
užtikrinama paprastiems vartotojams. Kad 
būtų išvengta painiavos su kitose vartotojų 
apsaugos direktyvose vartojamu terminu 
„vartotojas“, asmenys, kurių apsauga 
reglamentuojama šia direktyva, bus 
vadinami „keliautojais“;

Or. en
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Pakeitimas 93
Emma McClarkin

Pasiūlymas dėl direktyvos
7 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(7) dauguma kelionės paslaugų paketus 
įsigyjančių asmenų yra vartotojai, kaip 
apibrėžta Sąjungos vartotojų teisės 
aktuose. Tačiau drauge ne visada lengva 
atskirti, kas įsigyja paslaugas – vartotojai 
ar nedidelių įmonių atstovai ir specialistai, 
užsakantys su verslu ar profesija susijusias 
keliones tais pačiais kanalais kaip ir 
paprasti vartotojai. Tokiems keliautojams 
paprastai reikia panašaus lygmens 
apsaugos. Be to, didelės bendrovės ar 
organizacijos neretai kelionės paslaugas 
savo darbuotojams perka pagal bendrąsias 
sutartis, sudarytas su įmonėmis, kurių 
specializacija – dalykinių kelionių 
paslaugos. Tokio pobūdžio kelionės 
paslaugoms nereikia užtikrinti tokios 
pačios apsaugos, kokia užtikrinama 
paprastiems vartotojams. Todėl ši 
direktyva verslo reikalais keliaujantiems 
asmenims turi būti taikoma tik tada, kai 
kelionės paslaugos perkamos ne pagal 
bendrąsias sutartis. Kad būtų išvengta 
painiavos su kitose vartotojų apsaugos 
direktyvose vartojamu terminu 
„vartotojas“, asmenys, kurių apsauga 
reglamentuojama šia direktyva, bus 
vadinami „keliautojais“;

(7) dauguma kelionės paslaugų paketus 
įsigyjančių asmenų yra vartotojai. Tačiau 
drauge ne visada lengva atskirti, kas įsigyja 
paslaugas – vartotojai ar nedidelių įmonių 
atstovai ir specialistai, užsakantys su verslu 
ar profesija susijusias keliones tais pačiais 
kanalais kaip ir paprasti vartotojai. 
Tokiems keliautojams paprastai reikia 
panašaus lygmens apsaugos. Be to, didelės 
bendrovės ar organizacijos neretai kelionės 
paslaugas savo darbuotojams perka pagal 
bendrąsias sutartis, sudarytas su įmonėmis, 
kurių specializacija – dalykinių kelionių 
paslaugos. Tokio pobūdžio kelionės 
paslaugoms nereikia užtikrinti tokios 
pačios apsaugos, kokia užtikrinama 
paprastiems vartotojams. Todėl ši 
direktyva verslo reikalais keliaujantiems 
asmenims turi būti taikoma tik tada, kai 
valstybės narės mano, kad tai būtina,
pavyzdžiui, jeigu verslo reikalais 
keliaujantis asmuo užsisako kelionę savo 
paties, o ne įmonės vardu. Kad būtų 
išvengta painiavos su kitose vartotojų 
apsaugos direktyvose vartojamu terminu 
„vartotojas“, asmenys, kurių apsauga 
reglamentuojama šia direktyva, bus 
vadinami „keliautojais“;

Or. en

Pakeitimas 94
Philippe Juvin

Pasiūlymas dėl direktyvos
8 konstatuojamoji dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(8) kadangi kelionės paslaugas galima 
derinti įvairiais būdais, tikslinga paketais 
laikyti visus kelionės paslaugų derinius, 
turinčius vartotojų su paketais siejamų 
tipinių ypatumų, visų pirma atskirų 
kelionės paslaugų sujungimo į bendrą 
kelionės paslaugų paketą, už kurio tinkamą 
įgyvendinimą visą atsakomybę prisiima 
organizatorius. Vadovaujantis Europos 
Teisingumo Teismo praktika, neturėtų būti 
jokio skirtumo, ar kelionės paslaugos 
susiejamos prieš sudarant sutartį su 
keliautoju ar jo paties prašymu ar pagal jo 
pasirinktas paslaugas. Tokie patys principai 
turėtų būti taikomi nepriklausomai nuo to, 
ar paslaugų užsakymas atliktas kelionių 
agentūroje ar internetu;

(8) kadangi kelionės paslaugas galima 
derinti įvairiais būdais, tikslinga paketais 
laikyti visus kelionės paslaugų derinius, 
turinčius vartotojų su paketais siejamų 
tipinių ypatumų, visų pirma atskirų 
kelionės paslaugų sujungimo į bendrą 
kelionės paslaugų paketą, už kurio tinkamą 
įgyvendinimą visą atsakomybę prisiima 
organizatorius ir (arba) agentas. 
Vadovaujantis Europos Teisingumo 
Teismo praktika16, neturėtų būti jokio 
skirtumo, ar kelionės paslaugos susiejamos 
prieš sudarant sutartį su keliautoju ar jo 
paties prašymu ar pagal jo pasirinktas 
paslaugas. Tokie patys principai turėtų būti 
taikomi nepriklausomai nuo to, ar paslaugų 
užsakymas atliktas kelionių agentūroje ar 
internetu;

__________________ __________________
16 Žr. 2002 m. balandžio 30 d. Sprendimą 
Club Tour, Viagens e Turismo SA prieš
Alberto Carlos Lobo Gonçalves Garrido ir 
Club Med Viagens Ld (C-44/00, 
Rink. p. I-04051).

Žr. 2002 m. balandžio 30 d. Sprendimą 
Club Tour, Viagens e Turismo SA prieš 
Alberto Carlos Lobo Gonçalves Garrido ir 
Club Med Viagens Ld (C-44/00, 
Rink. p. I-04051).

Or. en

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu konstatuojamoji dalis suderinama su pasiūlymu dėl tikslinio maksimalaus 11 
straipsnio suderinimo (atsakomybė už paketo paslaugų teikimą). Atsakinguoju pardavėju 
galėtų būti organizatorius ir (arba) agentas, kaip tai anksčiau buvo numatyta 1990 m. 
direktyvoje, paliekant valstybėms narėms šiokią tokią veiksmų laisvę.

Pakeitimas 95
Philippe Juvin

Pasiūlymas dėl direktyvos
9 konstatuojamoji dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(9) siekiant skaidrumo, kelionės paslaugų 
paketus reikėtų aiškiai atskirti nuo kelionės 
paslaugų rinkinių, kai internetu ar kelionių 
agentūroje perkantiems keliautojams 
padedama pasirinkti atskiras kelionės 
paslaugas ir sudaryti sutartis su pavieniais 
šių paslaugų teikėjais, be kita ko, 
susietosiomis užsakymo sistemomis, ir šios 
paslaugos neturi minėtų tipinių paketų 
ypatumų, todėl nėra tikslinga joms taikyti 
prievoles, kurios taikomos paketams;

(9) siekiant skaidrumo, kelionės paslaugų 
paketus reikėtų aiškiai atskirti nuo kelionės 
paslaugų rinkinių, kai internetu ar kelionių 
agentūroje perkantiems keliautojams 
padedama pasirinkti atskiras kelionės 
paslaugas ir sudaryti sutartis su pavieniais 
šių paslaugų teikėjais, be kita ko, 
susietosiomis užsakymo sistemomis,
darant tai tikslingai, ir šios paslaugos 
neturi minėtų tipinių paketų ypatumų, todėl 
nėra tikslinga joms taikyti prievoles, kurios 
taikomos paketams;

Or. en

Pagrindimas

Sąvokos „kelionės paslaugų rinkinys“ paaiškinimas (papildomi pasiūlymai turi būti tiksliniai, 
t. y. susiję su pirmosios keliautojo užsisakytos kelionės paslaugos teikimo vieta ir dienomis). 
Papildomi patikslinimai įtraukti į pasiūlymo dėl direktyvos 11 ir 13 konstatuojamąsias dalis.

Pakeitimas 96
Ivo Belet

Pasiūlymas dėl direktyvos
11 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(11) kelionės paslaugų rinkinius taip pat 
reikėtų aiškiai atskirti nuo kelionės 
paslaugų, kurias keliautojai įsigyja atskirai, 
neretai ne tuo pačiu metu, net jei šios 
paslaugos perkamos tai pačiai kelionei ar 
atostogoms. Internetu įsigyjami kelionės 
paslaugų rinkiniai turėtų būtų aiškiai 
atskirti nuo tokių nuorodų, kuriomis 
keliautojai paprasčiausiai bendrais bruožais 
informuojami apie kitas galimas kelionės 
paslaugas, pavyzdžiui, kai viešbutis ar 
renginio organizatorius savo interneto 
svetainėje pateikia transporto iki viešbučio 
ar renginio vietos paslaugas teikiančių 
įmonių sąrašą, tačiau nesuteikia galimybės 
jų užsisakyti, arba jeigu interneto 

(11) kelionės paslaugų rinkinius taip pat 
reikėtų aiškiai atskirti nuo kelionės 
paslaugų, kurias keliautojai įsigyja atskirai, 
neretai ne tuo pačiu metu, net jei šios 
paslaugos perkamos tai pačiai kelionei ar 
atostogoms. Internetu įsigyjami kelionės 
paslaugų rinkiniai turėtų būtų aiškiai 
atskirti susijusių interneto svetainių, 
kuriose nesiekiama sudaryti sutarties su 
keliautoju, ir nuo tokių nuorodų, kuriomis 
keliautojai paprasčiausiai bendrais bruožais 
informuojami apie kitas galimas kelionės 
paslaugas, pavyzdžiui, kai viešbutis ar 
renginio organizatorius savo interneto 
svetainėje pateikia transporto iki viešbučio 
ar renginio vietos paslaugas teikiančių 
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svetainėse reklama talpinama naudojantis 
slapukais arba metaduomenimis;

įmonių sąrašą, tačiau nesuteikia galimybės 
jų užsisakyti, arba jeigu interneto 
svetainėse reklama talpinama naudojantis 
slapukais arba metaduomenimis;

Or. nl

Pakeitimas 97
Philippe Juvin

Pasiūlymas dėl direktyvos
11 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(11) kelionės paslaugų rinkinius taip pat 
reikėtų aiškiai atskirti nuo kelionės 
paslaugų, kurias keliautojai įsigyja atskirai, 
neretai ne tuo pačiu metu, net jei šios 
paslaugos perkamos tai pačiai kelionei ar 
atostogoms. Internetu įsigyjami kelionės 
paslaugų rinkiniai turėtų būtų aiškiai 
atskirti nuo tokių nuorodų, kuriomis 
keliautojai paprasčiausiai bendrais bruožais 
informuojami apie kitas galimas kelionės 
paslaugas, pavyzdžiui, kai viešbutis ar 
renginio organizatorius savo interneto 
svetainėje pateikia transporto iki viešbučio 
ar renginio vietos paslaugas teikiančių 
įmonių sąrašą, tačiau nesuteikia galimybės 
jų užsisakyti, arba jeigu interneto 
svetainėse reklama talpinama naudojantis 
slapukais arba metaduomenimis;

(11) kelionės paslaugų rinkinius taip pat 
reikėtų aiškiai atskirti nuo kelionės 
paslaugų, kurias keliautojai įsigyja atskirai, 
neretai ne tuo pačiu metu, net jei šios 
paslaugos perkamos tai pačiai kelionei ar 
atostogoms. Internetu įsigyjami kelionės 
paslaugų rinkiniai turėtų būtų aiškiai 
atskirti nuo tokių nuorodų, kuriomis 
keliautojai paprasčiausiai bendrais 
bruožais, o ne tikslingai informuojami apie 
kitas galimas kelionės paslaugas, 
pavyzdžiui, kai viešbutis ar renginio 
organizatorius savo interneto svetainėje 
pateikia transporto iki viešbučio ar renginio 
vietos paslaugas teikiančių įmonių sąrašą, 
tačiau nesuteikia galimybės jų užsisakyti, 
arba jeigu interneto svetainių 
reklaminiuose skelbimuose, susijusiuose 
su kelionės tikslu ir (arba) kelionės 
trukme, nurodyta pirmajai pasirinktai 
kelionės paslaugai, reklama talpinama 
naudojantis slapukais arba 
metaduomenimis;

Or. en

Pagrindimas

Patikslinama, kas nėra kelionės paslaugų rinkinys (papildomi pasiūlymai nėra siunčiami 
tikslingai, t. y. jie nesusiję su pirmosios kelionės paslaugos, kurią užsisakė keliautojas, vieta ir 
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dienomis).

Pakeitimas 98
Philippe Juvin

Pasiūlymas dėl direktyvos
13 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(13) todėl reikėtų nustatyti tiek kelionių 
agentūroms, tiek internetu prekiaujantiems 
agentams, kurie tos pačios kelionės proga 
ar vienoje pardavimo vietoje padeda 
keliautojams įsigyti kelionės paslaugas, 
skirtas konkrečias taisykles, susijusias su 
pagalba sudarant atskiras sutartis su 
pavieniais paslaugų teikėjais ir su internetu 
prekiaujančiais agentais, kurie 
naudodamiesi susietosiomis užsakymo 
sistemomis tikslingai padeda įsigyti 
papildomų kelionės paslaugų iš kito 
pardavėjo ne vėliau kaip iki pirmosios 
paslaugos užsakymo patvirtinimo. Šios 
taisyklės būtų taikomos, pavyzdžiui, kai 
drauge su pirmosios paslaugos 
(pavyzdžiui, lėktuvo ar traukinio bilieto) 
įsigijimo patvirtinimu vartotojui pasiūloma 
užsisakyti papildomų kelionės paslaugų 
atvykimo vietoje, pavyzdžiui, nakvynę 
viešbutyje, drauge pateikiant nuorodą į kito 
paslaugų teikėjo ar tarpininko interneto 
svetainę. Tokios paslaugos nesudaro 
paketo, kaip nustatyta šioje direktyvoje 
pateiktose apibrėžtyse, nes jokių 
neaiškumų dėl to, kad visą atsakomybę už 
kelionės paslaugas prisiima vienas 
organizatorius, kilti negali, tačiau minėti 
paslaugų rinkiniai yra alternatyvus verslo 
modelis, neretai konkuruojantis su paketų 
modeliu;

(13) todėl reikėtų nustatyti tiek kelionių 
agentūroms, tiek internetu prekiaujantiems 
agentams, kurie tos pačios kelionės proga 
ar vienoje pardavimo vietoje padeda 
keliautojams įsigyti kelionės paslaugas, 
skirtas konkrečias taisykles, susijusias su 
pagalba sudarant atskiras sutartis su 
pavieniais paslaugų teikėjais ir su internetu 
prekiaujančiais agentais, kurie 
naudodamiesi susietosiomis užsakymo 
sistemomis tikslingai padeda įsigyti 
papildomų kelionės paslaugų iš kito 
pardavėjo, o tai reiškia, kad prekiautojai 
perdavinės duomenis, konkrečiai 
susijusius su pirmąja kelionės paslauga 
(įskaitant kelionės paskirties vietą ir 
kelionės trukmę), neperduodami 
keliautojo asmens duomenų, ne vėliau 
kaip iki pirmosios paslaugos užsakymo 
patvirtinimo e. paštu. Šios taisyklės būtų 
taikomos, pavyzdžiui, kai, siunčiant
pirmosios paslaugos (pavyzdžiui, lėktuvo 
ar traukinio bilieto) įsigijimo patvirtinimą 
arba kartu su juo vartotojui pasiūloma 
užsisakyti papildomų kelionės paslaugų 
atvykimo vietoje ir (arba) pirmajai 
kelionės paslaugai nurodytomis dienomis, 
pavyzdžiui, nakvynę viešbutyje, drauge 
pateikiant nuorodą į kito paslaugų teikėjo 
ar tarpininko interneto svetainę. Tokios 
paslaugos nesudaro paketo, kaip nustatyta 
šioje direktyvoje pateiktose apibrėžtyse, 
nes jokių neaiškumų dėl to, kad visą 
atsakomybę už kelionės paslaugas prisiima 
vienas organizatorius ir (arba) agentas
kilti negali ir kadangi pardavėjai 
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neperdavė vieni kitiems keliautojo asmens 
duomenų,, tačiau minėti paslaugų rinkiniai 
yra alternatyvus verslo modelis, neretai 
konkuruojantis su paketų modeliu;

Or. en

Pagrindimas

Patikslinama, kokia informacija keičiamasi (skirtumas tarp kelionės paketo, kuris apibrėžtas 
3 straipsnio 2 dalies v punkte ir KPR, apibrėžto 3 straipsnio 5 dalies b punkte). Vien nuoroda 
interneto svetainėje negali būti laikoma KPR (būtinas bent informacijos, susijusios vien su 
užsakymu (dienos ir vieta) perdavimas tarp prekybininkų). Reikia patikslinti teisingą 
patvirtinimo laiką (patvirtinamojo e. laiško gavimas) siekiant užtikrinti teisinį saugumą 
(termino apibrėžimas turi poveikį tam, ar tam tikra paslauga bus laikoma kelionės paketu, ar 
ne).

Pakeitimas 99
Hans-Peter Mayer

Pasiūlymas dėl direktyvos
14 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(14a) internete atsirado tokia praktika, 
kad pardavėjai, padedantys įsigyti 
susijusius kelionės paslaugų rinkinius, 
savo interneto svetainėse paslepia 
parinktį, pagal kurią keliautojams 
leidžiama pasirinkti tik pagrindinę 
paslaugą ir jokios kitos. Tokią praktiką 
reikėtų laikyti klaidinančia keliautojus. 
Kadangi esamais teisės aktais jos kol kas 
nebuvo leidžiama panaikinti ir kadangi ši 
praktika yra būdinga susijusiems kelionės 
paslaugų rinkiniams, pagal šią direktyvą 
ją reikėtų uždrausti;

Or. en

Pakeitimas 100
Emma McClarkin
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Pasiūlymas dėl direktyvos
15 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(15a) prieš vartotojams atliekant 
mokėjimą, jiems derėtų pranešti, ar jie 
pasirenka kelionės paslaugų paketą, ar 
susijusį kelionės paslaugų rinkinį, ir 
atitinkamą apsaugos lygį;

Or. en

Pakeitimas 101
Emma McClarkin

Pasiūlymas dėl direktyvos
15 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(15b) jeigu vartotojai nori ir toliau savo 
atostogas organizuoti ne pagal šią 
direktyvą, tačiau netaikant šioje 
direktyvoje numatyto tokio pat apsaugos 
lygio, jiems reikėtų apie tai atitinkamai 
pranešti prieš atliekant mokėjimą;

Or. en

Pakeitimas 102
Hans-Peter Mayer

Pasiūlymas dėl direktyvos
16 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(16) kelionės paslaugų paketo ar rinkinio 
identifikavimo tikslais svarstytini tik 
skirtingų kelionės paslaugų, kaip antai 
apgyvendinimas, keleivių vežimas 
autobusu, traukiniu, vandens ar oro 
transportu, taip pat automobilių nuoma, 

(16) kelionės paslaugų paketo ar rinkinio 
identifikavimo tikslais svarstytini tik 
skirtingų kelionės paslaugų, kaip antai 
apgyvendinimas, keleivių vežimas 
autobusu, traukiniu, vandens ar oro 
transportu, taip pat automobilių nuoma, 
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deriniai. Apgyvendinimas nuolatinio 
gyvenimo tikslais, įskaitant ilgalaikių 
kalbos mokymosi kursų tikslais, pagal šios 
direktyvos terminų apibrėžtis neturėtų būti 
laikomas apgyvendinimu;

deriniai. Vien nakvynės viešbutyje su 
kartu užsakytomis paslaugomis, kaip 
antai bilietais į muzikos renginius ar 
sveikatingumo procedūromis, į direktyvos 
taikymo sritį turėtų būti neįtraukiamos, jei 
ši paslauga nesudaro nemenkos kelionės 
dalies arba jei pagrindinis kelionės 
elementas nėra aiškiai šalutinė paslauga.
Apgyvendinimas nuolatinio gyvenimo 
tikslais, jei jis trunka ilgiau kaip vieną 
mėnesį arba nėra aiškiai susijęs su jokiu 
turistiniu tikslu, pavyzdžiui, ilgalaikių 
kalbos mokymosi kursų atveju, pagal šios 
direktyvos terminų apibrėžtis neturėtų būti 
laikomas apgyvendinimu;

Or. de

Pakeitimas 103
Emma McClarkin

Pasiūlymas dėl direktyvos
16 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(16) kelionės paslaugų paketo ar rinkinio 
identifikavimo tikslais svarstytini tik
skirtingų kelionės paslaugų, kaip antai 
apgyvendinimas, keleivių vežimas 
autobusu, traukiniu, vandens ar oro 
transportu, taip pat automobilių nuoma, 
deriniai. Apgyvendinimas nuolatinio 
gyvenimo tikslais, įskaitant ilgalaikių 
kalbos mokymosi kursų tikslais, pagal šios 
direktyvos terminų apibrėžtis neturėtų būti 
laikomas apgyvendinimu.

(16) kelionės paslaugų paketo ar susijusio 
rinkinio identifikavimo tikslais svarstytini 
skirtingų kelionės paslaugų, kaip antai 
apgyvendinimas, keleivių vežimas 
autobusu, traukiniu, vandens ar oro 
transportu, taip pat automobilių nuoma, 
deriniai. Nakvynės viešbutyje su kartu 
užsakytomis paslaugomis, kaip antai 
bilietais į muzikos renginius ar 
sveikatingumo procedūromis, į direktyvos 
taikymo sritį turėtų būti neįtraukiamos, jei 
ši paslauga nesudaro nemenkos kelionės 
dalies arba jeigu šalutine paslauga nėra 
aiškus pagrindinis kelionės elementas.
Apgyvendinimas nuolatinio gyvenimo 
tikslais, jei jis trunka ilgiau kaip vieną 
mėnesį arba aiškiai nesusijęs su jokiu 
turistiniu tikslu, pavyzdžiui, ilgalaikių 
kalbos mokymosi kursų atveju, pagal šios 
direktyvos terminų apibrėžtis neturėtų būti 
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laikomas apgyvendinimu;

Or. en

Pakeitimas 104
Emma McClarkin

Pasiūlymas dėl direktyvos
17 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(17) kitos keliautojams skirtos paslaugos, 
pavyzdžiui, bilietai į koncertus, sporto 
varžybas, ekskursijas ar pramogų parkus, 
teikiamos drauge su keleivių vežimo, 
apgyvendinimo ir (arba) automobilių 
nuomos paslaugomis, turėtų būti laikomos 
potencialia sudėtine kelionės paslaugų 
paketo ar rinkinio dalimi. Tačiau tokie 
paketai į šios direktyvos taikymo sritį 
turėtų patekti tik tuomet, kai atitinkama 
turizmo paslauga sudaro nemenką paketo 
dalį. Apskritai turizmo paslauga laikoma 
sudarančia nemenką paketo dalį, jei jos 
vertė yra didesnė nei 20 proc. visos kainos 
ar kitais atžvilgiais yra svarbi kelionės ar 
atostogų dalis. Šalutinės paslaugos, kaip 
antai kelionės draudimas, bagažo 
pervežimas, maitinimas ar patalpų 
valymas, kurios yra apgyvendinimo 
paslaugos sudedamosios dalys, neturėtų 
būti laikomos atskiromis paslaugomis;

(17) kitos keliautojams skirtos paslaugos, 
pavyzdžiui, bilietai į koncertus, sporto 
varžybas, ekskursijas ar pramogų parkus, 
teikiamos drauge su keleivių vežimo, 
apgyvendinimo ir (arba) automobilių 
nuomos paslaugomis, turėtų būti laikomos 
potencialia sudėtine kelionės paslaugų 
paketo ar susijusio rinkinio dalimi. Tačiau 
tokie paketai į šios direktyvos taikymo sritį 
turėtų patekti tik tuomet, kai atitinkama 
turizmo paslauga sudaro nemenką paketo 
dalį. Apskritai turizmo paslaugą reikėtų 
laikyti sudarančia nemenką paketo ar 
rinkinio dalį, jei ji yra parduodama 
vartotojams kaip būtent tokia paslauga, 
jei jos vertė yra didesnė nei 20 proc. visos 
kainos ar jei kitais atžvilgiais yra svarbi 
kelionės ar atostogų dalis. Šalutinės 
paslaugos, kaip antai kelionės draudimas, 
bagažo pervežimas, maitinimas ar patalpų 
valymas, kurios yra apgyvendinimo 
paslaugos sudedamosios dalys, neturėtų 
būti laikomos atskiromis paslaugomis;

Or. en

Pakeitimas 105
Heide Rühle

Pasiūlymas dėl direktyvos
17 konstatuojamoji dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(17) kitos keliautojams skirtos paslaugos, 
pavyzdžiui, bilietai į koncertus, sporto 
varžybas, ekskursijas ar pramogų parkus, 
teikiamos drauge su keleivių vežimo, 
apgyvendinimo ir (arba) automobilių 
nuomos paslaugomis, turėtų būti laikomos 
potencialia sudėtine kelionės paslaugų 
paketo ar rinkinio dalimi. Tačiau tokie 
paketai į šios direktyvos taikymo sritį 
turėtų patekti tik tuomet, kai atitinkama 
turizmo paslauga sudaro nemenką paketo 
dalį. Apskritai turizmo paslauga laikoma 
sudarančia nemenką paketo dalį, jei jos
vertė yra didesnė nei 20 proc. visos kainos 
ar kitais atžvilgiais yra svarbi kelionės ar 
atostogų dalis. Šalutinės paslaugos, kaip 
antai kelionės draudimas, bagažo 
pervežimas, maitinimas ar patalpų 
valymas, kurios yra apgyvendinimo 
paslaugos sudedamosios dalys, neturėtų 
būti laikomos atskiromis paslaugomis.

(17) kitos keliautojams skirtos paslaugos, 
pavyzdžiui, bilietai į koncertus, sporto 
varžybas, ekskursijas ar pramogų parkus, 
teikiamos drauge su keleivių vežimo, 
apgyvendinimo ir (arba) automobilių 
nuomos paslaugomis, turėtų būti laikomos 
potencialia sudėtine kelionės paslaugų 
paketo ar rinkinio dalimi. Tačiau tokie 
paketai į šios direktyvos taikymo sritį 
turėtų patekti tik tuomet, kai atitinkama 
turizmo paslauga sudaro nemenką paketo 
dalį. Apskritai turizmo paslauga laikoma 
sudarančia nemenką paketo dalį, jeigu 
nurodoma, kad yra būtent taip, jei jos 
vertė yra didesnė nei 40 proc. visos kainos 
ar jei kitais atžvilgiais yra svarbi kelionės 
ar atostogų dalis. Šalutinės paslaugos, pvz.,
visų pirma, kelionės draudimas, vežimas
tarp stoties ir apgyvendinimo vietos, 
vežimas pradedant kelionę ir per išvykas, 
bagažo pervežimas, slidinėjimo pasų 
pardavimas, dviračių ar automobilių 
nuoma, maitinimas ar patalpų valymas, 
kurios yra apgyvendinimo paslaugos 
sudedamosios dalys, neturėtų būti laikomos 
atskiromis paslaugomis;

Or. en

Pakeitimas 106
Hans-Peter Mayer

Pasiūlymas dėl direktyvos
17 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(17) kitos keliautojams skirtos paslaugos, 
pavyzdžiui, bilietai į koncertus, sporto 
varžybas, ekskursijas ar pramogų parkus, 
teikiamos drauge su keleivių vežimo, 
apgyvendinimo ir (arba) automobilių 
nuomos paslaugomis, turėtų būti laikomos 

(17) kitos keliautojams skirtos paslaugos, 
pavyzdžiui, bilietai į koncertus, sporto 
varžybas, ekskursijas ar pramogų parkus, 
teikiamos drauge su keleivių vežimo, 
apgyvendinimo ir (arba) automobilių 
nuomos paslaugomis, turėtų būti laikomos 
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potencialia sudėtine kelionės paslaugų 
paketo ar rinkinio dalimi. Tačiau tokie 
paketai į šios direktyvos taikymo sritį 
turėtų patekti tik tuomet, kai atitinkama 
turizmo paslauga sudaro nemenką paketo 
dalį. Apskritai turizmo paslauga laikoma 
sudarančia nemenką paketo dalį, jei jos 
vertė yra didesnė nei 20 proc. visos kainos 
ar kitais atžvilgiais yra svarbi kelionės ar 
atostogų dalis. Šalutinės paslaugos, kaip 
antai kelionės draudimas, bagažo 
pervežimas, maitinimas ar patalpų 
valymas, kurios yra apgyvendinimo 
paslaugos sudedamosios dalys, neturėtų 
būti laikomos atskiromis paslaugomis;

potencialia sudėtine kelionės paslaugų 
paketo ar rinkinio dalimi. Tačiau tokie 
paketai į šios direktyvos taikymo sritį 
turėtų patekti tik tuomet, kai atitinkama 
turizmo paslauga sudaro nemenką paketo 
ar rinkinio dalį. Apskritai turizmo paslauga 
laikoma sudarančia nemenką paketo dalį, 
jei ji aiškiai įvardyta kaip nemenka, yra 
pagrindinis kelionės elementas, jei jos 
vertė yra didesnė nei 20 proc. visos kainos 
ar kitais atžvilgiais yra svarbi kelionės ar 
atostogų dalis. Šalutinės paslaugos, kaip 
antai ypač kelionės draudimas, vežimas 
tarp geležinkelio stoties ir apgyvendinimo 
vietos, vežimas pradedant kelionę ir per 
išvykas, bagažo pervežimas, maitinimas ar 
patalpų valymas, kurios yra 
apgyvendinimo paslaugos sudedamosios 
dalys, neturėtų būti laikomos atskiromis 
paslaugomis;

Or. de

Pakeitimas 107
Othmar Karas

Pasiūlymas dėl direktyvos
17 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(17) kitos keliautojams skirtos paslaugos, 
pavyzdžiui, bilietai į koncertus, sporto 
varžybas, ekskursijas ar pramogų parkus, 
teikiamos drauge su keleivių vežimo, 
apgyvendinimo ir (arba) automobilių 
nuomos paslaugomis, turėtų būti laikomos 
potencialia sudėtine kelionės paslaugų 
paketo ar rinkinio dalimi. Tačiau tokie 
paketai į šios direktyvos taikymo sritį 
turėtų patekti tik tuomet, kai atitinkama 
turizmo paslauga sudaro nemenką paketo 
dalį. Apskritai turizmo paslauga laikoma 
sudarančia nemenką paketo dalį, jei jos 
vertė yra didesnė nei 20 proc. visos kainos 
ar kitais atžvilgiais yra svarbi kelionės ar 
atostogų dalis. Šalutinės paslaugos, kaip 
antai kelionės draudimas, bagažo 

(17) kitos keliautojams skirtos paslaugos, 
pavyzdžiui, bilietai į koncertus, sporto 
varžybas, ekskursijas ar pramogų parkus, 
teikiamos drauge su keleivių vežimo, 
apgyvendinimo ir (arba) automobilių 
nuomos paslaugomis, turėtų būti laikomos 
potencialia sudėtine kelionės paslaugų 
paketo ar rinkinio dalimi. Tačiau tokie 
paketai į šios direktyvos taikymo sritį 
turėtų patekti tik tuomet, kai atitinkama 
turizmo paslauga sudaro nemenką paketo 
ar rinkinio dalį. Apskritai turizmo paslauga 
laikoma sudarančia nemenką paketo dalį, 
jei jos vertė yra didesnė nei 50  proc. visos 
kainos ar kitais atžvilgiais yra svarbi 
kelionės ar atostogų dalis. Šalutinės 
paslaugos, kaip antai kelionės draudimas, 
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pervežimas, maitinimas ar patalpų 
valymas, kurios yra apgyvendinimo 
paslaugos sudedamosios dalys, neturėtų 
būti laikomos atskiromis paslaugomis;

bagažo pervežimas, gabenimas tarp 
apgyvendinimo vietos ir geležinkelio 
stoties, sveikatingumo procedūros, 
užsakomos vietoje, dviračių nuoma, 
maitinimas ar patalpų valymas, kurios yra 
apgyvendinimo paslaugos sudedamosios 
dalys, neturėtų būti laikomos atskiromis 
paslaugomis;

Or. de

Pagrindimas

Dabar apgyvendinimo įstaigų teikiamos paslaugos patenka į Direktyvos dėl vartotojų teisių 
taikymo sritį. Dėl viešbučių ir apgyvendinimo įstaigų pasiūlymų, tokių kaip sveikatingumo 
procedūros, bilietai arba nuoma, teikiamų kartu su apgyvendinimo paslaugomis, neturi būti 
daroma išvada, jog siūlomas paslaugų paketas, nebent jie yra pagrindinis kelionės elementas. 
Todėl aukštesnė visos kainos procentinė riba (50 proc.) yra tikslingesnė.

Pakeitimas 108
Sergio Gaetano Cofferati

Pasiūlymas dėl direktyvos
17 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(17) kitos keliautojams skirtos paslaugos, 
pavyzdžiui, bilietai į koncertus, sporto 
varžybas, ekskursijas ar pramogų parkus, 
teikiamos drauge su keleivių vežimo, 
apgyvendinimo ir (arba) automobilių 
nuomos paslaugomis, turėtų būti laikomos 
potencialia sudėtine kelionės paslaugų 
paketo ar rinkinio dalimi. Tačiau tokie 
paketai į šios direktyvos taikymo sritį 
turėtų patekti tik tuomet, kai atitinkama 
turizmo paslauga sudaro nemenką paketo 
dalį. Apskritai turizmo paslauga laikoma 
sudarančia nemenką paketo dalį, jei jos
vertė yra didesnė nei 20 proc. visos kainos 
ar kitais atžvilgiais yra svarbi kelionės ar 
atostogų dalis. Šalutinės paslaugos, kaip 
antai kelionės draudimas, bagažo 
pervežimas, maitinimas ar patalpų 

(17) kitos keliautojams skirtos paslaugos, 
pavyzdžiui, bilietai į koncertus, sporto 
varžybas, ekskursijas ar pramogų parkus, 
teikiamos drauge su keleivių vežimo, 
apgyvendinimo ir (arba) automobilių 
nuomos paslaugomis, turėtų būti laikomos 
potencialia sudėtine kelionės paslaugų 
paketo ar rinkinio dalimi. Tačiau tokie 
paketai į šios direktyvos taikymo sritį 
turėtų patekti tik tuomet, kai atitinkama 
turizmo paslauga sudaro nemenką paketo 
dalį. Apskritai turizmo paslauga laikoma 
sudarančia nemenką paketo dalį, jei jos 
vertė yra didesnė nei 5 proc. visos kainos 
ar kitais atžvilgiais yra svarbi kelionės ar 
atostogų dalis. Šalutinės paslaugos, kaip 
antai kelionės draudimas, bagažo 
pervežimas, maitinimas ar patalpų 
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valymas, kurios yra apgyvendinimo 
paslaugos sudedamosios dalys, neturėtų 
būti laikomos atskiromis paslaugomis;

valymas, kurios yra apgyvendinimo 
paslaugos sudedamosios dalys, neturėtų 
būti laikomos atskiromis paslaugomis;

Or. en

Pakeitimas 109
Jorgo Chatzimarkakis

Pasiūlymas dėl direktyvos
17 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(17) kitos keliautojams skirtos paslaugos, 
pavyzdžiui, bilietai į koncertus, sporto 
varžybas, ekskursijas ar pramogų parkus, 
teikiamos drauge su keleivių vežimo, 
apgyvendinimo ir (arba) automobilių 
nuomos paslaugomis, turėtų būti laikomos 
potencialia sudėtine kelionės paslaugų 
paketo ar rinkinio dalimi. Tačiau tokie 
paketai į šios direktyvos taikymo sritį 
turėtų patekti tik tuomet, kai atitinkama 
turizmo paslauga sudaro nemenką paketo 
dalį. Apskritai turizmo paslauga laikoma 
sudarančia nemenką paketo dalį, jei jos
vertė yra didesnė nei 20 proc. visos kainos 
ar kitais atžvilgiais yra svarbi kelionės ar 
atostogų dalis. Šalutinės paslaugos, kaip 
antai kelionės draudimas, bagažo 
pervežimas, maitinimas ar patalpų 
valymas, kurios yra apgyvendinimo 
paslaugos sudedamosios dalys, neturėtų 
būti laikomos atskiromis paslaugomis;

(17) kitos keliautojams skirtos paslaugos, 
pavyzdžiui, bilietai į koncertus, sporto 
varžybas, ekskursijas ar pramogų parkus, 
teikiamos drauge su keleivių vežimo, 
apgyvendinimo ir (arba) automobilių 
nuomos paslaugomis, turėtų būti laikomos 
potencialia sudėtine kelionės paslaugų 
paketo ar rinkinio dalimi. Tačiau tokie 
paketai į šios direktyvos taikymo sritį 
turėtų patekti tik tuomet, kai atitinkama 
turizmo paslauga sudaro nemenką paketo 
dalį. Apskritai turizmo paslauga laikoma 
sudarančia nemenką paketo dalį, jei jos 
vertė yra didesnė nei 40 proc. visos kainos 
ar kitais atžvilgiais yra svarbi kelionės ar 
atostogų dalis. Šalutinės paslaugos, kaip 
antai kelionės draudimas, bagažo 
pervežimas, maitinimas ar patalpų 
valymas, kurios yra apgyvendinimo 
paslaugos sudedamosios dalys, neturėtų 
būti laikomos atskiromis paslaugomis;

Or. en

Pakeitimas 110
Jorgo Chatzimarkakis

Pasiūlymas dėl direktyvos
18 konstatuojamoji dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(18) taip pat reikėtų paaiškinti, kad 
sutartys, pagal kurias pardavėjas suteikia 
teisę sutartį sudariusiam keliautojui 
pasirinkti kelionės paslaugas iš kelių 
paslaugų tipų, kaip, pavyzdžiui, kelionių 
dovanos, laikomos paketų sutartimis. Be 
to, kelionės paslaugų derinys laikomas 
paketu, jei keliautojo vardas ir pavardė ar 
kiti duomenys, reikalingi užsakymo 
sandoriui atlikti, pardavėjų yra 
perduodami vienų kitiems ne vėliau kaip 
iki pirmosios paslaugos užsakymo 
patvirtinimo. Duomenys, kurių reikia 
užsakymo sandoriui atlikti, yra susiję su 
kredito kortelės duomenimis ar kita 
informacija, būtina mokėjimui atlikti. 
Kita vertus, perduoti vien tokius duomenis 
kaip kelionės paskirties vieta ar kelionės 
laikas nepakaks.

(18) taip pat reikėtų paaiškinti, kad 
sutartys, pagal kurias pardavėjas suteikia 
teisę sutartį sudariusiam keliautojui 
pasirinkti kelionės paslaugas iš kelių 
paslaugų tipų, kaip, pavyzdžiui, kelionių 
dovanos, laikomos paketų sutartimis;

Or. en

Pakeitimas 111
Sergio Gaetano Cofferati

Pasiūlymas dėl direktyvos
18 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(18) taip pat reikėtų paaiškinti, kad 
sutartys, pagal kurias pardavėjas suteikia 
teisę sutartį sudariusiam keliautojui 
pasirinkti kelionės paslaugas iš kelių 
paslaugų tipų, kaip, pavyzdžiui, kelionių 
dovanos, laikomos paketų sutartimis. Be 
to, kelionės paslaugų derinys laikomas 
paketu, jei keliautojo vardas ir pavardė ar 
kiti duomenys, reikalingi užsakymo 
sandoriui atlikti, pardavėjų yra perduodami 
vienų kitiems ne vėliau kaip iki pirmosios 
paslaugos užsakymo patvirtinimo.
Duomenys, kurių reikia užsakymo 

(18) taip pat reikėtų paaiškinti, kad 
sutartys, pagal kurias pardavėjas suteikia 
teisę sutartį sudariusiam keliautojui 
pasirinkti kelionės paslaugas iš kelių 
paslaugų tipų, kaip, pavyzdžiui, kelionių 
dovanos, laikomos paketų sutartimis. Be 
to, kelionės paslaugų derinys laikomas 
paketu, jei keliautojo vardas ir pavardė ar 
užsakymo duomenys, reikalingi užsakymo 
sandoriams atlikti, ar kiti užsakymo 
duomenys pardavėjų yra perduodami vienų 
kitiems;
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sandoriui atlikti, yra susiję su kredito 
kortelės duomenimis ar kita informacija, 
būtina mokėjimui atlikti. Kita vertus, 
perduoti vien tokius duomenis kaip 
kelionės paskirties vieta ar kelionės laikas 
nepakaks;

Or. en

Pakeitimas 112
Catherine Stihler

Pasiūlymas dėl direktyvos
18 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(18) taip pat reikėtų paaiškinti, kad 
sutartys, pagal kurias pardavėjas suteikia 
teisę sutartį sudariusiam keliautojui 
pasirinkti kelionės paslaugas iš kelių 
paslaugų tipų, kaip, pavyzdžiui, kelionių 
dovanos, laikomos paketų sutartimis. Be 
to, kelionės paslaugų derinys laikomas 
paketu, jei keliautojo vardas ir pavardė ar 
kiti duomenys, reikalingi užsakymo 
sandoriui atlikti, pardavėjų yra perduodami 
vienų kitiems ne vėliau kaip iki pirmosios 
paslaugos užsakymo patvirtinimo.
Duomenys, kurių reikia užsakymo 
sandoriui atlikti, yra susiję su kredito 
kortelės duomenimis ar kita informacija, 
būtina mokėjimui atlikti. Kita vertus, 
perduoti vien tokius duomenis kaip 
kelionės paskirties vieta ar kelionės laikas 
nepakaks;

(18) taip pat reikėtų paaiškinti, kad 
sutartys, pagal kurias pardavėjas suteikia 
teisę sutartį sudariusiam keliautojui 
pasirinkti kelionės paslaugas iš kelių 
paslaugų tipų, kaip, pavyzdžiui, kelionių 
dovanos, laikomos paketų sutartimis. Be 
to, kelionės paslaugų derinys laikomas 
paketu, jei keliautojo vardas ir pavardė ar 
duomenys, reikalingi užsakymo sandoriui 
atlikti, ar kiti užsakymo duomenys 
pardavėjų yra perduodami vienų kitiems;

Or. en

Pagrindimas

Vartotojo duomenų perdavimo tarp susijusių užsakymo procesų turėtų pakakti kelionės 
paslaugų paketui sudaryti, jeigu galiausiai per vieną kelionę jį sudaro bent dvi skirtingų rūšių 
kelionės paslaugos.  Be to, sąvoka „kiti duomenys“ pernelyg neapibrėžta.
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Pakeitimas 113
Philippe Juvin

Pasiūlymas dėl direktyvos
18 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(18) taip pat reikėtų paaiškinti, kad 
sutartys, pagal kurias pardavėjas suteikia 
teisę sutartį sudariusiam keliautojui 
pasirinkti kelionės paslaugas iš kelių 
paslaugų tipų, kaip, pavyzdžiui, kelionių 
dovanos, laikomos paketų sutartimis. Be 
to, kelionės paslaugų derinys laikomas 
paketu, jei keliautojo vardas ir pavardė ar 
kiti duomenys, reikalingi užsakymo 
sandoriui atlikti, pardavėjų yra perduodami 
vienų kitiems ne vėliau kaip iki pirmosios 
paslaugos užsakymo patvirtinimo. 
Duomenys, kurių reikia užsakymo 
sandoriui atlikti, yra susiję su kredito 
kortelės duomenimis ar kita informacija, 
būtina mokėjimui atlikti. Kita vertus, 
perduoti vien tokius duomenis kaip 
kelionės paskirties vieta ar kelionės laikas 
nepakaks;

(18) taip pat reikėtų paaiškinti, kad 
sutartys, pagal kurias pardavėjas suteikia 
teisę sutartį sudariusiam keliautojui 
pasirinkti kelionės paslaugas iš kelių 
paslaugų tipų, kaip, pavyzdžiui, kelionių 
dovanos, laikomos paketų sutartimis. Be 
to, kelionės paslaugų derinys laikomas 
paketu, jei keliautojo asmens duomenys, 
reikalingi užsakymo sandoriui atlikti, 
pardavėjų yra perduodami vienų kitiems ne 
vėliau kaip iki pirmosios paslaugos 
užsakymo patvirtinimo e. paštu. Keliautojo 
asmens duomenys, kurių reikia užsakymo 
sandoriui atlikti, yra susiję su keliautojo 
vardu, pavarde, adresais, telefono 
numeriu, kredito kortelės duomenimis ar 
kita informacija, būtina mokėjimui atlikti. 
Kita vertus, perduoti vien tokius duomenis, 
kurie susiję tik su kelionės paslauga, kaip 
antai kelionės paskirties vieta ar kelionės 
laikas, neperduodant keliautojo asmens 
duomenų, nepakaks;

Or. en

Pagrindimas

Patikslinama, kokia informacija keičiamasi (skirtumas tarp kelionės paketo, kuris apibrėžtas 
3 straipsnio 2 dalies v punkte ir ATA, apibrėžto 3 straipsnio 5 dalies b punkte). Vien nuoroda 
interneto svetainėje negali būti laikoma KPR (būtinas bent informacijos, susijusios vien su 
užsakymu (dienos ir vieta) perdavimas tarp prekybininkų). Reikia patikslinti teisingą 
patvirtinimo laiką (patvirtinamojo e. laiško gavimas) siekiant užtikrinti teisinį saugumą 
(termino apibrėžimas turi poveikį tam, ar tam tikra paslauga bus laikoma kelionės paketu, ar 
ne).

Pakeitimas 114
Heide Rühle
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Pasiūlymas dėl direktyvos
18 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(18) taip pat reikėtų paaiškinti, kad 
sutartys, pagal kurias pardavėjas suteikia 
teisę sutartį sudariusiam keliautojui 
pasirinkti kelionės paslaugas iš kelių 
paslaugų tipų, kaip, pavyzdžiui, kelionių 
dovanos, laikomos paketų sutartimis. Be 
to, kelionės paslaugų derinys laikomas 
paketu, jei keliautojo vardas ir pavardė ar
kiti duomenys, reikalingi užsakymo 
sandoriui atlikti, pardavėjų yra perduodami 
vienų kitiems ne vėliau kaip iki pirmosios 
paslaugos užsakymo patvirtinimo. 
Duomenys, kurių reikia užsakymo 
sandoriui atlikti, yra susiję su kredito 
kortelės duomenimis ar kita informacija, 
būtina mokėjimui atlikti. Kita vertus, 
perduoti vien tokius duomenis kaip 
kelionės paskirties vieta ar kelionės laikas 
nepakaks;

(18) taip pat reikėtų paaiškinti, kad 
sutartys, pagal kurias pardavėjas suteikia 
teisę sutartį sudariusiam keliautojui 
pasirinkti kelionės paslaugas iš kelių 
paslaugų tipų, kaip, pavyzdžiui, kelionių 
dovanos, laikomos paketų sutartimis. Be 
to, kelionės paslaugų derinys laikomas 
paketu, jei kiti duomenys, reikalingi 
užsakymo sandoriui atlikti, pardavėjų yra 
perduodami vienų kitiems ne vėliau kaip 
iki pirmosios paslaugos užsakymo 
patvirtinimo. Duomenys, kurių reikia 
užsakymo sandoriui atlikti, yra susiję su 
kredito kortelės duomenimis ar kita 
informacija, būtina mokėjimui atlikti. Kita 
vertus, perduoti vien tokius duomenis kaip 
kelionės paskirties vieta ar kelionės laikas 
nepakaks;

Or. en

Pakeitimas 115
Sergio Gaetano Cofferati

Pasiūlymas dėl direktyvos
19 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(19) kadangi būtinybė apsaugoti į trumpas 
keliones vykstančius asmenis nėra tokia 
didelė ir siekiant neužkrauti nereikalingos 
naštos pardavėjams, į direktyvos taikymo 
sritį neįtraukiamos trumpiau nei 24 val. 
trunkančios kelionės be apgyvendinimo 
paslaugos bei vadinamieji atsitiktiniai 
paslaugų paketai;

Išbraukta.

Or. en
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Pakeitimas 116
Anna Hedh

Pasiūlymas dėl direktyvos
19 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(19) kadangi būtinybė apsaugoti į trumpas 
keliones vykstančius asmenis nėra tokia 
didelė ir siekiant neužkrauti nereikalingos 
naštos pardavėjams, į direktyvos taikymo 
sritį neįtraukiamos trumpiau nei 24 val. 
trunkančios kelionės be apgyvendinimo 
paslaugos bei vadinamieji atsitiktiniai 
paslaugų paketai;

Išbraukta.

Or. sv

Pakeitimas 117
Philippe Juvin

Pasiūlymas dėl direktyvos
20 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(20) pagrindinis kelionės paslaugų paketo 
ypatumas yra tas, kad už viso paketo 
paslaugų tinkamą suteikimą kaip 
organizatorius atsako bent vienas 
pardavėjas. Todėl pardavėjas – paprastai 
agentūra ar internetu paslaugas siūlantis 
pardavėjas – veikti kaip agentas ar 
tarpininkas ir neprisiimti organizatoriaus 
atsakomybės gali tik tais atvejais, kai 
paketo organizatorius yra kitas 
pardavėjas. Ar pardavėjas veikia kaip tam 
tikro paketo organizatorius, turėtų 
priklausyti nuo jo dalyvavimo paketo 
formavimo veikloje, kaip nustatyta šioje 
direktyvoje, o ne nuo jo vykdomos veiklos 
pobūdžio. Jeigu kriterijus, kuriais remiantis 

(20) pagrindinis kelionės paslaugų paketo 
ypatumas yra tas, kad už viso paketo 
paslaugų tinkamą suteikimą atsako bent 
vienas pardavėjas, organizatorius ir (arba) 
agentas. Ar pardavėjas veikia kaip tam 
tikro paketo organizatorius, turėtų 
priklausyti nuo jo dalyvavimo paketo 
formavimo veikloje, kaip nustatyta šioje 
direktyvoje, o ne nuo jo vykdomos veiklos 
pobūdžio. Jeigu kriterijus, kuriais remiantis 
kelionės paslaugų derinys laikomas paketu, 
atitinka vienas ar keli pardavėjai ir jeigu tie 
pardavėjai neinformuoja keliautojo, kuris iš 
jų yra paketo organizatorius, 
organizatoriais turėtų būti laikomi visi 
atitinkami pardavėjai;
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kelionės paslaugų derinys laikomas paketu, 
atitinka vienas ar keli pardavėjai ir jeigu tie 
pardavėjai neinformuoja keliautojo, kuris iš 
jų yra paketo organizatorius, 
organizatoriais turėtų būti laikomi visi 
atitinkami pardavėjai;

Or. en

Pagrindimas

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.

Pakeitimas 118
Philippe Juvin

Pasiūlymas dėl direktyvos
21 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(21) kalbant apie paketus, už ikisutartinės 
informacijos teikimą turėtų būti drauge 
atsako agentai ir organizatorius. Tuo pačiu 
turėtų būti paaiškinta, kad jie atsako už 
užsakymo procese padarytas klaidas. 
Siekiant palengvinti komunikaciją, visų 
pirma tarpvalstybiniu mastu, keliautojams 
turėtų būti suteikiama galimybė susisiekti 
su organizatoriumi per agentą, per kurį 
įsigytas paketas;

(21) kalbant apie paketus, už ikisutartinės 
informacijos teikimą turėtų būti drauge 
atsako agentai ir organizatorius. Kartu
turėtų būti paaiškinta, kad jie atsako už 
užsakymo procese padarytas klaidas, jeigu 
jie tikrai dalyvauja užsakymo procese.
Todėl agentų nereikėtų laikyti atsakingais 
už užsakymo klaidas, jeigu jos atsirado dėl 
kito pardavėjo, iš kurio, pasitelkus 
susijusius užsakymo internetu procesus, 
yra perkamos papildomos kelionės 
paslaugos, kai yra teikiamas kelionės 
paslaugų rinkinys, grindžiamas vien 
tikslinės informacijos perdavimu, 
įskaitant kelionės paskirties vietą ir 
kelionės trukmę.  Tokiu atveju 
papildomas kelionės paslaugas teikiantis 
pardavėjas turėtų būti atsakingas už 
užsakant tokias paslaugas atsiradusias 
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klaidas. Siekiant palengvinti komunikaciją, 
visų pirma tarpvalstybiniu mastu, 
keliautojams turėtų būti suteikiama 
galimybė susisiekti su organizatoriumi per 
agentą, per kurį įsigytas paketas;

Or. en

Pagrindimas

Agentai turėtų būti atsakingi už užsakymo klaidas jeigu jie faktiškai dalyvauja užsakymo 
procese. Jeigu KPR atveju naudojami susiję internetinio užsakymo procesai, grindžiami 
tikslinės informacijos perdavimu tarp pardavėjų, įskaitant informaciją apie kelionės 
paskirties vietą ir kelionės trukmę (žr. 3 straipsnio 5 dalies b punkto pakeitimą), ir 
papildomas paslaugas teikiantis pardavėjas padaro užsakymo klaidų, tai jis, o ne papildomų 
paslaugų užsakymą valdantis agentas, turėtų būti laikomas atsakingu už užsakymo klaidas. 

Pakeitimas 119
Catherine Stihler

Pasiūlymas dėl direktyvos
23 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(23) pagrindinė informacija, pavyzdžiui, 
svarbiausi kelionės paslaugų ypatumai ar 
kainos, nurodytos reklaminėje medžiagoje, 
organizatoriaus interneto svetainėje ar 
kataloguose kaip ikisutartinė informacija, 
turėtų būti laikoma privaloma, išskyrus 
atvejus, kai organizatorius pasilieka teisę 
keisti šią informaciją ir kai apie tokius 
pokyčius keliautojui aiškiai ir akivaizdžiai 
pranešta iki sudarant sutartį. Vis dėlto, 
atsižvelgiant į naująsias ryšių 
technologijas, nebėra poreikio 
specialiomis taisyklėmis reglamentuoti 
informacijos pateikimą kataloguose, 
tačiau reikėtų užtikrinti, kad tam tikromis 
aplinkybėmis apie pokyčius, darančius 
poveikį sutarties įgyvendinimui, būtų 
pranešta visoms šalims naudojant 
patvariąją laikmeną, kad ta informacija 
būtų prieinama ir ateityje. Turėtų būti 
sudaryta galimybė keisti tą informaciją, jei 

(23) pagrindinė informacija, pavyzdžiui, 
svarbiausi kelionės paslaugų ypatumai ar 
kainos, nurodytos reklaminėje medžiagoje, 
organizatoriaus interneto svetainėje ar 
kataloguose kaip ikisutartinė informacija, 
turėtų būti laikoma privaloma, išskyrus 
atvejus, kai organizatorius pasilieka teisę 
keisti šią informaciją ir kai apie tokius 
pokyčius keliautojui aiškiai ir akivaizdžiai 
pranešta iki sudarant sutartį. Apie 
pokyčius, darančius poveikį sutarties 
įgyvendinimui, turi būti tinkamai pranešta 
visoms šalims naudojant patvariąją 
laikmeną, kad ta informacija būtų 
prieinama ir ateityje. Turėtų būti sudaryta 
galimybė keisti tą informaciją, jei abi 
sutarties šalys aiškiai su tuo sutinka;
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abi sutarties šalys aiškiai su tuo sutinka;

Or. en

Pagrindimas

Nors skaitmeninis ryšys tampa vis populiaresnis, informacija turėtų būti ir toliau prieinama 
įvairiose laikmenose, kad būtų užtikrintas jos prieinamumas visiems vartotojams.

Pakeitimas 120
Emma McClarkin

Pasiūlymas dėl direktyvos
23 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(23a) tačiau, atsižvelgiant į naująsias 
ryšių technologijas, kurios gali padėti 
užtikrinti, kad vartotojai atlikdami 
užsakymą gautų naujausią informaciją, ir 
didėjančią tendenciją užsisakinėti 
kelionės paslaugų paketus internetu, 
nebereikia nustatyti konkrečių taisyklių, 
kuriomis būtų reikalaujama spausdintinių 
brošiūrų;

Or. en

Pakeitimas 121
Jorgo Chatzimarkakis

Pasiūlymas dėl direktyvos
23 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(23a) skrydžio laikas turėtų būti 
neatskiriama sutarties dalis ir vienas iš 
svarbiausių kelionės ypatumų. Nuo jo 
neturėtų būti nukrypstama daugiau kaip 
penkias valandas;

Or. en
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Pakeitimas 122
Hans-Peter Mayer

Pasiūlymas dėl direktyvos
26 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(26) kadangi dažnai kelionės paslaugų 
paketai įsigyjami gerokai iš anksto, gali 
įvykti nenumatytų įvykių. Todėl 
keliautojams turėtų būti suteikiama teisė 
tam tikromis sąlygomis perduoti paketą 
kitam asmeniui. Tokiu atveju 
organizatorius turi teisę į patirtų išlaidų 
atlyginimą, pavyzdžiui, jei subrangovas 
pareikalauja sumokėti už keliautojo vardo 
ir pavardės pakeitimą arba už transporto 
bilieto atšaukimą ir naujo bilieto išdavimą. 
Keliautojams taip pat turėtų būti suteikta 
galimybė bet kada iki paketo pradžios 
nutraukti sutartį sumokant atitinkamą 
kompensaciją bei teisė nutraukti sutartį 
nemokant kompensacijos, jeigu atsiranda 
neišvengiamų ir nepaprastų aplinkybių, 
darančių didelį poveikį kelionės paslaugų 
paketui  (pavyzdžiui, kyla karas ar įvyksta 
gaivalinė nelaimė). Neišvengiamomis ir 
nepaprastomis visų pirma laikomos tokios 
aplinkybės, apie kurias skelbiamos 
patikimos ir viešos ataskaitos, pavyzdžiui, 
valstybių narių valdžios institucijų 
rekomendacijos nevykti į tam tikras šalis;

(26) kadangi dažnai kelionės paslaugų 
paketai įsigyjami gerokai iš anksto, gali 
įvykti nenumatytų įvykių. Todėl 
keliautojams turėtų būti suteikiama teisė 
tam tikromis sąlygomis perduoti paketą 
kitam asmeniui. Tokiu atveju 
organizatorius turi teisę į patirtų išlaidų 
atlyginimą, pavyzdžiui, jei subrangovas 
pareikalauja sumokėti už keliautojo vardo 
ir pavardės pakeitimą arba už transporto 
bilieto atšaukimą ir naujo bilieto išdavimą. 
Keliautojams taip pat turėtų būti suteikta 
galimybė bet kada iki paketo pradžios 
nutraukti sutartį sumokant atitinkamą 
kompensaciją bei teisė nutraukti sutartį 
nemokant kompensacijos, jeigu atsiranda 
neišvengiamų ir nepaprastų aplinkybių, 
darančių didelį poveikį kelionės paslaugų 
paketui  (pavyzdžiui, kyla karas ar įvyksta 
gaivalinė nelaimė, įskaitant terorizmą, 
uraganus, žemės drebėjimus ir 
keliautojams pavojų keliančią nestabilią 
politinę padėtį). Neišvengiamomis ir 
nepaprastomis visų pirma laikomos tokios 
aplinkybės, apie kurias skelbiamos 
patikimos ir viešos ataskaitos, pavyzdžiui, 
valstybių narių valdžios institucijų 
rekomendacijos nevykti į tam tikras šalis;

Or. de

Pakeitimas 123
Sergio Gaetano Cofferati

Pasiūlymas dėl direktyvos
26 konstatuojamoji dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(26) kadangi dažnai kelionės paslaugų 
paketai įsigyjami gerokai iš anksto, gali 
įvykti nenumatytų įvykių. Todėl 
keliautojams turėtų būti suteikiama teisė 
tam tikromis sąlygomis perduoti paketą 
kitam asmeniui. Tokiu atveju 
organizatorius turi teisę į patirtų išlaidų 
atlyginimą, pavyzdžiui, jei subrangovas 
pareikalauja sumokėti už keliautojo vardo 
ir pavardės pakeitimą arba už transporto 
bilieto atšaukimą ir naujo bilieto išdavimą. 
Keliautojams taip pat turėtų būti suteikta 
galimybė bet kada iki paketo pradžios 
nutraukti sutartį sumokant atitinkamą 
kompensaciją bei teisė nutraukti sutartį 
nemokant kompensacijos, jeigu atsiranda 
neišvengiamų ir nepaprastų aplinkybių, 
darančių didelį poveikį kelionės paslaugų 
paketui (pavyzdžiui, kyla karas ar įvyksta 
gaivalinė nelaimė). Neišvengiamomis ir 
nepaprastomis visų pirma laikomos tokios 
aplinkybės, apie kurias skelbiamos 
patikimos ir viešos ataskaitos, pavyzdžiui, 
valstybių narių valdžios institucijų 
rekomendacijos nevykti į tam tikras šalis;

(26) kadangi dažnai kelionės paslaugų 
paketai įsigyjami gerokai iš anksto, gali 
įvykti nenumatytų įvykių. Todėl 
keliautojams turėtų būti suteikiama teisė 
tam tikromis sąlygomis perduoti paketą 
kitam asmeniui. Tokiu atveju 
organizatorius turėtų turėti teisę į patirtų 
išlaidų atlyginimą, jeigu jų patyrė,
pavyzdžiui, jei subrangovas pareikalauja 
sumokėti už keliautojo vardo ir pavardės 
pakeitimą arba už transporto bilieto 
atšaukimą ir naujo bilieto išdavimą. 
Keliautojams taip pat turėtų būti suteikta 
galimybė bet kada iki paketo pradžios 
nutraukti sutartį. Sutarties nutraukimas 
gali būti susietas su atitinkamos 
kompensacijos sumokėjimu ir tokiu atveju 
sutartyje reikėtų nurodyti pagrįstus 
standartizuotus sutarties nutraukimo 
mokesčius.  Bet kuriuo atveju keliautojai 
turi teisę nutraukti sutartį nemokant 
kompensacijos, jeigu atsiranda 
neišvengiamų ir nepaprastų aplinkybių, 
darančių didelį poveikį kelionės paslaugų 
paketui (pavyzdžiui, kyla karas ar įvyksta 
gaivalinė nelaimė). Neišvengiamomis ir 
nepaprastomis visų pirma laikomos tokios 
aplinkybės, apie kurias skelbiamos 
patikimos ir viešos ataskaitos, pavyzdžiui, 
valstybių narių valdžios institucijų 
rekomendacijos nevykti į tam tikras šalis;

Or. en

Pakeitimas 124
Philippe Juvin

Pasiūlymas dėl direktyvos
26 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(26) kadangi dažnai kelionės paslaugų (26) kadangi dažnai kelionės paslaugų 
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paketai įsigyjami gerokai iš anksto, gali 
įvykti nenumatytų įvykių. Todėl 
keliautojams turėtų būti suteikiama teisė 
tam tikromis sąlygomis perduoti paketą 
kitam asmeniui. Tokiu atveju 
organizatorius turi teisę į patirtų išlaidų 
atlyginimą, pavyzdžiui, jei subrangovas 
pareikalauja sumokėti už keliautojo vardo 
ir pavardės pakeitimą arba už transporto 
bilieto atšaukimą ir naujo bilieto išdavimą. 
Keliautojams taip pat turėtų būti suteikta 
galimybė bet kada iki paketo pradžios 
nutraukti sutartį sumokant atitinkamą 
kompensaciją bei teisė nutraukti sutartį 
nemokant kompensacijos, jeigu atsiranda 
neišvengiamų ir nepaprastų aplinkybių, 
darančių didelį poveikį kelionės paslaugų 
paketui (pavyzdžiui, kyla karas ar įvyksta 
gaivalinė nelaimė). Neišvengiamomis ir 
nepaprastomis visų pirma laikomos tokios 
aplinkybės, apie kurias skelbiamos 
patikimos ir viešos ataskaitos, pavyzdžiui, 
valstybių narių valdžios institucijų 
rekomendacijos nevykti į tam tikras šalis;

paketai įsigyjami gerokai iš anksto, gali 
įvykti nenumatytų įvykių. Todėl 
keliautojams turėtų būti suteikiama teisė 
tam tikromis sąlygomis perduoti paketą 
kitam asmeniui. Tokiu atveju 
organizatorius turi teisę į patirtų išlaidų 
atlyginimą, pavyzdžiui, jei subrangovas 
pareikalauja sumokėti už keliautojo vardo 
ir pavardės pakeitimą arba už transporto 
bilieto atšaukimą ir naujo bilieto išdavimą. 
Keliautojams taip pat turėtų būti suteikta 
galimybė bet kada iki paketo pradžios 
nutraukti sutartį sumokant atitinkamą 
kompensaciją bei teisė nutraukti sutartį 
nemokant kompensacijos, jeigu atsiranda 
neišvengiamų ir ypatingų aplinkybių, 
darančių didelį poveikį kelionės paslaugų 
paketui (pavyzdžiui, kyla karas ar įvyksta 
gaivalinė nelaimė). Neišvengiamomis ir 
ypatingomis visų pirma laikomos tokios 
aplinkybės, apie kurias skelbiamos 
patikimos ir viešos ataskaitos, pavyzdžiui, 
valstybių narių valdžios institucijų 
rekomendacijos nevykti į tam tikras šalis;

Or. fr

Pagrindimas

Šis pagrindimas taikomas prancūziškai teksto versijai. Reikia terminus suderinti su 
Reglamentu (EB) Nr.°261/2004 (jame nustatomos keleivių teisės atsisakymo vežti ir skrydžių 
atšaukimo arba atidėjimo ilgam laikui atveju), kuriame minimos „ypatingos aplinkybės“ 
(anglų k. „extraordinary circumstances“).

Pakeitimas 125
Anna Hedh

Pasiūlymas dėl direktyvos
26 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(26) kadangi dažnai kelionės paslaugų 
paketai įsigyjami gerokai iš anksto, gali 
įvykti nenumatytų įvykių. Todėl 

(26) kadangi dažnai kelionės paslaugų 
paketai įsigyjami gerokai iš anksto, gali 
įvykti nenumatytų įvykių. Todėl 
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keliautojams turėtų būti suteikiama teisė 
tam tikromis sąlygomis perduoti paketą 
kitam asmeniui. Tokiu atveju 
organizatorius turi teisę į patirtų išlaidų 
atlyginimą, pavyzdžiui, jei subrangovas 
pareikalauja sumokėti už keliautojo vardo 
ir pavardės pakeitimą arba už transporto 
bilieto atšaukimą ir naujo bilieto išdavimą. 
Keliautojams taip pat turėtų būti suteikta 
galimybė bet kada iki paketo pradžios 
nutraukti sutartį sumokant atitinkamą 
kompensaciją bei teisė nutraukti sutartį 
nemokant kompensacijos, jeigu atsiranda 
neišvengiamų ir nepaprastų aplinkybių, 
darančių didelį poveikį kelionės paslaugų 
paketui (pavyzdžiui, kyla karas ar įvyksta 
gaivalinė nelaimė). Neišvengiamomis ir 
nepaprastomis visų pirma laikomos tokios 
aplinkybės, apie kurias skelbiamos 
patikimos ir viešos ataskaitos, pavyzdžiui, 
valstybių narių valdžios institucijų 
rekomendacijos nevykti į tam tikras šalis;

keliautojams turėtų būti suteikiama teisė 
tam tikromis sąlygomis perduoti paketą 
kitam asmeniui. Tokiu atveju 
organizatorius turi teisę į patirtų išlaidų 
atlyginimą, pavyzdžiui, jei subrangovas 
pareikalauja sumokėti už keliautojo vardo 
ir pavardės pakeitimą arba už transporto 
bilieto atšaukimą ir naujo bilieto išdavimą. 
Keliautojams taip pat turėtų būti suteikta 
galimybė bet kada iki paketo pradžios 
nutraukti sutartį sumokant atitinkamą 
kompensaciją bei teisė nutraukti sutartį 
nemokant kompensacijos, jeigu atsiranda 
neišvengiamų ir nepaprastų aplinkybių, 
darančių didelį poveikį kelionės paslaugų 
paketui (pavyzdžiui, kyla karas, įvyksta 
terorizmo aktas, susidaro politinio 
nestabilumo padėtis ar įvyksta gaivalinė 
nelaimė). Neišvengiamomis ir 
nepaprastomis visų pirma laikomos tokios 
aplinkybės, apie kurias skelbiamos 
patikimos ir viešos ataskaitos, pavyzdžiui, 
valstybių narių valdžios institucijų 
rekomendacijos nevykti į tam tikras šalis;

Or. sv

Pakeitimas 126
Catherine Stihler

Pasiūlymas dėl direktyvos
27 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(27) tam tikrais atvejais, pavyzdžiui, jei 
nesurenkamas minimalus dalyvių skaičius 
ir jei tokia galimybė buvo numatyta 
sutartyje, organizatoriui taip pat suteikiama 
teisė nutraukti sutartį iki paketo pradžios 
nemokant kompensacijos;

(27) tam tikrais atvejais, pavyzdžiui, jei 
nesurenkamas minimalus dalyvių skaičius 
ir jei tokia galimybė buvo numatyta 
sutartyje, organizatoriui taip pat suteikiama 
teisė nutraukti sutartį iki paketo pradžios 
nemokant kompensacijos. Tokiu atveju 
organizatorius turėtų tinkamai informuoti 
keliautojus, kuriems tokia sąlyga gali 
turėti poveikį;

Or. en
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Pakeitimas 127
Sergio Gaetano Cofferati

Pasiūlymas dėl direktyvos
28 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(28) tam tikrais atvejais organizatoriui 
turėtų būti leidžiama vienašališkai keisti 
kelionės paslaugų paketo sutartį. 
Keliautojams turėtų būti suteikiama teisė 
nutraukti sutartį, jei siūlomais pakeitimais 
iš esmės pakeičiami svarbiausi kelionės 
paslaugų ypatumai. Kainą padidinti galima 
tik tais atvejais, jeigu išaugo keleivių 
vežimui reikalingo kuro kaina, padidėjo 
mokesčiai ar rinkliavos, mokėtinos 
trečiosioms šalims, kurios teikiant kelionės 
paslaugas tiesiogiai nedalyvauja, arba 
pasikeitė valiutos keitimo kursas ir tai daro 
poveikį paketui ir jeigu kainos didinimo ar 
mažinimo nuostatos yra aiškiai nustatytos 
sutartyje. Paketo kaina neturėtų būti 
didinama daugiau kaip 10 proc.;

(28) tam tikrais atvejais organizatoriui 
turėtų būti leidžiama vienašališkai keisti 
kelionės paslaugų paketo sutartį. Tačiau 
keliautojams turėtų būti suteikiama teisė 
nutraukti sutartį, jei siūlomais pakeitimais 
pakeičiami svarbiausi kelionės paslaugų 
ypatumai. Kainą padidinti turėtų būti
galima tik tais atvejais, jeigu sutartis buvo 
sudaryta likus daugiau nei trims 
mėnesiams iki jos pradžios ir jeigu išaugo 
keleivių vežimui reikalingo kuro kaina, 
padidėjo mokesčiai ar rinkliavos, 
mokėtinos trečiosioms šalims, kurios 
teikiant kelionės paslaugas tiesiogiai 
nedalyvauja, arba pasikeitė valiutos 
keitimo kursas ir tai daro poveikį paketui ir 
jeigu kainos didinimo ar mažinimo 
nuostatos yra aiškiai nustatytos sutartyje. 
Paketo kaina neturėtų būti didinama 
daugiau kaip 5 proc.;

Or. en

Pakeitimas 128
Konstantinos Poupakis

Pasiūlymas dėl direktyvos
28 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(28) tam tikrais atvejais organizatoriui 
turėtų būti leidžiama vienašališkai keisti 
kelionės paslaugų paketo sutartį. 
Keliautojams turėtų būti suteikiama teisė 
nutraukti sutartį, jei siūlomais pakeitimais 

(28) tam tikrais atvejais organizatoriui 
turėtų būti leidžiama vienašališkai keisti 
kelionės paslaugų paketo sutartį. 
Keliautojams turėtų būti suteikiama teisė 
nutraukti sutartį, jei siūlomais pakeitimais 
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iš esmės pakeičiami svarbiausi kelionės 
paslaugų ypatumai. Kainą padidinti galima 
tik tais atvejais, jeigu išaugo keleivių 
vežimui reikalingo kuro kaina, padidėjo 
mokesčiai ar rinkliavos, mokėtinos 
trečiosioms šalims, kurios teikiant kelionės 
paslaugas tiesiogiai nedalyvauja, arba 
pasikeitė valiutos keitimo kursas ir tai daro 
poveikį paketui ir jeigu kainos didinimo ar 
mažinimo nuostatos yra aiškiai nustatytos 
sutartyje. Paketo kaina neturėtų būti 
didinama daugiau kaip 10 proc.;

iš esmės pakeičiami svarbiausi kelionės 
paslaugų ypatumai. Kainą padidinti galima 
tik tais atvejais, jeigu išaugo keleivių 
vežimui reikalingo kuro kaina, padidėjo 
mokesčiai ar rinkliavos, mokėtinos 
trečiosioms šalims, kurios teikiant kelionės 
paslaugas tiesiogiai nedalyvauja, arba 
pasikeitė valiutos keitimo kursas ir tai daro 
poveikį paketui ir jeigu kainos didinimo ar 
mažinimo nuostatos yra aiškiai nustatytos 
sutartyje. Paketo kaina neturėtų būti 
didinama daugiau kaip 5 proc.;

Or. el

Pagrindimas

Nustačius 10 proc. ribą keliautojams tektų neproporcinga našta, ypač tais atvejais, kai 
konkretus paketas jau ir taip daug kainuoja ir (arba) jeigu jame dalyvauja daug keliautojų, 
pvz., šeimos (atsižvelgiant į tai, kad kiekvienas šeimos narys mokėtų 10 proc. daugiau).

Pakeitimas 129
Philippe Juvin

Pasiūlymas dėl direktyvos
30 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(30) siekiant nuoseklumo tikslinga 
suderinti šios direktyvos nuostatas su 
kelionės paslaugas reglamentuojančiomis 
tarptautinėmis konvencijomis ir su 
Sąjungos keleivių teisių teisės aktais. Jeigu 
organizatorius ir (arba) agentas atsako už 
paketo sutartyje numatytų paslaugų 
nesuteikimą arba netinkamą suteikimą, 
organizatoriui turėtų būti suteikta galimybė 
nustatyti paslaugų teikėjų atsakomybės 
apribojimus, kaip nustatyta tokiose 
tarptautinėse konvencijose kaip 1999 m. 
Monrealio konvencija dėl tam tikrų 
tarptautinio vežimo oru taisyklių 
suvienodinimo, 1980 m. Tarptautinio 
vežimo geležinkeliais sutartis (COTIF)19 ir 
1974 m. Atėnų konvencija dėl keleivių ir jų 
bagažo vežimo jūra20. Jeigu dėl 
neišvengiamų ir nepaprastų aplinkybių 

(30) siekiant nuoseklumo tikslinga 
suderinti šios direktyvos nuostatas su 
kelionės paslaugas reglamentuojančiomis 
tarptautinėmis konvencijomis ir su 
Sąjungos keleivių teisių teisės aktais. Jeigu 
organizatorius ir (arba) agentas atsako už 
paketo sutartyje numatytų paslaugų 
nesuteikimą arba netinkamą suteikimą, 
organizatoriui turėtų būti suteikta galimybė 
nustatyti paslaugų teikėjų atsakomybės 
apribojimus, kaip nustatyta tokiose 
tarptautinėse konvencijose kaip 1999 m. 
Monrealio konvencija dėl tam tikrų 
tarptautinio vežimo oru taisyklių 
suvienodinimo18, 1980 m. Tarptautinio 
vežimo geležinkeliais sutartis (COTIF)19 ir 
1974 m. Atėnų konvencija dėl keleivių ir jų 
bagažo vežimo jūra20. Jeigu dėl 
neišvengiamų ir nepaprastų aplinkybių 
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neįmanoma užtikrinti keliautojo sugrįžimo 
į išvykimo vietą, organizatoriaus prievolė 
padengti išlaidas, susijusias su tolesniu 
keliautojo buvimu paskirties vietoje, turėtų 
derėti su Komisijos pasiūlymu21, kuriuo 
siekiama iš dalies pakeisti 2004 m. vasario 
11 d. Europos Parlamento ir Tarybos 
reglamentą (EB) Nr. 261/2004, nustatantį 
bendras kompensavimo ir pagalbos 
keleiviams taisykles atsisakymo vežti ir 
skrydžių atšaukimo arba atidėjimo ilgam 
laikui atveju22;

neįmanoma užtikrinti keliautojo sugrįžimo 
į išvykimo vietą, organizatoriaus ir (arba) 
agento prievolė padengti išlaidas, 
susijusias su tolesniu keliautojo buvimu 
paskirties vietoje, turėtų derėti su 
Komisijos pasiūlymu21, kuriuo siekiama iš 
dalies pakeisti 2004 m. vasario 11 d. 
Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą 
(EB) Nr. 261/2004, nustatantį bendras 
kompensavimo ir pagalbos keleiviams 
taisykles atsisakymo vežti ir skrydžių 
atšaukimo arba atidėjimo ilgam laikui 
atveju22;

__________________ __________________
18 2001 m. balandžio 5 d. Tarybos 
sprendimas 2001/539/EB dėl Europos 
bendrijos priimamos Konvencijos dėl tam 
tikrų tarptautinio vežimo oru taisyklių 
suvienodinimo (Monrealio konvencija) 
(OL L 194, 2001 7 18, p. 38).

182001 m. balandžio 5 d. Tarybos 
sprendimas 2001/539/EB dėl Europos 
bendrijos priimamos Konvencijos dėl tam 
tikrų tarptautinio vežimo oru taisyklių 
suvienodinimo (Monrealio konvencija) 
(OL L 194, 2001 7 18, p. 38).

19 2011 m. birželio 16 d. Tarybos 
sprendimas 2013/103/ES dėl Europos 
Sąjungos ir Tarptautinio vežimo 
geležinkeliais tarpvyriausybinės 
organizacijos susitarimo dėl Europos 
Sąjungos prisijungimo prie Tarptautinio 
vežimo geležinkeliais sutarties (COTIF) 
(OL L 51, 2013 2 23, p. 1).

19 2011 m. birželio 16 d. Tarybos 
sprendimas 2013/103/ES dėl Europos 
Sąjungos ir Tarptautinio vežimo 
geležinkeliais tarpvyriausybinės 
organizacijos susitarimo dėl Europos 
Sąjungos prisijungimo prie Tarptautinio 
vežimo geležinkeliais sutarties (COTIF) 
(OL L 51, 2013 2 23, p. 1)..

20 2011 m. gruodžio 12 d. Tarybos 
sprendimas 2012/22/ES dėl Europos 
Sąjungos prisijungimo prie 1974 m. Atėnų 
konvencijos dėl keleivių ir jų bagažo 
vežimo jūra 2002 m. protokolo, išskyrus jo 
10 ir 11 straipsnius (OL L 8, 2012 1 12, 
p. 1).

192011 m. gruodžio 12 d. Tarybos 
sprendimas 2012/22/ES dėl Europos 
Sąjungos prisijungimo prie 1974 m. Atėnų 
konvencijos dėl keleivių ir jų bagažo 
vežimo jūra 2002 m. protokolo, išskyrus jo 
10 ir 11 straipsnius (OL L 8, 2012 1 12, 
p. 1).

21 Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir 
Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies 
pakeičiami Reglamentas (EB) Nr. 
261/2004, nustatantis bendras 
kompensavimo ir pagalbos keleiviams 
taisykles atsisakymo vežti ir skrydžių
atšaukimo arba atidėjimo ilgam laikui 
atveju, ir Reglamentas (EEB) Nr. 2027/97 
dėl oro vežėjo atsakomybės už keleivių ir 
jų bagažo vežimą oru (COM(2013) 130 

21Siūlomas Europos Parlamento ir Tarybos 
reglamentas, kuriuo iš dalies pakeičiami 
Reglamentas (EB) Nr. 261/2004, 
nustatantis bendras kompensavimo ir 
pagalbos keleiviams taisykles atsisakymo 
vežti ir skrydžių atšaukimo arba atidėjimo 
ilgam laikui atveju, ir Reglamentas (EEB) 
Nr. 2027/97 dėl oro vežėjo atsakomybės už 
keleivių ir jų bagažo vežimą oru 
(COM(2013) 130 final).
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final).
22 OL L 46, 2004 2 17, p. 1. 22 OL L 46, 2004 2 17, p. 1.

Or. en

Pagrindimas

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.

Pakeitimas 130
Philippe Juvin

Pasiūlymas dėl direktyvos
30 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(30) siekiant nuoseklumo tikslinga 
suderinti šios direktyvos nuostatas su 
kelionės paslaugas reglamentuojančiomis 
tarptautinėmis konvencijomis ir su 
Sąjungos keleivių teisių teisės aktais. Jeigu 
organizatorius ir (arba) agentas atsako už 
paketo sutartyje numatytų paslaugų 
nesuteikimą arba netinkamą suteikimą, 
organizatoriui turėtų būti suteikta galimybė 
nustatyti paslaugų teikėjų atsakomybės 
apribojimus, kaip nustatyta tokiose 
tarptautinėse konvencijose kaip 1999 m. 
Monrealio konvencija dėl tam tikrų 
tarptautinio vežimo oru taisyklių 
suvienodinimo, 1980 m. Tarptautinio 
vežimo geležinkeliais sutartis (COTIF) ir 
1974 m. Atėnų konvencija dėl keleivių ir jų 
bagažo vežimo jūra. Jeigu dėl 
neišvengiamų ir nepaprastų aplinkybių 
neįmanoma užtikrinti keliautojo sugrįžimo 
į išvykimo vietą, organizatoriaus prievolė 
padengti išlaidas, susijusias su tolesniu 

(30) siekiant nuoseklumo tikslinga 
suderinti šios direktyvos nuostatas su 
kelionės paslaugas reglamentuojančiomis 
tarptautinėmis konvencijomis ir su 
Sąjungos keleivių teisių teisės aktais. Jeigu 
organizatorius ir (arba) agentas atsako už 
paketo sutartyje numatytų paslaugų 
nesuteikimą arba netinkamą suteikimą, 
organizatoriui turėtų būti suteikta galimybė 
nustatyti paslaugų teikėjų atsakomybės 
apribojimus, kaip nustatyta tokiose 
tarptautinėse konvencijose kaip 1999 m. 
Monrealio konvencija dėl tam tikrų 
tarptautinio vežimo oru taisyklių 
suvienodinimo18, 1980 m. Tarptautinio 
vežimo geležinkeliais sutartis (COTIF)19 ir 
1974 m. Atėnų konvencija dėl keleivių ir jų 
bagažo vežimo jūra20. Jeigu dėl 
neišvengiamų ir ypatingų aplinkybių 
neįmanoma užtikrinti keliautojo sugrįžimo 
į išvykimo vietą, organizatoriaus prievolė 
padengti išlaidas, susijusias su tolesniu 
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keliautojo buvimu paskirties vietoje, turėtų 
derėti su Komisijos pasiūlymu, kuriuo 
siekiama iš dalies pakeisti 2004 m. vasario 
11 d. Europos Parlamento ir Tarybos 
reglamentą (EB) Nr. 261/2004, nustatantį 
bendras kompensavimo ir pagalbos 
keleiviams taisykles atsisakymo vežti ir 
skrydžių atšaukimo arba atidėjimo ilgam 
laikui atveju;

keliautojo buvimu paskirties vietoje, turėtų 
derėti su Komisijos pasiūlymu, kuriuo 
siekiama iš dalies pakeisti 2004 m. vasario 
11 d. Europos Parlamento ir Tarybos 
reglamentą (EB) Nr. 261/2004, nustatantį 
bendras kompensavimo ir pagalbos 
keleiviams taisykles atsisakymo vežti ir 
skrydžių atšaukimo arba atidėjimo ilgam 
laikui atveju;

__________________ __________________
18 2001 m. balandžio 5 d. Tarybos 
sprendimas 2001/539/EB dėl Europos 
bendrijos priimamos Konvencijos dėl tam 
tikrų tarptautinio vežimo oru taisyklių 
suvienodinimo (Monrealio konvencija) 
(OL L 194, 2001 7 18, p. 38).

18 2001 m. balandžio 5 d. Tarybos 
sprendimas 2001/539/EB dėl Europos 
bendrijos priimamos Konvencijos dėl tam 
tikrų tarptautinio vežimo oru taisyklių 
suvienodinimo (Monrealio konvencija) 
(OL L 194, 2001 7 18, p. 38).

19 2011 m. birželio 16 d. Tarybos 
sprendimas 2013/103/ES dėl Europos 
Sąjungos ir Tarptautinio vežimo 
geležinkeliais tarpvyriausybinės 
organizacijos susitarimo dėl Europos 
Sąjungos prisijungimo prie Tarptautinio 
vežimo geležinkeliais sutarties (COTIF) 
(OL L 51, 2013 2 23, p. 1).

19 2011 m. birželio 16 d. Tarybos 
sprendimas 2013/103/ES dėl Europos 
Sąjungos ir Tarptautinio vežimo 
geležinkeliais tarpvyriausybinės 
organizacijos susitarimo dėl Europos 
Sąjungos prisijungimo prie Tarptautinio 
vežimo geležinkeliais sutarties (COTIF) 
(OL L 51, 2013 2 23, p. 1).

20 2011 m. gruodžio 12 d. Tarybos 
sprendimas 2012/22/ES dėl Europos 
Sąjungos prisijungimo prie 1974 m. Atėnų 
konvencijos dėl keleivių ir jų bagažo 
vežimo jūra 2002 m. protokolo, išskyrus jo 
10 ir 11 straipsnius (OL L 8, 2012 1 12, 
p. 1).

20 2011 m. gruodžio 12 d. Tarybos 
sprendimas 2012/22/ES dėl Europos 
Sąjungos prisijungimo prie 1974 m. Atėnų 
konvencijos dėl keleivių ir jų bagažo 
vežimo jūra 2002 m. protokolo, išskyrus jo 
10 ir 11 straipsnius (OL L 8, 2012 1 12, 
p. 1).

21 Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir 
Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies 
pakeičiami Reglamentas (EB) Nr. 
261/2004, nustatantis bendras 
kompensavimo ir pagalbos keleiviams 
taisykles atsisakymo vežti ir skrydžių 
atšaukimo arba atidėjimo ilgam laikui 
atveju, ir Reglamentas (EEB) Nr. 2027/97 
dėl oro vežėjo atsakomybės už keleivių ir 
jų bagažo vežimą oru (COM(2013) 130 
final).

21 Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir 
Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies 
pakeičiami Reglamentas (EB) Nr. 
261/2004, nustatantis bendras 
kompensavimo ir pagalbos keleiviams 
taisykles atsisakymo vežti ir skrydžių 
atšaukimo arba atidėjimo ilgam laikui 
atveju, ir Reglamentas (EEB) Nr. 2027/97 
dėl oro vežėjo atsakomybės už keleivių ir 
jų bagažo vežimą oru (COM(2013) 130 
final).

22 OL L 46, 2004 2 17, p. 1. 22 OL L 46, 2004 2 17, p. 1.

Or. fr
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Pagrindimas

Šis pagrindimas taikomas prancūziškai teksto versijai. Reikia terminus suderinti su 
Reglamentu (EB) Nr.°261/2004 (jame nustatomos keleivių teisės atsisakymo vežti ir skrydžių 
atšaukimo arba atidėjimo ilgam laikui atveju), kuriame minimos „ypatingos aplinkybės“ 
(anglų k. „extraordinary circumstances“).

Pakeitimas 131
Heide Rühle

Pasiūlymas dėl direktyvos
30 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(30) siekiant nuoseklumo tikslinga 
suderinti šios direktyvos nuostatas su 
kelionės paslaugas reglamentuojančiomis 
tarptautinėmis konvencijomis ir su 
Sąjungos keleivių teisių teisės aktais. Jeigu 
organizatorius ir (arba) agentas atsako už 
paketo sutartyje numatytų paslaugų 
nesuteikimą arba netinkamą suteikimą, 
organizatoriui turėtų būti suteikta galimybė 
nustatyti paslaugų teikėjų atsakomybės 
apribojimus, kaip nustatyta tokiose 
tarptautinėse konvencijose kaip 1999 m. 
Monrealio konvencija dėl tam tikrų 
tarptautinio vežimo oru taisyklių 
suvienodinimo, 1980 m. Tarptautinio 
vežimo geležinkeliais sutartis (COTIF)19 ir 
1974 m. Atėnų konvencija dėl keleivių ir jų 
bagažo vežimo jūra20. Jeigu dėl 
neišvengiamų ir nepaprastų aplinkybių 
neįmanoma užtikrinti keliautojo sugrįžimo 
į išvykimo vietą, organizatoriaus prievolė 
padengti išlaidas, susijusias su tolesniu 
keliautojo buvimu paskirties vietoje, turėtų 
derėti su Komisijos pasiūlymu21, kuriuo 
siekiama iš dalies pakeisti 2004 m. vasario 
11 d. Europos Parlamento ir Tarybos 
reglamentą (EB) Nr. 261/2004, nustatantį 
bendras kompensavimo ir pagalbos 
keleiviams taisykles atsisakymo vežti ir 
skrydžių atšaukimo arba atidėjimo ilgam 
laikui atveju22;

(30) siekiant nuoseklumo tikslinga 
suderinti šios direktyvos nuostatas su 
kelionės paslaugas reglamentuojančiomis 
tarptautinėmis konvencijomis ir su 
Sąjungos keleivių teisių teisės aktais, 
pastariesiems, kai taikytina, teikiant 
pirmenybę. Jeigu organizatorius ir (arba) 
agentas atsako už paketo sutartyje 
numatytų paslaugų nesuteikimą arba 
netinkamą suteikimą, organizatoriui turėtų 
būti suteikta galimybė nustatyti paslaugų 
teikėjų atsakomybės apribojimus, kaip 
nustatyta tokiose tarptautinėse 
konvencijose kaip 1999 m. Monrealio 
konvencija dėl tam tikrų tarptautinio 
vežimo oru taisyklių suvienodinimo18, 
1980 m. Tarptautinio vežimo geležinkeliais 
sutartis (COTIF)19 ir 1974 m. Atėnų 
konvencija dėl keleivių ir jų bagažo 
vežimo jūra20. Jeigu dėl neišvengiamų ir 
nepaprastų aplinkybių neįmanoma 
užtikrinti keliautojo sugrįžimo į išvykimo 
vietą, organizatoriaus prievolė padengti 
išlaidas, susijusias su tolesniu keliautojo 
buvimu paskirties vietoje, turėtų derėti su 
Komisijos pasiūlymu21, kuriuo siekiama iš 
dalies pakeisti 2004 m. vasario 11 d. 
Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą 
(EB) Nr. 261/2004, nustatantį bendras 
kompensavimo ir pagalbos keleiviams 
taisykles atsisakymo vežti ir skrydžių 
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atšaukimo arba atidėjimo ilgam laikui 
atveju22;

__________________ __________________
18 2001 m. balandžio 5 d. Tarybos 
sprendimas 2001/539/EB dėl Europos 
bendrijos priimamos Konvencijos dėl tam 
tikrų tarptautinio vežimo oru taisyklių 
suvienodinimo (Monrealio konvencija) 
(OL L 194, 2001 7 18, p. 38).

182001 m. balandžio 5 d. Tarybos 
sprendimas 2001/539/EB dėl Europos 
bendrijos priimamos Konvencijos dėl tam 
tikrų tarptautinio vežimo oru taisyklių 
suvienodinimo (Monrealio konvencija) 
(OL L 194, 2001 7 18, p. 38).

19 2011 m. birželio 16 d. Tarybos 
sprendimas 2013/103/ES dėl Europos 
Sąjungos ir Tarptautinio vežimo 
geležinkeliais tarpvyriausybinės 
organizacijos susitarimo dėl Europos 
Sąjungos prisijungimo prie Tarptautinio 
vežimo geležinkeliais sutarties (COTIF) 
(OL L 51, 2013 2 23, p. 1).

19 2011 m. birželio 16 d. Tarybos 
sprendimas 2013/103/ES dėl Europos 
Sąjungos ir Tarptautinio vežimo 
geležinkeliais tarpvyriausybinės 
organizacijos susitarimo dėl Europos 
Sąjungos prisijungimo prie Tarptautinio 
vežimo geležinkeliais sutarties (COTIF) 
(OL L 51, 2013 2 23, p. 1).

20 2011 m. gruodžio 12 d. Tarybos 
sprendimas 2012/22/ES dėl Europos 
Sąjungos prisijungimo prie 1974 m. Atėnų 
konvencijos dėl keleivių ir jų bagažo 
vežimo jūra 2002 m. protokolo, išskyrus jo 
10 ir 11 straipsnius (OL L 8, 2012 1 12, 
p. 1).

192011 m. gruodžio 12 d. Tarybos 
sprendimas 2012/22/ES dėl Europos 
Sąjungos prisijungimo prie 1974 m. Atėnų 
konvencijos dėl keleivių ir jų bagažo 
vežimo jūra 2002 m. protokolo, išskyrus jo 
10 ir 11 straipsnius (OL L 8, 2012 1 12, 
p. 1).

21 Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir 
Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies 
pakeičiami Reglamentas (EB) Nr. 
261/2004, nustatantis bendras 
kompensavimo ir pagalbos keleiviams 
taisykles atsisakymo vežti ir skrydžių 
atšaukimo arba atidėjimo ilgam laikui 
atveju, ir Reglamentas (EEB) Nr. 2027/97 
dėl oro vežėjo atsakomybės už keleivių ir 
jų bagažo vežimą oru (COM(2013) 130 
final).

21Siūlomas Europos Parlamento ir Tarybos 
reglamentas, kuriuo iš dalies pakeičiami 
Reglamentas (EB) Nr. 261/2004, 
nustatantis bendras kompensavimo ir 
pagalbos keleiviams taisykles atsisakymo 
vežti ir skrydžių atšaukimo arba atidėjimo 
ilgam laikui atveju, ir Reglamentas (EEB) 
Nr. 2027/97 dėl oro vežėjo atsakomybės už 
keleivių ir jų bagažo vežimą oru 
(COM(2013) 130 final).

22 OL L 46, 2004 2 17, p. 1. 22 OL L 46, 2004 2 17, p. 1.

Or. en

Pakeitimas 132
Matteo Salvini
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Pasiūlymas dėl direktyvos
30 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(30) siekiant nuoseklumo tikslinga 
suderinti šios direktyvos nuostatas su 
kelionės paslaugas reglamentuojančiomis 
tarptautinėmis konvencijomis ir su 
Sąjungos keleivių teisių teisės aktais. Jeigu 
organizatorius ir (arba) agentas atsako už 
paketo sutartyje numatytų paslaugų 
nesuteikimą arba netinkamą suteikimą, 
organizatoriui turėtų būti suteikta galimybė 
nustatyti paslaugų teikėjų atsakomybės 
apribojimus, kaip nustatyta tokiose 
tarptautinėse konvencijose kaip 1999 m. 
Monrealio konvencija dėl tam tikrų 
tarptautinio vežimo oru taisyklių 
suvienodinimo, 1980 m. Tarptautinio 
vežimo geležinkeliais sutartis (COTIF)19 ir 
1974 m. Atėnų konvencija dėl keleivių ir jų 
bagažo vežimo jūra20. Jeigu dėl 
neišvengiamų ir nepaprastų aplinkybių 
neįmanoma užtikrinti keliautojo sugrįžimo 
į išvykimo vietą, organizatoriaus prievolė 
padengti išlaidas, susijusias su tolesniu 
keliautojo buvimu paskirties vietoje, turėtų 
derėti su Komisijos pasiūlymu21, kuriuo 
siekiama iš dalies pakeisti 2004 m. vasario 
11 d. Europos Parlamento ir Tarybos 
reglamentą (EB) Nr. 261/2004, nustatantį 
bendras kompensavimo ir pagalbos 
keleiviams taisykles atsisakymo vežti ir 
skrydžių atšaukimo arba atidėjimo ilgam 
laikui atveju22;

(30) siekiant nuoseklumo tikslinga 
suderinti šios direktyvos nuostatas su 
kelionės paslaugas reglamentuojančiomis 
tarptautinėmis konvencijomis ir su 
Sąjungos keleivių teisių teisės aktais, 
pastariesiems, kai taikytina, teikiant 
pirmenybę. Jeigu organizatorius ir (arba) 
agentas atsako už paketo sutartyje 
numatytų paslaugų nesuteikimą arba 
netinkamą suteikimą, organizatoriui turėtų 
būti suteikta galimybė nustatyti paslaugų 
teikėjų atsakomybės apribojimus, kaip 
nustatyta tokiose tarptautinėse 
konvencijose kaip 1999 m. Monrealio 
konvencija dėl tam tikrų tarptautinio 
vežimo oru taisyklių suvienodinimo18, 
1980 m. Tarptautinio vežimo geležinkeliais 
sutartis (COTIF)19 ir 1974 m. Atėnų 
konvencija dėl keleivių ir jų bagažo 
vežimo jūra20. Jeigu dėl neišvengiamų ir 
nepaprastų aplinkybių neįmanoma 
užtikrinti keliautojo sugrįžimo į išvykimo 
vietą, organizatoriaus prievolė padengti 
išlaidas, susijusias su tolesniu keliautojo 
buvimu paskirties vietoje, turėtų derėti su 
Komisijos pasiūlymu21, kuriuo siekiama iš 
dalies pakeisti 2004 m. vasario 11 d. 
Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą 
(EB) Nr. 261/2004, nustatantį bendras 
kompensavimo ir pagalbos keleiviams 
taisykles atsisakymo vežti ir skrydžių 
atšaukimo arba atidėjimo ilgam laikui 
atveju22;

__________________ __________________
18 2001 m. balandžio 5 d. Tarybos 
sprendimas 2001/539/EB dėl Europos 
bendrijos priimamos Konvencijos dėl tam 
tikrų tarptautinio vežimo oru taisyklių 
suvienodinimo (Monrealio konvencija) 
(OL L 194, 2001 7 18, p. 38).

182001 m. balandžio 5 d. Tarybos 
sprendimas 2001/539/EB dėl Europos 
bendrijos priimamos Konvencijos dėl tam 
tikrų tarptautinio vežimo oru taisyklių 
suvienodinimo (Monrealio konvencija) 
(OL L 194, 2001 7 18, p. 38).

19 2011 m. birželio 16 d. Tarybos 
sprendimas 2013/103/ES dėl Europos 

19 2011 m. birželio 16 d. Tarybos 
sprendimas 2013/103/ES dėl Europos 
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Sąjungos ir Tarptautinio vežimo 
geležinkeliais tarpvyriausybinės 
organizacijos susitarimo dėl Europos 
Sąjungos prisijungimo prie Tarptautinio 
vežimo geležinkeliais sutarties (COTIF) 
(OL L 51, 2013 2 23, p. 1).

Sąjungos ir Tarptautinio vežimo 
geležinkeliais tarpvyriausybinės 
organizacijos susitarimo dėl Europos 
Sąjungos prisijungimo prie Tarptautinio 
vežimo geležinkeliais sutarties (COTIF) 
(OL L 51, 2013 2 23, p. 1).

20 2011 m. gruodžio 12 d. Tarybos 
sprendimas 2012/22/ES dėl Europos 
Sąjungos prisijungimo prie 1974 m. Atėnų
konvencijos dėl keleivių ir jų bagažo 
vežimo jūra 2002 m. protokolo, išskyrus jo 
10 ir 11 straipsnius (OL L 8, 2012 1 12, 
p. 1).

202011 m. gruodžio 12 d. Tarybos 
sprendimas 2012/22/ES dėl Europos 
Sąjungos prisijungimo prie 1974 m. Atėnų 
konvencijos dėl keleivių ir jų bagažo 
vežimo jūra 2002 m. protokolo, išskyrus jo 
10 ir 11 straipsnius (OL L 8, 2012 1 12, 
p. 1).

21 Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir 
Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies 
pakeičiami Reglamentas (EB) Nr. 
261/2004, nustatantis bendras 
kompensavimo ir pagalbos keleiviams 
taisykles atsisakymo vežti ir skrydžių 
atšaukimo arba atidėjimo ilgam laikui 
atveju, ir Reglamentas (EEB) Nr. 2027/97 
dėl oro vežėjo atsakomybės už keleivių ir 
jų bagažo vežimą oru (COM(2013) 130 
final).

21Siūlomas Europos Parlamento ir Tarybos 
reglamentas, kuriuo iš dalies pakeičiami 
Reglamentas (EB) Nr. 261/2004, 
nustatantis bendras kompensavimo ir 
pagalbos keleiviams taisykles atsisakymo 
vežti ir skrydžių atšaukimo arba atidėjimo 
ilgam laikui atveju, ir Reglamentas (EEB) 
Nr. 2027/97 dėl oro vežėjo atsakomybės už 
keleivių ir jų bagažo vežimą oru 
(COM(2013) 130 final).

22 OL L 46, 2004 2 17, p. 1. 22 OL L 46, 2004 2 17, p. 1.

Or. en

Pagrindimas

Taikytiniems ES reglamentams dėl keleivių teisių turėtų būti teikiama pirmenybė Kelionės 
paslaugų paketų direktyvos atžvilgiu, jeigu sutampa konkrečios nuostatos, susijusios su 
keleivių, keliaujančių skirtingų rūšių transporto priemonėmis, teisėmis.

Pakeitimas 133
Philippe Juvin

Pasiūlymas dėl direktyvos
31 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(31) šia direktyva neturėtų būti varžomos 
keliautojų teisės reikšti pretenzijas tiek 
pagal šią direktyvą, tiek pagal bet kokius 

(31) šia direktyva neturėtų būti varžomos 
keliautojų teisės reikšti pretenzijas tiek 
pagal šią direktyvą, tiek pagal bet kokius 
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kitus atitinkamus Sąjungos teisės aktus, 
kad keliautojai ir toliau turėtų galimybę 
kreiptis tiek į organizatorių, tiek į vežėją ar 
kitą atsakingą šalį, tiek, prireikus, į kelias 
šalis. Turėtų būti paaiškinta, kad jie negali 
„sumuoti“ teisių pagal skirtingus teisės 
aktus, jeigu tomis teisėmis ginami tie patys 
interesai ar siekiama tokių pačių tikslų. 
Organizatoriaus atsakomybė nedaro 
poveikio teisei išieškoti žalą iš trečiųjų 
šalių, įskaitant paslaugų teikėjus;

kitus atitinkamus Sąjungos teisės aktus, 
kad keliautojai ir toliau turėtų galimybę 
kreiptis tiek į organizatorių ir (arba) 
agentą, tiek į vežėją ar kitą atsakingą šalį, 
tiek, prireikus, į kelias šalis. Turėtų būti 
paaiškinta, kad jie negali „sumuoti“ teisių 
pagal skirtingus teisės aktus, jeigu tomis 
teisėmis ginami tie patys interesai ar 
siekiama tokių pačių tikslų. 
Organizatoriaus ir (arba) agento 
atsakomybė nedaro poveikio teisei išieškoti 
žalą iš trečiųjų šalių, įskaitant paslaugų 
teikėjus. Valstybės narės turėtų užtikrinti, 
kad organizatorius ir agentas turėtų 
tinkamas ir prieinamas žalos atlyginimo 
tretiesiems asmenims priemones;

Or. en

Pagrindimas

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).

Pakeitimas 134
Hans-Peter Mayer

Pasiūlymas dėl direktyvos
31 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(31) šia direktyva neturėtų būti varžomos 
keliautojų teisės reikšti pretenzijas tiek 
pagal šią direktyvą, tiek pagal bet kokius 
kitus atitinkamus Sąjungos teisės aktus, 
kad keliautojai ir toliau turėtų galimybę 
kreiptis tiek į organizatorių, tiek į vežėją ar 
kitą atsakingą šalį, tiek, prireikus, į kelias 
šalis. Turėtų būti paaiškinta, kad jie negali 

(31) šia direktyva neturėtų būti varžomos 
keliautojų teisės reikšti pretenzijas tiek 
pagal šią direktyvą, tiek pagal bet kokius 
kitus atitinkamus Sąjungos teisės aktus, 
kad keliautojai ir toliau turėtų galimybę 
kreiptis tiek į organizatorių, tiek į vežėją ar 
kitą atsakingą šalį, tiek, prireikus, į kelias 
šalis. Turėtų būti paaiškinta, kad jie negali 
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„sumuoti“ teisių pagal skirtingus teisės 
aktus, jeigu tomis teisėmis ginami tie patys 
interesai ar siekiama tokių pačių tikslų. 
Organizatoriaus atsakomybė nedaro 
poveikio teisei išieškoti žalą iš trečiųjų 
šalių, įskaitant paslaugų teikėjus;

„sumuoti“ teisių pagal skirtingus teisės 
aktus, jeigu tomis teisėmis ginami tie patys 
interesai ar siekiama tokių pačių tikslų. 
Tačiau dėl poreikio užtikrinti, kad 
keliautojai tinkamai ir laiku gautų 
kompensaciją tais atvejais, kai viena iš 
šalių tinkamai neįvykdo sutarties, 
organizatoriai ir agentai neturėtų patirti 
nepagrįstos ir neproporcingos naštos. Be 
savo pareigos ištaisyti bet kokį atitikties 
trūkumą ar išmokėti kompensaciją 
keliautojams, organizatoriai ir agentai 
paskui turėtų turėti teisę reikalauti žalos 
atlyginimo iš bet kurio trečiojo asmens, 
kuris prisidėjo prie įvykio, paskatinusio 
kompensacijos išmokėjimą ar kitų 
prievolių atsiradimą. Todėl
organizatoriaus ir agento atsakomybė 
nedaro poveikio šiai teisei išieškoti žalą iš 
trečiųjų šalių, įskaitant paslaugų teikėjus;

Or. en

Pagrindimas

Šiuo atžvilgiu žr. 20 straipsnio pakeitimus ir pagrindimą 

Pakeitimas 135
Emma McClarkin

Pasiūlymas dėl direktyvos
34 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(34) valstybės narės turėtų užtikrinti, kad 
kelionės paslaugų paketą ar rinkinį 
įsigyjantys keliautojai būtų visapusiškai 
apsaugoti organizatoriaus, agento, 
padėjusio sudaryti kelionės paslaugų 
rinkinį, ar bet kurio paslaugų teikėjo 
nemokumo atveju. Valstybės narės, kuriose 
yra įsisteigę organizatoriai ir agentai, 
padedantys įsigyti kelionės paslaugų 
rinkinius, turėtų užtikrinti, kad tokius 
kelionės paslaugų derinius siūlantys 

(34) valstybės narės turėtų užtikrinti, kad 
kelionės paslaugų paketą ar susijusį rinkinį 
įsigyjantys keliautojai būtų visapusiškai 
apsaugoti organizatoriaus, agento, 
padėjusio sudaryti susijusį kelionės 
paslaugų rinkinį, ar bet kurio paslaugų 
teikėjo nemokumo atveju. Valstybės narės, 
kuriose yra įsisteigę organizatoriai ir 
agentai, padedantys įsigyti kelionės 
paslaugų rinkinius, turėtų užtikrinti, kad 
tokius kelionės paslaugų derinius siūlantys 
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pardavėjai pateiktų keliautojų sumokėtų 
sumų grąžinimo ir tų asmenų repatrijavimo 
nemokumo atveju garantą. Valstybėms 
narėms paliekama galimybė savo nuožiūra 
nustatyti apsaugos nemokumo atveju 
būdus, tačiau jos turėtų užtikrinti, kad 
nacionalinės apsaugos nemokumo atveju 
sistemos būtų veiksmingos ir garantuotų 
skubią keliautojų repatriaciją bei sumokėtų 
sumų sugrąžinimą nemokumo atveju. 
Reikalaujama apsauga nemokumo atveju 
turėtų būti derinama su faktine finansine 
organizatoriaus, agento ar paslaugų teikėjo 
veiklos rizika, įskaitant jų parduodamų 
kelionės paslaugų derinio tipą, numatomus 
sezoninius svyravimus bei išankstinio 
mokėjimo dydį ir būdus. Vadovaujantis 
2006 m. gruodžio 12 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyva 
2006/123/EB dėl paslaugų vidaus rinkoje25, 
tada, kai apsauga nemokumo atveju 
užtikrinama garantiniu raštu ar draudimo 
liudijimu, ji negali būti apribojama 
atitinkamoje valstybėje narėje įsisteigusių 
finansinės veiklos vykdytojų patvirtinimu;

pardavėjai pateiktų keliautojų sumokėtų 
sumų grąžinimo ir tų asmenų repatrijavimo 
nemokumo atveju garantą. Valstybėms 
narėms paliekama galimybė savo nuožiūra 
nustatyti apsaugos nemokumo atveju 
būdus, tačiau jos turėtų užtikrinti, kad 
nacionalinės apsaugos nemokumo atveju 
sistemos būtų veiksmingos ir garantuotų 
skubią keliautojų repatriaciją bei sumokėtų 
sumų sugrąžinimą nemokumo atveju. 
Jeigu vartotojas pageidautų užbaigti 
kelionės paslaugų paketo ar susijusio 
kelionės paslaugų rinkinio vykdymą, 
užuot gavęs visą kompensaciją, nustatant 
apsaugą nuo nemokumo atitinkamais 
atvejais gali būti numatoma pareiga 
įvykdyti esamas sutartis, kad kelionės 
paslaugų paketą ar kelionės paslaugų 
rinkinį sudarančios paslaugos galėtų būti 
toliau teikiamos vartotojui, šiam 
nepatiriant papildomų išlaidų. 
Reikalaujama apsauga nemokumo atveju 
turėtų būti derinama su faktine finansine 
organizatoriaus, agento ar paslaugų teikėjo 
veiklos rizika, įskaitant jų parduodamų 
kelionės paslaugų derinio tipą, numatomus 
sezoninius svyravimus bei išankstinio 
mokėjimo dydį ir būdus. Vadovaujantis 
2006 m. gruodžio 12 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyva 
2006/123/EB dėl paslaugų vidaus rinkoje25, 
tada, kai apsauga nemokumo atveju 
užtikrinama garantiniu raštu ar draudimo 
liudijimu, ji negali būti apribojama 
atitinkamoje valstybėje narėje įsisteigusių 
finansinės veiklos vykdytojų patvirtinimu;

__________________ __________________
25 OL L 376, 2006 12 27, p. 36. 25 OL L 376, 2006 12 27, p. 36.

Or. en

Pagrindimas

Apsaugos nuo nemokumo sistemos turėtų būti lanksčios, kad, kai įmanoma, atitiktų vartotojų 
pageidavimus. Tai apima esamų sutarčių vykdymo užtikrinimą, jeigu vartotojai nori tęsti savo 
atostogas, o jeigu netrukus turi išvykti, nekeisti esamų planų.
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Pakeitimas 136
Catherine Stihler

Pasiūlymas dėl direktyvos
34 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(34) valstybės narės turėtų užtikrinti, kad 
kelionės paslaugų paketą ar rinkinį 
įsigyjantys keliautojai būtų visapusiškai 
apsaugoti organizatoriaus, agento, 
padėjusio sudaryti kelionės paslaugų 
rinkinį, ar bet kurio paslaugų teikėjo 
nemokumo atveju. Valstybės narės, kuriose 
yra įsisteigę organizatoriai ir agentai, 
padedantys įsigyti kelionės paslaugų 
rinkinius, turėtų užtikrinti, kad tokius 
kelionės paslaugų derinius siūlantys 
pardavėjai pateiktų keliautojų sumokėtų 
sumų grąžinimo ir tų asmenų repatrijavimo 
nemokumo atveju garantą. Valstybėms 
narėms paliekama galimybė savo nuožiūra 
nustatyti apsaugos nemokumo atveju 
būdus, tačiau jos turėtų užtikrinti, kad 
nacionalinės apsaugos nemokumo atveju 
sistemos būtų veiksmingos ir garantuotų 
skubią keliautojų repatriaciją bei sumokėtų 
sumų sugrąžinimą nemokumo atveju. 
Reikalaujama apsauga nemokumo atveju 
turėtų būti derinama su faktine finansine 
organizatoriaus, agento ar paslaugų teikėjo 
veiklos rizika, įskaitant jų parduodamų 
kelionės paslaugų derinio tipą, numatomus 
sezoninius svyravimus bei išankstinio 
mokėjimo dydį ir būdus. Vadovaujantis 
2006 m. gruodžio 12 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyva 
2006/123/EB dėl paslaugų vidaus rinkoje25, 
tada, kai apsauga nemokumo atveju 
užtikrinama garantiniu raštu ar draudimo 
liudijimu, ji negali būti apribojama 
atitinkamoje valstybėje narėje įsisteigusių 
finansinės veiklos vykdytojų patvirtinimu;

(34) valstybės narės turėtų užtikrinti, kad 
kelionės paslaugų paketą ar rinkinį 
įsigyjantys keliautojai būtų visapusiškai 
apsaugoti organizatoriaus, agento, 
padėjusio sudaryti kelionės paslaugų 
rinkinį, ar bet kurio paslaugų teikėjo 
nemokumo atveju. Valstybės narės, kuriose 
yra įsisteigę organizatoriai ir agentai, 
padedantys įsigyti kelionės paslaugų 
rinkinius, turėtų užtikrinti, kad tokius 
kelionės paslaugų derinius siūlantys 
pardavėjai pateiktų keliautojų sumokėtų 
sumų grąžinimo ir tų asmenų repatrijavimo 
nemokumo atveju garantą. Valstybėms 
narėms paliekama galimybė savo nuožiūra 
nustatyti apsaugos nemokumo atveju 
būdus, tačiau jos turėtų užtikrinti, kad 
nacionalinės apsaugos nemokumo atveju 
sistemos būtų veiksmingos ir garantuotų 
skubią keliautojų repatriaciją bei sumokėtų 
sumų sugrąžinimą nemokumo atveju.
Jeigu vartotojas pageidautų užbaigti 
kelionės paslaugų paketo ar susijusio 
kelionės paslaugų rinkinio vykdymą, 
užuot gavęs visą kompensaciją, nustatant 
apsaugą nuo nemokumo atitinkamais 
atvejais gali būti numatoma pareiga 
įvykdyti esamas sutartis, kad kelionės 
paslaugų paketą ar kelionės paslaugų 
rinkinį sudarančios paslaugos galėtų būti 
toliau teikiamos vartotojui, šiam 
nepatiriant papildomų išlaidų. 
Reikalaujama apsauga nemokumo atveju 
turėtų būti derinama su faktine finansine 
organizatoriaus, agento ar paslaugų teikėjo 
veiklos rizika, įskaitant jų parduodamų 
kelionės paslaugų derinio tipą, numatomus 
sezoninius svyravimus bei išankstinio 
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mokėjimo dydį ir būdus. Vadovaujantis 
2006 m. gruodžio 12 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyva 
2006/123/EB dėl paslaugų vidaus rinkoje25, 
tada, kai apsauga nemokumo atveju 
užtikrinama garantiniu raštu ar draudimo 
liudijimu, ji negali būti apribojama 
atitinkamoje valstybėje narėje įsisteigusių 
finansinės veiklos vykdytojų patvirtinimu;

__________________ __________________
25 OL L 376, 2006 12 27, p. 36. 25 OL L 376, 2006 12 27, p. 36.

Or. en

Pakeitimas 137
Philippe Juvin

Pasiūlymas dėl direktyvos
34 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(34) valstybės narės turėtų užtikrinti, kad 
kelionės paslaugų paketą ar rinkinį 
įsigyjantys keliautojai būtų visapusiškai 
apsaugoti organizatoriaus, agento, 
padėjusio sudaryti kelionės paslaugų 
rinkinį, ar bet kurio paslaugų teikėjo 
nemokumo atveju. Valstybės narės, kuriose 
yra įsisteigę organizatoriai ir agentai, 
padedantys įsigyti kelionės paslaugų 
rinkinius, turėtų užtikrinti, kad tokius 
kelionės paslaugų derinius siūlantys 
pardavėjai pateiktų keliautojų sumokėtų 
sumų grąžinimo ir tų asmenų repatrijavimo 
nemokumo atveju garantą. Valstybėms 
narėms paliekama galimybė savo nuožiūra 
nustatyti apsaugos nemokumo atveju 
būdus, tačiau jos turėtų užtikrinti, kad 
nacionalinės apsaugos nemokumo atveju 
sistemos būtų veiksmingos ir garantuotų 
skubią keliautojų repatriaciją bei sumokėtų 
sumų sugrąžinimą nemokumo atveju. 
Reikalaujama apsauga nemokumo atveju 
turėtų būti derinama su faktine finansine 

(34) valstybės narės turėtų užtikrinti, kad 
kelionės paslaugų paketą ar rinkinį 
įsigyjantys keliautojai būtų visapusiškai 
apsaugoti organizatoriaus ir (arba) agento
(kelionės paslaugų paketo atveju), agento, 
padėjusio sudaryti kelionės paslaugų 
rinkinį, ar bet kurio paslaugų teikėjo 
nemokumo atveju. Valstybės narės, kuriose 
yra įsisteigę organizatoriai ir (arba) 
agentai ir agentai, padedantys įsigyti 
kelionės paslaugų rinkinius, turėtų 
užtikrinti, kad tokius kelionės paslaugų 
derinius siūlantys pardavėjai pateiktų 
keliautojų sumokėtų sumų grąžinimo ir tų 
asmenų repatrijavimo nemokumo atveju 
garantą. Valstybėms narėms paliekama 
galimybė savo nuožiūra nustatyti apsaugos 
nemokumo atveju būdus, tačiau jos turėtų 
užtikrinti, kad nacionalinės apsaugos 
nemokumo atveju sistemos būtų 
veiksmingos ir garantuotų skubią 
keliautojų repatriaciją bei sumokėtų sumų 
sugrąžinimą nemokumo atveju. 
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organizatoriaus, agento ar paslaugų teikėjo 
veiklos rizika, įskaitant jų parduodamų 
kelionės paslaugų derinio tipą, numatomus 
sezoninius svyravimus bei išankstinio 
mokėjimo dydį ir būdus. Vadovaujantis 
2006 m. gruodžio 12 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyva 
2006/123/EB dėl paslaugų vidaus rinkoje25, 
tada, kai apsauga nemokumo atveju 
užtikrinama garantiniu raštu ar draudimo 
liudijimu, ji negali būti apribojama 
atitinkamoje valstybėje narėje įsisteigusių 
finansinės veiklos vykdytojų patvirtinimu;

Reikalaujama apsauga nemokumo atveju 
turėtų būti derinama su faktine finansine 
organizatoriaus ir (arba) agento ar 
paslaugų teikėjo veiklos rizika, įskaitant jų 
parduodamų kelionės paslaugų derinio tipą, 
numatomus sezoninius svyravimus bei 
išankstinio mokėjimo dydį ir būdus. 
Vadovaujantis 2006 m. gruodžio 12 d. 
Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 
2006/123/EB dėl paslaugų vidaus rinkoje25, 
tada, kai apsauga nemokumo atveju 
užtikrinama garantiniu raštu ar draudimo 
liudijimu, ji negali būti apribojama 
atitinkamoje valstybėje narėje įsisteigusių 
finansinės veiklos vykdytojų patvirtinimu;

__________________ __________________
25 OL L 376, 2006 12 27, p. 36. 25 OL L 376, 2006 12 27, p. 36.

Or. en

Pagrindimas

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.

Pakeitimas 138
Ivo Belet

Pasiūlymas dėl direktyvos
34 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(34) valstybės narės turėtų užtikrinti, kad 
kelionės paslaugų paketą ar rinkinį 
įsigyjantys keliautojai būtų visapusiškai 
apsaugoti organizatoriaus, agento, 
padėjusio sudaryti kelionės paslaugų 
rinkinį, ar bet kurio paslaugų teikėjo 

(34) valstybės narės turėtų užtikrinti, kad 
kelionės paslaugų paketą ar rinkinį 
įsigyjantys keliautojai būtų visapusiškai 
apsaugoti organizatoriaus, agento, 
padėjusio sudaryti kelionės paslaugų 
rinkinį, ar bet kurio paslaugų teikėjo 
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nemokumo atveju. Valstybės narės, kuriose 
yra įsisteigę organizatoriai ir agentai, 
padedantys įsigyti kelionės paslaugų 
rinkinius, turėtų užtikrinti, kad tokius 
kelionės paslaugų derinius siūlantys 
pardavėjai pateiktų keliautojų sumokėtų 
sumų grąžinimo ir tų asmenų repatrijavimo 
nemokumo atveju garantą. Valstybėms 
narėms paliekama galimybė savo nuožiūra 
nustatyti apsaugos nemokumo atveju 
būdus, tačiau jos turėtų užtikrinti, kad
nacionalinės apsaugos nemokumo atveju 
sistemos būtų veiksmingos ir garantuotų 
skubią keliautojų repatriaciją bei sumokėtų 
sumų sugrąžinimą nemokumo atveju. 
Reikalaujama apsauga nemokumo atveju 
turėtų būti derinama su faktine finansine 
organizatoriaus, agento ar paslaugų teikėjo 
veiklos rizika, įskaitant jų parduodamų 
kelionės paslaugų derinio tipą, numatomus 
sezoninius svyravimus bei išankstinio 
mokėjimo dydį ir būdus. Vadovaujantis 
2006 m. gruodžio 12 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyva 
2006/123/EB dėl paslaugų vidaus rinkoje25, 
tada, kai apsauga nemokumo atveju 
užtikrinama garantiniu raštu ar draudimo 
liudijimu, ji negali būti apribojama 
atitinkamoje valstybėje narėje įsisteigusių 
finansinės veiklos vykdytojų patvirtinimu;

nemokumo atveju. Valstybės narės, kuriose 
yra įsisteigę organizatoriai ir agentai, 
padedantys įsigyti kelionės paslaugų 
rinkinius, turėtų užtikrinti, kad tokius 
kelionės paslaugų derinius siūlantys 
pardavėjai pateiktų keliautojų sumokėtų 
sumų grąžinimo ir tų asmenų repatrijavimo 
nemokumo atveju garantą. Valstybėms 
narėms paliekama galimybė savo nuožiūra 
nustatyti apsaugos nemokumo atveju 
būdus, tačiau jos turėtų užtikrinti, kad 
apsaugos nemokumo atveju sistemos būtų 
veiksmingos ir garantuotų skubią 
keliautojų repatriaciją bei sumokėtų sumų 
sugrąžinimą nemokumo atveju. 
Reikalaujama apsauga nemokumo atveju 
turėtų būti derinama su faktine finansine 
organizatoriaus, agento ar paslaugų teikėjo 
veiklos rizika, įskaitant jų parduodamų 
kelionės paslaugų derinio tipą, numatomus 
sezoninius svyravimus bei išankstinio 
mokėjimo dydį ir būdus. Vadovaujantis 
2006 m. gruodžio 12 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyva 
2006/123/EB dėl paslaugų vidaus rinkoje25, 
tada, kai apsauga nemokumo atveju 
užtikrinama garantiniu raštu ar draudimo 
liudijimu, ji negali būti apribojama 
atitinkamoje valstybėje narėje įsisteigusių 
finansinės veiklos vykdytojų patvirtinimu;

__________________ __________________
25 OL L 376, 2006 12 27, p. 36. 25 OL L 376, 2006 12 27, p. 36.

Or. nl

Pagrindimas

Valstybės narės perkelia šia direktyvą į nacionalinę teisę įvairiais administraciniais 
lygmenimis, atsižvelgiant į valstybės struktūrą.

Pakeitimas 139
Sergio Gaetano Cofferati

Pasiūlymas dėl direktyvos
36 konstatuojamoji dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(36) kalbant apie kelionės paslaugų 
rinkinius, be prievolės užtikrinti apsaugą 
nemokumo atveju ir informuoti keliautojus, 
kad atskiri paslaugų teikėjai atsako tik už 
savo sutartinių įsipareigojimų vykdymą, 
atitinkamoms sutartims taikomi bendrieji 
Sąjungos vartotojų apsaugos teisės aktai ir 
konkretiems sektoriams skirti teisės aktai;

(36) kalbant apie kelionės paslaugų 
rinkinius, be prievolės užtikrinti apsaugą 
nemokumo atveju ir pagalbą sunkioje 
padėtyje atsidūrusiems keliautojams bei
informuoti keliautojus, kad atskiri paslaugų 
teikėjai atsako tik už savo sutartinių 
įsipareigojimų vykdymą, atitinkamoms 
sutartims taikomi bendrieji Sąjungos 
vartotojų apsaugos teisės aktai ir 
konkretiems sektoriams skirti teisės aktai;

Or. en

Pakeitimas 140
Philippe Juvin

Pasiūlymas dėl direktyvos
37 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(37) tikslinga užtikrinti keliautojų apsaugą 
tais atvejais, kai kelionės paslaugų paketą 
ar rinkinį parduodantis agentas užsakymo 
procese padaro klaidą;

(37) tikslinga užtikrinti keliautojų apsaugą 
tais atvejais, kai organizatorius ar agentas 
organizuoja kelionės paketo užsakymą 
arba kai agentas organizuoja kelionės
paslaugų rinkinio užsakymą ir kai
organizatorius arba agentas užsakymo 
procese padaro klaidą;

Or. en

Pagrindimas

19 straipsnyje numatyta agento atsakomybė, kylanti dėl užsakymo klaidų (jeigu agentas 
organizuoja kelionės paslaugų paketo ar KPR užsakymą). Tačiau šiame straipsnyje 
nekalbama apie atsakomybę už kelionės paslaugų paketo organizatoriaus užsakymo klaidas, 
jeigu jis tiesiogiai organizuoja užsakymą. Tokiu atveju organizatorius taip pat turėtų būti 
atsakingas už užsakymo klaidas.

Pakeitimas 141
Sergio Gaetano Cofferati



PE526.125v01-00 48/193 AM\1013596LT.doc

LT

Pasiūlymas dėl direktyvos
37 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(37a) Komisija turėtų techniniais 
standartais sukurti du vaizdinius Europos 
rodiklius, kurie atitinkamai rodytų 
kelionės paslaugų paketą ir kelionės 
paslaugų rinkinius. Šie rodikliai nebus 
susiję su sutarties ar siūlomų paslaugų 
kokybe, jais keliautojas tiesiog bus 
informuojamas apie tai, ar užsisako 
kelionės paslaugų paketą, ar susijusį 
kelionės paslaugų rinkinį. Žalios spalvos 
rodikliai turėtų būti taikomi kelionės 
paslaugų paketams, o geltonos spalvos 
rodikliai – kelionės paslaugų rinkiniams, 
aiškiai ir tiesiogiai pabrėžiant skirtingą 
keliautojui siūlomos apsaugos lygį ir 
garantijas;

Or. en

Pakeitimas 142
Ivo Belet

Pasiūlymas dėl direktyvos
39 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(39) būtina, kad valstybės narės numatytų 
sankcijas už šios direktyvos perkėlimo į 
nacionalinę teisę nuostatų pažeidimus ir 
užtikrintų, kad jos būtų taikomos. 
Sankcijos turėtų būti veiksmingos, 
proporcingos ir atgrasančios;

Tekstas lietuvių kalba nekeičiamas.

Or. nl

Pagrindimas

Valstybės narės perkelia šia direktyvą į nacionalinę teisę įvairiais administraciniais 
lygmenimis, atsižvelgiant į valstybės struktūrą.
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Pakeitimas 143
Ivo Belet

Pasiūlymas dėl direktyvos
43 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(43) pagal 2011 m. rugsėjo 28 d. bendrą 
valstybių narių ir Komisijos politinį 
pareiškimą dėl aiškinamųjų dokumentų 
valstybės narės pagrįstais atvejais 
įsipareigojo prie pranešimų apie perkėlimo 
priemones pridėti vieną ar daugiau
dokumentų, kuriuose paaiškinamos 
direktyvos sudėtinių dalių ir nacionalinių
perkėlimo priemonių atitinkamų dalių 
sąsajos. Šios direktyvos atveju teisės aktų 
leidėjas mano, kad tokių dokumentų 
perdavimas yra pagrįstas,

(43) pagal 2011 m. rugsėjo 28 d. bendrą 
valstybių narių ir Komisijos politinį 
pareiškimą dėl aiškinamųjų dokumentų 
valstybės narės pagrįstais atvejais 
įsipareigojo prie pranešimų apie perkėlimo 
priemones pridėti vieną ar daugiau 
dokumentų, kuriuose paaiškinamos 
direktyvos sudėtinių dalių ir perkėlimo į 
nacionalinę teisę priemonių atitinkamų 
dalių sąsajos. Šios direktyvos atveju teisės 
aktų leidėjas mano, kad tokių dokumentų 
perdavimas yra pagrįstas,

Or. nl

Pagrindimas

Valstybės narės perkelia šia direktyvą į nacionalinę teisę įvairiais administraciniais 
lygmenimis, atsižvelgiant į valstybės struktūrą.

Pakeitimas 144
Emma McClarkin

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnis 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Direktyva siekiama prisidėti prie tinkamo 
vidaus rinkos veikimo ir užtikrinti aukšto 
lygio vartotojų apsaugą suderinant tam 
tikrus valstybių narių įstatymų ir kitų teisės 
aktų aspektus, susijusius su keliautojų ir 
pardavėjų sudarytomis sutartimis dėl 
kelionės paslaugų paketų ir rinkinių.

Šia direktyva siekiama prisidėti prie 
tinkamo vidaus rinkos veikimo ir užtikrinti 
aukšto lygio vartotojų apsaugą suderinant 
atitinkamus valstybių narių įstatymų ir kitų 
teisės aktų aspektus, susijusius su 
keliautojų ir pardavėjų sudarytomis 
sutartimis dėl kelionės paslaugų paketų ir 
rinkinių.
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Or. en

Pakeitimas 145
Matteo Salvini

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnis 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Direktyva siekiama prisidėti prie tinkamo 
vidaus rinkos veikimo ir užtikrinti aukšto 
lygio vartotojų apsaugą suderinant tam 
tikrus valstybių narių įstatymų ir kitų teisės 
aktų aspektus, susijusius su keliautojų ir 
pardavėjų sudarytomis sutartimis dėl 
kelionės paslaugų paketų ir rinkinių.

Direktyva siekiama prisidėti prie tinkamo 
vidaus rinkos veikimo ir užtikrinti aukšto 
lygio vartotojų apsaugą suderinant tam 
tikrus valstybių narių įstatymų ir kitų teisės 
aktų aspektus, susijusius su keliautojų ir 
pardavėjų sudarytomis sutartimis dėl 
kelionės paslaugų paketų.

Or. en

Pagrindimas

Kelionės paslaugų paketų direktyva turėtų būti taikoma tik kelionės paslaugų deriniams, 
sudarantiems paketą. Į šią direktyvą įtraukus naują sąvoką „kelionės paslaugų rinkinys“, tai 
galėtų neigiamai paveikti vartotojus ir įmones.

Pakeitimas 146
Matteo Salvini

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Direktyva (išskyrus 17 straipsnį) 
taikoma kelionės paslaugų paketams, 
kuriuos pardavėjai parduoda ar siūlo įsigyti 
keliautojams, ir (išskyrus 4–14 straipsnius, 
18 straipsnį ir 21 straipsnio 1 dalį) 
kelionės paslaugų rinkiniams.

1. Direktyva (išskyrus 17 straipsnį) 
taikoma kelionės paslaugų paketams, 
kuriuos pardavėjai parduoda ar siūlo įsigyti 
keliautojams.

Or. en
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Pagrindimas

Kelionės paslaugų paketų direktyva turėtų būti taikoma tik kelionės paslaugų deriniams, 
sudarantiems paketą. Į šią direktyvą įtraukus naują sąvoką „kelionės paslaugų rinkinys“, tai 
galėtų neigiamai paveikti vartotojus ir įmones.

Pakeitimas 147
Jorgo Chatzimarkakis

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Direktyva (išskyrus 17 straipsnį) 
taikoma kelionės paslaugų paketams, 
kuriuos pardavėjai parduoda ar siūlo įsigyti
keliautojams, ir (išskyrus 4–14 straipsnius, 
18 straipsnį ir 21 straipsnio 1 dalį) 
kelionės paslaugų rinkiniams.

1. Direktyva (išskyrus 17 straipsnį) 
taikoma kelionės paslaugų paketams, 
kuriuos pardavėjai parduoda ar siūlo įsigyti 
keliautojams.

Or. en

Pagrindimas

Ši direktyva turėtų būti taikoma tik kelionės paslaugų paketams, kitaip taptų pernelyg neaiški 
takoskyra tarp to, ką ji apima, ir ko ne.

Pakeitimas 148
Sergio Gaetano Cofferati

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Direktyva (išskyrus 17 straipsnį) 
taikoma kelionės paslaugų paketams, 
kuriuos pardavėjai parduoda ar siūlo įsigyti 
keliautojams, ir (išskyrus 4–14 straipsnius, 
18 straipsnį ir 21 straipsnio 1 dalį) kelionės 
paslaugų rinkiniams.

1. Direktyva (išskyrus 17 straipsnį) 
taikoma kelionės paslaugų paketams, 
kuriuos pardavėjai parduoda ar siūlo įsigyti 
keliautojams, ir (išskyrus 4–14 straipsnius, 
18 straipsnį ir 21 straipsnio 1 dalį) kelionės 
paslaugų rinkiniams.

Or. en
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Pakeitimas 149
Bernadette Vergnaud

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės gali nurodyti ne tik 3 
straipsnio 7 dalyje apibrėžtiems 
pardavėjams, bet ir bet kokiai kelionės 
paslaugų paketus, įskaitant atsitiktinius, 
sudarančiai ir (arba) parduodančiai ne 
pelno įstaigai vykdyti šioje direktyvoje, 
išskyrus jos 17 straipsnį, nustatytas 
prievoles.

Or. fr

Pagrindimas

Reikėtų, kad ne pelno asociacijos ir organizacijos nebūtų išskirtos iš direktyvos taikymo 
srities, konkrečiai siekiant užtikrinti, kad jos pasirašytų finansinę garantiją ir galėtų užtikrinti 
sumų grąžinimą savo nariams arba jų repatriaciją.

Pakeitimas 150
Emma McClarkin

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Jei atitinkamose šios direktyvos 
nuostatose nenurodyta kitaip, valstybės 
narės, siekdamos užtikrinti aukštesnio 
lygio vartotojų apsaugą, gali patvirtinti 
arba toliau taikyti galiojančias griežtesnes 
nuostatas, susijusias su šios direktyvos 
aprėpiama sritimi.

Or. en
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Pakeitimas 151
Anna Hedh

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 2 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) kelionės paslaugų paketams ir 
rinkiniams, pagal kuriuos paslaugos 
teikiamos trumpiau nei 24 valandas, 
išskyrus atvejus, kai įtraukiama nakvynė;

Išbraukta.

Or. sv

Pakeitimas 152
Sergio Gaetano Cofferati

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 2 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) kelionės paslaugų paketams ir 
rinkiniams, pagal kuriuos paslaugos 
teikiamos trumpiau nei 24 valandas, 
išskyrus atvejus, kai įtraukiama nakvynė;

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 153
Catherine Stihler

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 2 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) kelionės paslaugų paketams ir 
rinkiniams, pagal kuriuos paslaugos 
teikiamos trumpiau nei 24 valandas, 
išskyrus atvejus, kai įtraukiama nakvynė;

a) kelionės paslaugų paketams ir
susijusiems rinkiniams, pagal kuriuos 
paslaugos teikiamos trumpiau nei 24 
valandas, išskyrus atvejus, kai įtraukiama 
nakvynė;
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Or. en

Pakeitimas 154
Matteo Salvini

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 2 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) kelionės paslaugų paketams ir 
rinkiniams, pagal kuriuos paslaugos 
teikiamos trumpiau nei 24 valandas, 
išskyrus atvejus, kai įtraukiama nakvynė;

a) kelionės paslaugų paketams, pagal 
kuriuos paslaugos teikiamos trumpiau nei 
24 valandas, išskyrus atvejus, kai 
įtraukiama nakvynė;

Or. en

Pakeitimas 155
Heide Rühle

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 2 dalies a a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

aa) kelionės paslaugų paketams ir 
susijusiems kelionės paslaugų rinkiniams, 
į kurių sudėtį neįeina pervežimo 
organizavimas;

Or. en

Pakeitimas 156
Emma McClarkin

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 2 dalies a a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

aa) kelionės paslaugų paketams ir 
kombinuotiesiems kelionės paslaugų 



AM\1013596LT.doc 55/193 PE526.125v01-00

LT

rinkiniams, kuriuos siūlo arba apjungia, 
pvz., labdaros organizacijos, ne pelno 
organizacijos, futbolo klubai ir mokyklos.

Or. en

Pakeitimas 157
Hans-Peter Mayer

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 2 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) papildomoms sutartims, kuriomis 
reglamentuojamos finansinės paslaugos;

b) papildomoms sutartims, kuriomis 
reglamentuojamos kelionės paslaugos, 
teikiamos kaip papildomos paketo 
paslaugos ir papildomai užsakomos 
nepadedant organizatoriui, arba 
papildomos sutartys, kuriomis 
reglamentuojamos finansinės paslaugos;

Or. de

Pagrindimas

Būtų neproporcinga, jei agentas rizikuotų imtis organizatoriaus arba kelionės paslaugų 
teikėjo veiklos ir tada, kai tarpininkauja prie užsakyto paketo užsakant papildomą paslaugą, 
tokią kaip, pavyzdžiui, traukinio iki oro uosto bilietas. Tokiu atveju agentas turėtų prisiimti 
atsakomybę ne tik už papildomai užsakytą paslaugą, bet ir už paketą, nors už jį jau atsakingas 
organizatorius.

Pakeitimas 158
Emma McClarkin

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 2 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) paketams ir rinkiniams, įsigytiems pagal 
keliautojų darbdavių ir pardavėjų, kurių 
specializacija – dalykinių kelionių 
paslaugos, bendrąsias sutartis;

c) kelionės paslaugų paketams ir 
rinkiniams, įsigytiems dalykinėms 
kelionėms;
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Or. en

Pakeitimas 159
Heide Rühle

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 2 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) paketams ir rinkiniams, įsigytiems pagal
keliautojų darbdavių ir pardavėjų, kurių 
specializacija – dalykinių kelionių 
paslaugos, bendrąsias sutartis;

c) kelionės paslaugų paketams ir 
rinkiniams, įsigytiems pagal bendrąsias 
sutartis dalykinėms kelionėms arba 
įmonių, kurių vardu keliauja keliautojas;

Or. en

Pakeitimas 160
Ildikó Gáll-Pelcz

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 2 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) paketams, įsigytiems pagal keliautojų 
darbdavių ir pardavėjų, kurių 
specializacija – dalykinių kelionių 
paslaugos, bendrąsias sutartis;

c) paketams ir rinkiniams, kuriuos įsigijo 
įmonė, kurios vardu keliautojas keliauja,
ir pardavėjas;

Or. en

Pagrindimas

Siūloma išimtis yra susijusi tik su pardavėjais, kurių specializacija – dalykinių kelionių 
paslaugos. Dėl šios priežasties sudaromos nevienodos kelionių agentų, kurie parduoda ir 
poilsinių, ir dalykinių kelionių paslaugas, veiklos sąlygos. Reikia numatyti aiškesnį netaikymą 
dalykinėms kelionėms, susitelkiant į paslaugas, kurios teikiamos juridiniam asmeniui, jeigu 
sąskaita išrašoma pastarajam asmeniui, o ne vykstančiajam į dalykinę kelionę.

Pakeitimas 161
Matteo Salvini
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Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 2 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) paketams, įsigytiems pagal keliautojų 
darbdavių ir pardavėjų, kurių specializacija 
– dalykinių kelionių paslaugos, bendrąsias 
sutartis;

c) paketams, įsigytiems pagal keliautojų 
darbdavių ir pardavėjų, kurių specializacija 
– dalykinių kelionių paslaugos, bendrąsias 
sutartis;

Or. en

Pakeitimas 162
Sergio Gaetano Cofferati

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 2 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) paketams, kuriuos sudaro ne daugiau 
kaip viena kelionės paslauga, kaip 
nustatyta 3 straipsnio 1 dalies a, b ir c 
punktuose, drauge su kelionės paslauga, 
kaip nustatyta 3 straipsnio 1 dalies d 
punkte, jei ši paslauga nesudaro 
nemenkos paketo dalies; arba

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 163
Othmar Karas

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 2 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) paketams, kuriuos sudaro ne daugiau 
kaip viena kelionės paslauga, kaip 
nustatyta 3 straipsnio 1 dalies a, b ir c 
punktuose, drauge su kelionės paslauga, 
kaip nustatyta 3 straipsnio 1 dalies d 
punkte, jei ši paslauga nesudaro

d) paketams, kuriuos sudaro ne daugiau 
kaip viena kelionės paslauga, kaip 
nustatyta 3 straipsnio 1 dalies a, b ir c 
punktuose, drauge su kelionės 
paslaugomis, kaip kad nustatyta 3 
straipsnio 1 dalies d punkte, jei šios 
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nemenkos paketo dalies; paslaugos nesudaro nemenkos paketo 
dalies;

Or. de

Pagrindimas

Išimtis turi galioti ir teikiant kelionės paslaugą drauge su daugiau kaip viena papildomai 
atliekama paslauga, kaip antai bilietai į termas, dviračių nuoma ir žygiai su vadovu, jei šios 
papildomos paslaugos nesudaro nemenkos kelionės dalies.

Pakeitimas 164
Jorgo Chatzimarkakis

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 2 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) paketams, kuriuos sudaro ne daugiau 
kaip viena kelionės paslauga, kaip 
nustatyta 3 straipsnio 1 dalies a, b ir c 
punktuose, drauge su kelionės paslauga, 
kaip nustatyta 3 straipsnio 1 dalies d 
punkte, jei ši paslauga nesudaro nemenkos 
paketo dalies; arba

d) paketams, kuriuos sudaro ne daugiau 
kaip viena kelionės paslauga, kaip 
nustatyta 3 straipsnio 1 dalies a, b ir c 
punktuose, drauge su kelionės paslauga, 
kaip nustatyta 3 straipsnio 1 dalies d 
punkte, jei ši paslauga sudaro ne daugiau 
kaip 40 proc. paketo dalies, arba

Or. en

Pakeitimas 165
Hans-Peter Mayer

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 2 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) paketams, kuriuos sudaro ne daugiau 
kaip viena kelionės paslauga, kaip 
nustatyta 3 straipsnio 1 dalies a, b ir c 
punktuose, drauge su kelionės paslauga, 
kaip nustatyta 3 straipsnio 1 dalies d 
punkte, jei ši paslauga nesudaro nemenkos 
paketo dalies;

d) paketams, kuriuos sudaro ne daugiau 
kaip viena kelionės paslauga, kaip 
nustatyta 3 straipsnio 1 dalies a, b ir c 
punktuose, drauge su kelionės paslauga, 
kaip nustatyta 3 straipsnio 1 dalies d 
punkte, jei pastaroji paslauga nesudaro 
nemenkos paketo dalies arba nėra tikroji 
kelionės priežastis;
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Or. de

Pagrindimas

Jei pagrindinis elementas vienareikšmiškai yra papildoma paslauga, pavyzdžiui, viešbutis 
užsakomas tik dėl miuziklo, turi būti taikoma Direktyva. Jei vis dėlto tai antraeilė paslauga, 
kuri nėra pagrindinis kelionės elementas (svečias 5 naktis nakvoja mieste ir vienam vakarui 
užsisako bilietus į miuziklą), toks užsakymas neturi patekti į Direktyvos taikymo sritį.

Pakeitimas 166
Emma McClarkin

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 2 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) paketams, kuriuos sudaro ne daugiau 
kaip viena kelionės paslauga, kaip 
nustatyta 3 straipsnio 1 dalies a, b ir c 
punktuose, drauge su kelionės paslauga, 
kaip nustatyta 3 straipsnio 1 dalies d 
punkte, jei ši paslauga nesudaro nemenkos 
paketo dalies; arba

d) paketams, kuriuos sudaro ne daugiau 
kaip viena kelionės paslauga, kaip 
nustatyta 3 straipsnio 1 dalies a, b ir c 
punktuose, drauge su kelionės paslauga, 
kaip nustatyta 3 straipsnio 1 dalies d 
punkte, jei ši paslauga nesudaro nemenkos 
paketo dalies arba akivaizdu, kad 
pagrindinis kelionės elementas nėra aiškiai 
šalutinė paslauga arba jeigu šalutinė 
paslauga aiškiai nėra parduodama kaip 
pagrindinis kelionės elementas, arba

Or. en

Pakeitimas 167
Hans-Peter Mayer

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 2 dalies e a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ea) vežimas autobusais, geležinkeliu, 
laivais arba lėktuvais, kartu 
apgyvendinant keleivius, jei transporto 
veikla vienareikšmiškai sudaro didesnę 
dalį, o toks vežimas nevykdomas drauge 
su viena iš kitų kelionės paslaugų, kaip 
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numatyta 3 straipsnio 1 dalies b, c arba d 
punktuose;

Or. de

Pakeitimas 168
Jorgo Chatzimarkakis

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 2 dalies e a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ea) dalykinėms kelionėms;

Or. en

Pakeitimas 169
Emma McClarkin

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a straipsnis
Valstybės narės gali nuspręsti nepriimti 
nuostatų, kurios yra būtinos siekiant 
laikytis šios direktyvos reikalavimų, 
susijusių su kelionės paslaugų paketais ar 
susijusiais kelionės paslaugų rinkiniais, 
jeigu visas kelionės paslaugas numatoma 
teikti valstybėje narėje ir jeigu jos 
neapima keleivių vežimo.

Or. en

Pakeitimas 170
Pablo Arias Echeverría

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 a straipsnis (naujas)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a straipsnis
Suderinimo lygis

1. Taikant šią direktyvą, valstybėms 
narėms netrukdoma išlaikyti arba priimti 
griežtesnes nuostatas, susijusias su 
vartotojų apsauga, jeigu tokios nuostatos 
suderinamos su įpareigojimais, kurie 
pagal Sąjungos teisę taikomi valstybėms 
narėms.
2. Nukrypstant nuo 1 dalies, šioje 
direktyvoje nustatyti informavimo 
reikalavimai yra išsamūs, tačiau turi būti 
įgyvendinami nepažeidžiant informavimo 
reikalavimų, nurodytų kituose taikomuose 
ES teisės aktuose (žr. direktyvas 
2000/31/EB ir 2006/123/EB, taip pat 
reglamentus (EB) Nr. 1107/2006, (EB) 
Nr. 1008/2008, (EB) Nr. 1371/2007, (EB) 
Nr. 181/2011, (EB) Nr. 1177/2010 ir (EB) 
Nr. 211/2005).

Or. es

Pagrindimas

Pasiūlymu siekiama tinkamai paaiškinti reikalaujamą suderinimo lygį, atsižvelgiant į 
pasiūlymo dėl direktyvos 24 konstatuojamosios dalies nuostatas.

Pakeitimas 171
Emma McClarkin

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio 2 punkto įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2) paketas – bent dviejų skirtingų tipų
kelionės paslaugų, teikiamų tos pačios 
kelionės ar atostogų metu, derinys:

2) paketas – keleivių vežimo ir bent vienos 
kitokios rūšies kelionės paslaugos, 
teikiamų tos pačios kelionės ar atostogų 
metu, derinys:

Or. en
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Pakeitimas 172
Jorgo Chatzimarkakis

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio 2 punkto įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2) paketas – bent dviejų skirtingų tipų 
kelionės paslaugų, teikiamų tos pačios 
kelionės ar atostogų metu, derinys:

2) paketas – bent dviejų skirtingų tipų 
kelionės paslaugų (viena iš jų turi apimti 
keleivių vežimą), teikiamų tos pačios 
kelionės ar atostogų metu, derinys:

Or. en

Pakeitimas 173
Catherine Stihler

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio 2 punkto b papunkčio i papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

i) įsigyjamos vienoje pardavimo vietoje 
atliekant tą patį užsakymą,

i) įsigyjamos vienoje pardavimo vietoje 
atliekant tą patį užsakymą, jeigu 
keliautojas, prieš sutikęs sumokėti, 
pasirinko visas paslaugas;

Or. en

Pagrindimas

Taip galima lengviau paaiškinti šį procesą ir atskirti jį nuo susijusio arba kelionės paslaugų 
rinkinio.  Tai taip pat atspindi 10 konstatuojamosios dalies turinį.

Pakeitimas 174
Emma McClarkin

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio 2 punkto b papunkčio i papunktis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

i) įsigyjamos vienoje pardavimo vietoje 
atliekant tą patį užsakymą,

i) įsigyjamos vienoje pardavimo vietoje 
atliekant tą patį užsakymą, jeigu 
keliautojas, prieš sutikęs sumokėti visą 
kainą, pasirinko visas paslaugas;

Or. en

Pakeitimas 175
Jorgo Chatzimarkakis

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio 2 punkto b papunkčio i papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

i) įsigyjamos vienoje pardavimo vietoje 
atliekant tą patį užsakymą,

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Kelionių planų užsakymas vienoje pardavimo vietoje taikant tą patį užsakymo procesą 
nebūtinai reikštų kelionės paslaugų paketą. Tokiu atveju sąvokos apibrėžtis turėtų apimti tik 
kelionės pirkimą, už kurį sumokama visa kaina pagal principą „viskas įskaičiuota“.

Pakeitimas 176
Anna Hedh

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio 2 punkto b papunkčio i papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

i) įsigyjamos vienoje pardavimo vietoje
atliekant tą patį užsakymą,

i) įsigyjamos vienoje pardavimo vietoje,
arba

Or. sv



PE526.125v01-00 64/193 AM\1013596LT.doc

LT

Pakeitimas 177
Sergio Gaetano Cofferati

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio 2 punkto b papunkčio i papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

i) įsigyjamos vienoje pardavimo vietoje 
atliekant tą patį užsakymą,

i) įsigyjamos vienoje pardavimo vietoje,

Or. en

Pakeitimas 178
Anna Hedh

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio 2 punkto b papunkčio ii papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ii) siūlomos ar parduodamos už bendrą ar 
galutinę kainą,

ii) siūlomos ar parduodamos už bendrą ar 
galutinę kainą, arba

Or. sv

Pakeitimas 179
Anna Hedh

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio 2 punkto b papunkčio iii papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

iii) reklamuojamos ar parduodamos 
vadinant terminu „paketas“ ar kitu panašiu 
terminu,

iii) reklamuojamos ar parduodamos 
vadinant terminu „paketas“ ar kitu panašiu 
terminu, arba

Or. sv

Pakeitimas 180
Jorgo Chatzimarkakis
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Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio 2 punkto b papunkčio iv papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

iv) jungiamos sudarius sutartį, kuria 
pardavėjas suteikia teisę keliautojui 
rinktis iš įvairių kelionės paslaugų, arba

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 181
Heide Rühle

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio 2 punkto b papunkčio v papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

v) įsigyjamos iš pavienių pardavėjų jiems 
naudojantis susietosiomis internetinio 
užsakymo sistemomis, o keliautojo vardas 
ir pavardė ar kiti duomenys, reikalingi 
užsakymo sandoriui atlikti, perduodami 
pardavėjų vienų kitiems ne vėliau kaip iki 
pirmosios paslaugos užsakymo 
patvirtinimo;

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 182
Matteo Salvini

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio 2 punkto b papunkčio v papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

v) įsigyjamos iš pavienių pardavėjų jiems 
naudojantis susietosiomis internetinio 
užsakymo sistemomis, o keliautojo vardas 
ir pavardė ar kiti duomenys, reikalingi 
užsakymo sandoriui atlikti, perduodami 

Išbraukta.
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pardavėjų vienų kitiems ne vėliau kaip iki 
pirmosios paslaugos užsakymo 
patvirtinimo;

Or. en

Pagrindimas

Pirmieji du kriterijai, kuriais remiantis 3 straipsnio 2 dalies b punkte apibrėžiamas paketas, 
atitinka tai, ką vartotojai ir panašūs kelionių paslaugų teikėjai pagrįstai laikytų paketu. Taip 
nėra susijusių užsakymo internetu procesų atveju, kai dvi paslaugos, kurios yra susietos tik 
per tinklo nuorodas, įsigyjamos atskirai skirtingose interneto svetainėse ir iš skirtingų 
paslaugų teikėjų. 

Pakeitimas 183
Jorgo Chatzimarkakis

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio 2 punkto b papunkčio v papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

v) įsigyjamos iš pavienių pardavėjų jiems 
naudojantis susietosiomis internetinio 
užsakymo sistemomis, o keliautojo vardas 
ir pavardė ar kiti duomenys, reikalingi 
užsakymo sandoriui atlikti, perduodami 
pardavėjų vienų kitiems ne vėliau kaip iki 
pirmosios paslaugos užsakymo 
patvirtinimo;

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Jeigu perkama per skirtingus pardavėjus ir jeigu šie pirkimai yra susieti tik per užsakymo 
internetu procesus, jais nukrypstama nuo kelionės paslaugų paketų sąvokos, visų pirma 
kadangi tokiais atvejais tikriausiai neina kalba apie kainą „viskas įskaičiuota“.

Pakeitimas 184
Sergio Gaetano Cofferati

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio 2 punkto b papunkčio v papunktis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

v) įsigyjamos iš pavienių pardavėjų jiems 
naudojantis susietosiomis internetinio 
užsakymo sistemomis, o keliautojo vardas 
ir pavardė ar kiti duomenys, reikalingi 
užsakymo sandoriui atlikti, perduodami 
pardavėjų vienų kitiems ne vėliau kaip iki 
pirmosios paslaugos užsakymo 
patvirtinimo;

v) įsigyjamos iš pavienių pardavėjų jiems 
naudojantis susietosiomis internetinio 
užsakymo sistemomis, o keliautojo vardas 
ir pavardė ar kiti užsakymo duomenys, 
reikalingi užsakymo sandoriams atlikti, 
perduodami pardavėjų vienų kitiems ne 
vėliau kaip iki pirmosios paslaugos 
užsakymo patvirtinimo;

Or. en

Pakeitimas 185
Philippe Juvin

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio 2 punkto b papunkčio v papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

v) įsigyjamos iš pavienių pardavėjų jiems 
naudojantis susietosiomis internetinio 
užsakymo sistemomis, o keliautojo vardas 
ir pavardė ar kiti duomenys, reikalingi 
užsakymo sandoriui atlikti, perduodami 
pardavėjų vienų kitiems ne vėliau kaip iki 
pirmosios paslaugos užsakymo 
patvirtinimo;

v) įsigyjamos iš pavienių pardavėjų jiems 
naudojantis susietosiomis internetinio 
užsakymo sistemomis, jeigu ir keliautojo 
asmens duomenys, reikalingi užsakymo 
sandoriui atlikti (įskaitant keliautojo 
vardą, pavardę, kontaktinius duomenis ir 
kredito kortelės numerį), ir duomenys, 
konkrečiai susiję su pirmąja kelionės 
paslauga (įskaitant kelionės paskirties 
vietą ir kelionės trukmę) perduodami 
pardavėjų vienų kitiems ne vėliau kaip iki 
pirmosios paslaugos užsakymo 
patvirtinimo e. paštu;

Or. en

Pagrindimas

Patikslinama, kokia informacija keičiamasi („duomenys“), ypač siekiant aiškiai atskirti 3 
straipsnio 2 dalies v punkte apibrėžtą kelionės paslaugų paketą ir 3 straipsnio 5 dalies b 
punkte apibrėžtą kelionės paslaugų rinkinį, nes atvejai atrodo panašūs.  Be to, reikia 
patikslinti teisingą patvirtinimo laiką (patvirtinamojo e. laiško gavimas) siekiant užtikrinti 
teisinį saugumą (termino apibrėžimas turi poveikį tam, ar tam tikra paslauga bus laikoma 
kelionės paketu, ar ne).
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Pakeitimas 186
Emma McClarkin

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio 2 punkto b papunkčio v papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

v) įsigyjamos iš pavienių pardavėjų jiems 
naudojantis susietosiomis internetinio 
užsakymo sistemomis, o keliautojo vardas 
ir pavardė ar kiti duomenys, reikalingi 
užsakymo sandoriui atlikti, perduodami 
pardavėjų vienų kitiems ne vėliau kaip iki 
pirmosios paslaugos užsakymo 
patvirtinimo;

v) įsigyjamos iš pavienių pardavėjų jiems 
naudojantis susietosiomis internetinio 
užsakymo sistemomis, o keliautojo vardas 
ir pavardė ar duomenys, reikalingi 
užsakymo sandoriui atlikti, perduodami 
pardavėjų vienų kitiems ne vėliau kaip iki 
pirmosios paslaugos užsakymo 
patvirtinimo ir jeigu visos sutartys 
sudaromos per vieną dieną nuo tokio 
patvirtinimo;

Or. en

Pakeitimas 187
Anna Hedh

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio 2 punkto b papunkčio v papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

v) įsigyjamos iš pavienių pardavėjų jiems 
naudojantis susietosiomis internetinio 
užsakymo sistemomis, o keliautojo vardas 
ir pavardė ar kiti duomenys, reikalingi 
užsakymo sandoriui atlikti, perduodami 
pardavėjų vienų kitiems ne vėliau kaip iki 
pirmosios paslaugos užsakymo 
patvirtinimo;

v) įsigyjamos iš pavienių pardavėjų jiems 
naudojantis susietosiomis internetinio arba 
ne internetinio užsakymo sistemomis, o 
keliautojo vardas ir pavardė ar kiti 
duomenys, reikalingi užsakymo sandoriui 
atlikti, perduodami pardavėjų vienų kitiems 
ne vėliau kaip iki pirmosios paslaugos 
užsakymo patvirtinimo;

Or. sv

Pakeitimas 188
Catherine Stihler
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Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio 2 punkto b papunkčio v papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

v) įsigyjamos iš pavienių pardavėjų jiems 
naudojantis susietosiomis internetinio 
užsakymo sistemomis, o keliautojo vardas 
ir pavardė ar kiti duomenys, reikalingi 
užsakymo sandoriui atlikti, perduodami 
pardavėjų vienų kitiems ne vėliau kaip iki 
pirmosios paslaugos užsakymo 
patvirtinimo;

v) įsigyjamos iš pavienių pardavėjų jiems 
naudojantis susietosiomis internetinio 
užsakymo sistemomis, o keliautojo vardas 
ir pavardė ar duomenys, reikalingi 
užsakymo sandoriui atlikti, perduodami 
pardavėjų vienų kitiems ne vėliau kaip iki 
pirmosios paslaugos užsakymo 
patvirtinimo;

Or. en

Pakeitimas 189
Ivo Belet

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio 2 punkto b papunkčio v papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

v) įsigyjamos iš pavienių pardavėjų jiems 
naudojantis susietosiomis internetinio 
užsakymo sistemomis, o keliautojo vardas 
ir pavardė ar kiti duomenys, reikalingi 
užsakymo sandoriui atlikti, perduodami 
pardavėjų vienų kitiems ne vėliau kaip iki 
pirmosios paslaugos užsakymo 
patvirtinimo;

v) tuo pat metu įsigyjamos iš pavienių 
pardavėjų jiems naudojantis susietosiomis 
internetinio užsakymo sistemomis, o 
keliautojo vardas ir pavardė ar kiti 
duomenys, reikalingi užsakymo sandoriui 
atlikti, perduodami pardavėjų vienų kitiems 
ne vėliau kaip iki pirmosios paslaugos 
užsakymo patvirtinimo;

Or. nl

Pakeitimas 190
Matteo Salvini

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio 5 punktas
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5) kelionės paslaugų rinkinys – bent 
dviejų skirtingų kelionės paslaugų,
teikiamų tos pačios kelionės ar atostogų 
metu, derinys, kuris nėra paketas ir dėl 
kurio sudaromos atskiros sutartys su 
atskirais kelionės paslaugų teikėjais, jei 
tas paslaugas padeda suderinti agentas:

Išbraukta.

a) remdamasis atskirais užsakymais, 
pateiktais organizuojant tą pačią kelionę 
ar vienoje pardavimo vietoje, arba
b) naudodamasis susietosiomis 
internetinio užsakymo sistemomis 
tikslingai padėdamas įsigyti papildomų 
kelionės paslaugų iš kito pardavėjo ne 
vėliau kaip iki pirmosios paslaugos 
užsakymo patvirtinimo;

Or. en

Pagrindimas

Kelionės paslaugų paketų direktyva turėtų būti taikoma tik kelionės paslaugų deriniams, 
sudarantiems paketą. Todėl nėra pagrindo į šią direktyvą įtraukti naujos sąvokos „kelionės 
paslaugų rinkinys" ir ją įtraukus galėtų kilti žalingų padarinių vartotojams ir įmonėms. Be to, 
nesant tikrumo dėl sąvokų "paketas" ir „kelionės paslaugų rinkinys“ praktinio skirtumo 
vartotojams kiltų tik dar daugiau painiavos.

Pakeitimas 191
Emma McClarkin

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio 5 punkto įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5) kelionės paslaugų rinkinys – bent dviejų
skirtingų  rūšių kelionės paslaugų, 
teikiamų tos pačios kelionės ar atostogų 
metu, derinys, kuris nėra paketas ir dėl 
kurio sudaromos atskiros sutartys su 
atskirais kelionės paslaugų teikėjais, jei tas 
paslaugas padeda suderinti agentas:

5) susijęs kelionės paslaugų rinkinys –
keleivių vežimo ir bent vienos kitokios 
rūšies kelionės paslaugos, teikiamos tos 
pačios kelionės ar atostogų metu, derinys, 
kuris nėra paketas ir dėl kurio sudaromos 
atskiros sutartys su atskirais kelionės
paslaugų teikėjais, jei tas paslaugas padeda 
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suderinti agentas:

Or. en

Pagrindimas

Horizontalusis pakeitimas. „Susijęs kelionės paslaugų rinkinys“ aiškiau apibūdina veiklos 
modelio pobūdį ir taip bus galima išvengti nesusipratimų, kurių gali kilti dėl esamos sąvokos.

Pakeitimas 192
Ivo Belet

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio 6 punkto įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6) kelionės paslaugų rinkinys – bent dviejų 
skirtingų kelionės paslaugų, teikiamų tos 
pačios kelionės ar atostogų metu, derinys, 
kuris nėra paketas ir dėl kurio sudaromos 
atskiros sutartys su atskirais kelionės 
paslaugų teikėjais, jei tas paslaugas padeda 
suderinti agentas:

6) kelionės paslaugų rinkinys – bent dviejų 
skirtingų kelionės paslaugų, teikiamų tos 
pačios kelionės ar atostogų metu, derinys, 
kuris nėra paketas ir dėl kurio sudaromos 
atskiros sutartys su atskirais kelionės 
paslaugų teikėjais po to, kai sudaroma 
pirmoji sutartis dėl kelionės paslaugos su 
pardavėju, jei tas paslaugas padeda 
suderinti pardavėjas arba agentas:

Or. nl

Pakeitimas 193
Emma McClarkin

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio 5 punkto a papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) remdamasis atskirais užsakymais, 
pateiktais organizuojant tą pačią kelionę 
ar vienoje pardavimo vietoje, arba

a) remdamasis atskirais užsakymais, jeigu 
keliautojas savarankiškai pasirenka 
paslaugas ir savarankiškai už jas sumoka,
arba

Or. en
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Pakeitimas 194
Heide Rühle

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio 5 punkto b papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) naudodamasis susietosiomis 
internetinio užsakymo sistemomis 
tikslingai padėdamas įsigyti papildomų 
kelionės paslaugų iš kito pardavėjo ne 
vėliau kaip iki pirmosios paslaugos 
užsakymo patvirtinimo;

b) naudodamasis susijusiais internetinio 
užsakymo procesais, jeigu pardavėjai
tarpusavyje perduoda keliautojo vardą ir 
pavardę ar kitokius keliautojo 
identifikacinius duomenis ne vėliau kaip 
iki pirmosios paslaugos užsakymo 
patvirtinimo;

Or. en

Pakeitimas 195
Philippe Juvin

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio 5 punkto b papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) naudodamasis susietosiomis 
internetinio užsakymo sistemomis
tikslingai padėdamas įsigyti papildomų 
kelionės paslaugų iš kito pardavėjo ne 
vėliau kaip iki pirmosios paslaugos 
užsakymo patvirtinimo;

b) įsigydamas papildomas paslaugas iš 
kito pardavėjo tikslingai taikant 
susietąsias internetinio užsakymo 
sistemas, t. y. kai pardavėjai tarpusavyje 
perduoda duomenis, konkrečiai susijusius 
tik su pirmąja kelionės paslauga (įskaitant 
kelionės paskirties vietą ir kelionės 
trukmę), neperduodant keliautojo asmens 
duomenų, ne vėliau kaip iki pirmosios 
paslaugos užsakymo patvirtinimo e. paštu;

Or. en

Pagrindimas

Patikslinama, kokia informacija keičiamasi (skirtumas tarp kelionės paketo, kuris apibrėžtas 
3 straipsnio 2 dalies v punkte ir ATA, apibrėžto 3 straipsnio 5 dalies b punkte). Vien nuoroda 
interneto svetainėje negali būti laikoma KPR (būtinas bent informacijos, susijusios vien su 
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užsakymu (dienos ir vieta) perdavimas tarp pardavėjų). Reikia patikslinti teisingą 
patvirtinimo laiką (patvirtinamojo e. laiško gavimas) siekiant užtikrinti teisinį saugumą 
(termino apibrėžimas turi poveikį tam, ar tam tikra paslauga bus laikoma kelionės paketu, ar 
ne).

Pakeitimas 196
Emma McClarkin

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio 5 punkto b papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) naudodamasis susietosiomis internetinio 
užsakymo sistemomis tikslingai padėdamas 
įsigyti papildomų kelionės paslaugų iš kito 
pardavėjo ne vėliau kaip iki pirmosios 
paslaugos užsakymo patvirtinimo;

b) įsigydamas papildomas kelionės 
paslaugas, kurias, naudodamasis 
susietosiomis internetinio užsakymo 
sistemomis, tikslingai siūlo kitas 
pardavėjas ne vėliau kaip iki pirmosios 
paslaugos užsakymo patvirtinimo ir dėl 
kurių sutartis sudaryta praėjus ne 
daugiau kaip vienai dienai nuo tokio 
patvirtinimo;

Or. en

Pakeitimas 197
Sergio Gaetano Cofferati

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio 5 punkto b papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) naudodamasis susietosiomis internetinio 
užsakymo sistemomis tikslingai padėdamas 
įsigyti papildomų kelionės paslaugų iš kito 
pardavėjo ne vėliau kaip iki pirmosios 
paslaugos užsakymo patvirtinimo;

b) naudodamasis susietosiomis internetinio 
užsakymo sistemomis tikslingai 
įsigydamas papildomų kelionės paslaugų iš 
kito pardavėjo;

Or. en

Pakeitimas 198
Bernadette Vergnaud
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Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio 6 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6) keliautojas – asmuo, ketinantis sudaryti 
sutartį, numatytą šioje direktyvoje, ar
turintis teisę keliauti pagal tokią sutartį, 
įskaitant verslo reikalais keliaujančius 
asmenis, jeigu jų kelionė įsigyta ne pagal 
bendrąsias sutartis, sudarytas su įmonėmis, 
kurių specializacija – dalykinių kelionių 
paslaugos;

6) vartotojas – asmuo, ketinantis sudaryti 
šioje direktyvoje numatytą sutartį arba
turintis teisę keliauti pagal tokią sutartį, 
taip pat profesiniais tikslais (vykti į 
„dalykines keliones“), su sąlyga, kad
kelionė įsigyta ne pagal bendrąsias sutartis, 
sudarytas su įmonėmis, kurių specializacija 
– dalykinių kelionių paslaugos;

Or. fr

Pagrindimas

Reikia grįžti prie Direktyvoje 90/314/EB pateiktos termino „vartotojas“ apibrėžties, nes 
apibrėžti terminą „keliautojas“ gali būti problemiška, ypač atvejais, kai keliauja ne tas 
asmuo, kuris nupirko kelionę.

Pakeitimas 199
Bernadette Vergnaud

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio 6 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6a) keliautojas – asmuo, turintis teisę 
keliauti pagal šioje direktyvoje numatytą 
sutartį, taip pat profesiniais tikslais, 
nepaisant, ar jis yra sutartį sudaręs 
vartotojas, ar ne;

Or. fr

Pagrindimas

Kadangi vėl vartojama termino „vartotojas“ apibrėžtis, reikia pritaikyti  termino 
„keliautojas“ apibrėžtį, kuri gali sukelti problemų, ypač atvejais, kai keliauja ne tas asmuo, 
kuris nupirko kelionę.
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Pakeitimas 200
Catherine Stihler

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio 7 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7) pardavėjas – asmuo, kuris veikia 
siekdamas su jo komercine veikla, verslu, 
amatu ar profesija susijusių tikslų;

7) pardavėjas – bet kuris asmuo, kuris 
parduoda ar siūlo parduoti kelionės 
paslaugas arba padeda įsigyti kelionės 
paslaugas savo vardu arba kaip 
tarpininkas;

Or. en

Pakeitimas 201
Catherine Stihler

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio 8 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

8) organizatorius – pardavėjas, 
formuojantis ir parduodantis arba siūlantis 
kelionės paslaugų paketus tiesiogiai arba 
naudodamasis kito pardavėjo paslaugomis 
arba drauge su kitu pardavėju; jeigu bet 
kurį iš 2 dalies b punkte nurodytų kriterijų 
atitinka daugiau nei vienas pardavėjas, visi 
jie laikomi organizatoriais, nebent 
organizatoriumi paskiriamas vienas iš jų ir 
keliautojas būtų apie tai tinkamai 
informuojamas;

8) organizatorius – pardavėjas, 
formuojantis ir parduodantis arba siūlantis 
kelionės paslaugų paketus tiesiogiai arba 
naudodamasis kito pardavėjo paslaugomis 
arba drauge su kitu pardavėju arba kuris 
padeda suderinti ir įsigyti tokius paketus; 
jeigu bet kurį iš 2 dalies b punkte nurodytų 
kriterijų atitinka daugiau nei vienas 
pardavėjas, visi jie laikomi organizatoriais, 
nebent organizatoriumi paskiriamas vienas 
iš jų ir keliautojas būtų apie tai tinkamai 
informuojamas;

Or. en

Pagrindimas

Taip siekiama užtikrinti, kad būtų atsižvelgiama į visus prekybos modelius ir kad nebūtų 
spragų.
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Pakeitimas 202
Othmar Karas

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio 8 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

8) organizatorius – pardavėjas, 
formuojantis ir parduodantis arba siūlantis 
kelionės paslaugų paketus tiesiogiai arba 
naudodamasis kito pardavėjo paslaugomis 
arba drauge su kitu pardavėju; jeigu bet 
kurį iš 2 dalies b punkte nurodytų kriterijų 
atitinka daugiau nei vienas pardavėjas, visi 
jie laikomi organizatoriais, nebent 
organizatoriumi paskiriamas vienas iš jų ir 
keliautojas būtų apie tai tinkamai 
informuojamas;

8) organizatorius – asmuo arba pardavėjas, 
formuojantis ir parduodantis arba siūlantis 
kelionės paslaugų paketus tiesiogiai arba 
naudodamasis kito pardavėjo paslaugomis 
arba drauge su kitu pardavėju; jeigu bet 
kurį iš 2 dalies b punkte nurodytų kriterijų 
atitinka daugiau nei vienas pardavėjas, visi 
jie laikomi organizatoriais, nebent 
organizatoriumi paskiriamas vienas iš jų ir 
keliautojas būtų apie tai tinkamai 
informuojamas;

Or. de

Pagrindimas

Turi būti apibrėžti ne tik pardavėjai, bet ir asmenys, kurie ne vien retkarčiais parduoda 
kelionių paketus, taip įtraukiant nekomercinius paslaugų teikėjus. Vartotojų apsaugai neturi 
kilti grėsmė dėl nelegalių paslaugų teikėjų.

Pakeitimas 203
Matteo Salvini

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio 9 punkto įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

9) agentas – pardavėjas, kuris nėra 
organizatorius ir kuris:

9) agentas – pardavėjas, kuris nėra 
organizatorius ir kuris parduoda arba 
siūlo parduoti paketus;

Or. en

Pagrindimas

Kelionės paslaugų paketų direktyva turėtų būti taikoma tik kelionės paslaugų deriniams, 
sudarantiems paketą. Į šią direktyvą įtraukus naują sąvoką „kelionės paslaugų rinkinys“, tai 
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galėtų turėti žalingą poveikį vartotojams ir įmonėms, susidarytų teisinis nesaugumas, 
susipainiotų vartotojai ir kelionių paslaugų teikėjai.

Pakeitimas 204
Matteo Salvini

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio 9 punkto a papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) parduoda ar siūlo įsigyti kelionės 
paslaugų paketus arba

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 205
Matteo Salvini

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio 9 punkto b papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) padeda įsigyti kelionės paslaugų, 
sudarančių kelionės paslaugų rinkinį, 
padėdamas keliautojams sudaryti atskiras 
kelionės paslaugų sutartis su atskirais 
paslaugų teikėjais;

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 206
Jorgo Chatzimarkakis

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio 9 punkto b papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) padeda įsigyti kelionės paslaugų, 
sudarančių kelionės paslaugų rinkinį, 
padėdamas keliautojams sudaryti atskiras 
kelionės paslaugų sutartis su atskirais 

Išbraukta.
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paslaugų teikėjais;

Or. en

Pagrindimas

Jeigu būtų sudaromos atskiros sutartys su atskirais paslaugų teikėjais, taikant atskiras 
kainas, neaišku, kodėl tai reikštų kelionės paslaugų paketą ar kodėl reikėtų tokio pat 
reguliavimo lygio.

Pakeitimas 207
Emma McClarkin

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio 11 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

11) neišvengiamos ir nepaprastos 
aplinkybės – aplinkybės, kurių pardavėjas 
negali valdyti ir kurių pasekmių nebūtų 
buvę galima išvengti, net jei būtų imtasi 
visų pagrįstų priemonių;

11) neišvengiamos ir nepaprastos 
aplinkybės – nenumatytinos aplinkybės, 
kurių pardavėjas negali valdyti ir kurių 
pasekmių nebūtų buvę galima išvengti, net 
jei būtų imtasi visų pagrįstų priemonių;

Or. en

Pakeitimas 208
Matteo Salvini

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio 11 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

11) neišvengiamos ir nepaprastos 
aplinkybės – aplinkybės, kurių pardavėjas
negali valdyti ir kurių pasekmių nebūtų 
buvę galima išvengti, net jei būtų imtasi 
visų pagrįstų priemonių;

11) neišvengiamos ir nepaprastos 
aplinkybės – neįprastos ir nenumatytinos 
aplinkybės, kurių jomis besiremianti šalis
negali valdyti ir kurių pasekmių nebūtų 
buvę galima išvengti, net jei būtų 
elgiamasi apdairiai.

Or. en
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Pakeitimas 209
Philippe Juvin

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio 11 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

11) neišvengiamos ir nepaprastos
aplinkybės – aplinkybės, kurių pardavėjas 
negali valdyti ir kurių pasekmių nebūtų 
buvę galima išvengti, net jei būtų imtasi 
visų pagrįstų priemonių;

11) neišvengiamos ir ypatingos aplinkybės 
– aplinkybės, kurių pardavėjas negali 
valdyti ir kurių pasekmių nebūtų buvę 
galima išvengti, net jei būtų imtasi visų 
pagrįstų priemonių;

Or. fr

Pagrindimas

Šis pagrindimas taikomas prancūziškai teksto versijai. Reikia terminus suderinti su 
Reglamentu (EB) Nr.°261/2004 (jame nustatomos keleivių teisės atsisakymo vežti ir skrydžių 
atšaukimo arba atidėjimo ilgam laikui atveju), kuriame minimos „ypatingos aplinkybės“ 
(anglų k. „extraordinary circumstances“).

Pakeitimas 210
Ildikó Gáll-Pelcz

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio 11 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

11) neišvengiamos ir nepaprastos 
aplinkybės – aplinkybės, kurių pardavėjas 
negali valdyti ir kurių pasekmių nebūtų 
buvę galima išvengti, net jei būtų imtasi 
visų pagrįstų priemonių;

11) neišvengiamos ir nepaprastos 
aplinkybės – aplinkybės, kurių pardavėjas 
arba keliautojas negali valdyti ir kurių 
pasekmių nebūtų buvę galima išvengti, net 
jei būtų imtasi visų pagrįstų priemonių;

Or. en

Pakeitimas 211
Matteo Salvini

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio 12 punktas
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

12) nepakankama atitiktis –
nepakankamas ar netinkamas paketą 
sudarančių kelionės paslaugų teikimas.

12) netinkamas vykdymas – kelionės 
paslaugų nesuteikimas arba netinkamas 
teikimas pagal sutartį.

Or. en

Pagrindimas

Europos Komisijos pasiūlyme esančia sąvoka „nepakankama atitiktis“ pakeičiamas 
profesionalus terminas „tinkamas ir netinkamas vykdymas“, kuris valstybėse narėse 
vartojamas dar nuo dešimtojo dešimtmečio. Be to, valstybėse narėse dėl šių sąvokų reikšmės 
ir poveikio yra suformuluota teismų praktika. Todėl derėtų ir toliau vartoti sąvoką 
„netinkamas vykdymas“, kaip ji apibrėžta ir vartojama Direktyvoje 90/314/1990.

Pakeitimas 212
Ildikó Gáll-Pelcz

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio 12 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

12) nepakankama atitiktis – nepakankamas 
ir netinkamas paketą sudarančių kelionės 
paslaugų teikimas.

12) nepakankama atitiktis – nepakankamas 
ar netinkamas paketą sudarančių kelionės 
paslaugų teikimas.

Or. en

Pakeitimas 213
Emma McClarkin

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio 12 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

12a) užsakymo sandoriui sudaryti 
reikalingi duomenys – tai  kredito kortelės 
duomenys ar kita mokėjimui gauti būtina 
informacija.
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Or. en

Pakeitimas 214
Cornelis de Jong

Pasiūlymas dėl direktyvos
3a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a straipsnis
Suderinimo lygis

Valstybės narės, siekdamos užtikrinti 
didesnį vartotojų apsaugos lygį, gali savo 
nacionalinėje teisėje toliau taikyti ar 
pradėti taikyti nuostatas, griežtesnes nei 
nustatytos šioje direktyvoje.

Or. en

Pakeitimas 215
Hans-Peter Mayer

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės užtikrina, kad prieš 
keliautojui prisiimant bet kokius kelionės 
paslaugų paketo sutarties ar atitinkamo 
pasiūlymo įsipareigojimus, organizatorius 
ir agentas (tais atvejais, kai paketą 
parduoda būtent jis) pateiktų keliautojui 
toliau nurodytą informaciją, susijusią su 
atitinkamu paketu:

1. Valstybės narės užtikrina, kad prieš 
keliautojui prisiimant bet kokius kelionės 
paslaugų paketo sutarties ar atitinkamo 
pasiūlymo įsipareigojimus, organizatorius 
pateiktų keliautojui toliau nurodytą 
informaciją, susijusią su atitinkamu paketu:

Or. de

Pagrindimas

Kelionių organizatoriui nustatyta pareiga informuoti, tuo tarpu agentas tik gali būti 
įpareigotas perduoti šią informaciją. Bet jis atsakingas tik tada, kai tai atlikdamas aptinka 
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klaidų. Taip pat žr. papildomą prašymą pataisyti naują 4 Ia straipsnį ir 19 straipsnį. Jei abu 
šie subjektai būtų įpareigoti teikti informaciją, būtų neaišku, kas atsakingas, jei per klaidą 
būtų skelbiama skirtinga informacija.

Pakeitimas 216
Ildikó Gáll-Pelcz

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio 1 dalies a punkto ii papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ii) transporto priemonė, jos charakteristika 
ir kategorija, (vieta, data ir laikas arba –
tais atvejais, kai tikslus laikas dar 
nenustatytas – apytikslis laikas, sustojimo 
tarpinėse stotelėse trukmė ir vieta bei 
transporto jungtys;

ii) keleivinės transporto priemonės, 
naudotinos įgyvendinant kelionės paketą, 
charakteristikos ir kategorijų nurodymas 
(pvz., bagažo pervežimas, vietų 
rezervavimas), visų pirma transporto 
priemonė, naudotina išvykimui ir grįžimui 
(reguliarūs arba užsakomieji skrydžiai) 
numatomos išvykimo ir grįžimo vietos ir 
datos ir (arba) laikas (bent dienos dalis), 
ir atskirų apsistojimo dalių vieta bei 
trukmė;

Or. en

Pagrindimas

Siūloma išplėsti ir sugriežtinti 4 straipsnio 1 dalies a punkto ii papunktį, nes keliautojams 
ypač svarbios išvykstant ir grįžtant naudojamos transporto priemonės, taip pat išvykimo ir 
atvykimo vieta bei laikas.

Pakeitimas 217
Hans-Peter Mayer

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio 1 dalies a punkto ii papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ii) transporto priemonė, jos charakteristika 
ir kategorija, išvykimo ir grįžimo vieta, 
data ir laikas arba – tais atvejais, kai tikslus 
laikas dar nenustatytas – apytikslis laikas, 
sustojimo tarpinėse stotelėse trukmė ir 
vieta bei transporto jungtys;

ii) transporto priemonė, jos charakteristika 
ir kategorija, išvykimo ir grįžimo vieta, 
data ir laikas, kuris galiausiai turi ne 
daugiau kaip 3 valandomis nukrypti nuo 
faktinio išvykimo arba grįžimo laiko,
sustojimo tarpinėse stotelėse trukmė ir 
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vieta bei transporto jungtys;

Or. de

Pagrindimas

3 valandų riba pagrįsta Reglamentu (EB) Nr. 261/2004.

Pakeitimas 218
Pablo Arias Echeverría

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio 1 dalies a punkto iii papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

iii) apgyvendinimo vieta, ypatumai ir 
kategorija;

iii) apgyvendinimo vieta, ypatumai ir 
kategorija, kurią suteikė kompetentinga 
vietos, kurioje įsteigta apgyvendinimo 
vieta, institucija;

Or. es

Pagrindimas

Dažnai gaunama vartotojų skundų ir reikalavimų, kuriuose nurodoma, kad siūloma ar 
reklamuojama tam tikros apgyvendinimo vietos kategorija neatitinka kategorijos, kurią 
suteikė kompetentinga vietos, kurioje įsteigta apgyvendinimo vieta, institucija. Todėl reikėtų 
leisti taikyti tik oficialią, o ne pagal organizatoriaus kriterijus pasirinktą kategoriją.

Pakeitimas 219
Sergio Gaetano Cofferati

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio 1 dalies a punkto v a  papunktis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

va) ar kuri nors kelionės paslauga bus 
teikiama keliautojui kaip grupinė 
paslauga, o jeigu taip, tai kelių žmonių 
dalyvavimas numatomas;

Or. en
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Pakeitimas 220
Monika Hohlmeier

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio 1 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) bendra paketo kaina, įskaičiuojant visus 
mokesčius ir, prireikus, papildomas 
įmokas, rinkliavas ir kitas išlaidas, arba –
tais atvejais, kai šios išlaidos dėl pagrįstų 
priežasčių negali būti apskaičiuotos iš 
anksto – informacija, kad keliautojui gali 
tekti padengti tokias papildomas išlaidas;

c) bendra paketo kaina, įskaičiuojant visus 
mokesčius ir, prireikus, papildomas 
įmokas, rinkliavas ir kitas išlaidas, arba –
tais atvejais, kai šios išlaidos dėl pagrįstų 
priežasčių negali būti apskaičiuotos iš 
anksto – informacija, kad keliautojui gali 
tekti padengti tokias papildomas išlaidas; 
bendra kaina turi būti nurodyta išsamioje 
sąskaitoje, kurioje aiškiai išvardytos visos 
kelionės paslaugos išlaidos, ypač kelionės 
paslaugų pakartotinio užsakymo, 
atšaukimo arba kitokio keitimo išlaidos; ši 
sąskaita keliautojui turi būti pateikta 
vėliausiai kelionės pradžioje;

Or. de

Pakeitimas 221
Monika Hohlmeier

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio 1 dalies c a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ca) aiškios ir atpažįstamos formos 
užsakymų klasė, įskaitant galimą 
užsakymų poklasį, taip pat jų 
prieinamumas, išlaidos ir sąlygos 
pakartotinai užsakant, atšaukiant arba 
kitaip keičiant užsakymą;

Or. de
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Pakeitimas 222
Monika Hohlmeier

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio 1 dalies c b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

cb) turimos kvotos, priskirtos tam tikrai 
užsakymų klasei, įskaitant galinčias 
susidaryti išlaidas keičiant užsakymų 
klasę arba užsakymų poklasį;

Or. de

Pakeitimas 223
Jorgo Chatzimarkakis

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio 1 dalies e punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

e) minimalus dalyvių skaičius, kurio reikia, 
kad būtų galima įgyvendinti paketą, ir ne 
trumpesnis nei 20 dienų iki paketo 
pradžios terminas, iki kurio galima 
atšaukti kelionę, jei nesusidarytų 
minimalus dalyvių skaičius;

e) minimalus dalyvių skaičius, kurio reikia, 
kad būtų galima įgyvendinti paketą, ir 
pagrįstas terminas iki paketo pradžios, iki 
kurio galima atšaukti kelionę, jei 
nesusidarytų minimalus dalyvių skaičius;

Or. en

Pagrindimas

Nepagrįsta tikėtis, kad minimalus konkrečiam paketui reikalingas žmonių skaičius susidarytų 
prieš 20 dienų. Reikalingą laiką reikėtų leisti nustatyti organizatoriams, tačiau apie tai derėtų 
aiškiai pranešti vartotojui. 

Pakeitimas 224
Sergio Gaetano Cofferati
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Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio 1 dalies e punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

e) minimalus dalyvių skaičius, kurio reikia, 
kad būtų galima įgyvendinti paketą, ir ne 
trumpesnis nei 20 dienų iki paketo pradžios 
terminas, iki kurio galima atšaukti kelionę, 
jei nesusidarytų minimalus dalyvių 
skaičius;

e) minimalus dalyvių skaičius, kurio reikia, 
kad būtų galima įgyvendinti paketą, ir ne 
trumpesnis nei 30 dienų iki paketo pradžios 
terminas, iki kurio galima atšaukti kelionę, 
jei nesusidarytų minimalus dalyvių 
skaičius;

Or. en

Pakeitimas 225
Ivo Belet

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio 1 dalies e punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

e) minimalus dalyvių skaičius, kurio reikia, 
kad būtų galima įgyvendinti paketą, ir ne 
trumpesnis nei 20 dienų iki paketo pradžios 
terminas, iki kurio galima atšaukti kelionę, 
jei nesusidarytų minimalus dalyvių 
skaičius;

e) minimalus dalyvių skaičius, kurio reikia, 
kad būtų galima įgyvendinti paketą, ir ne 
trumpesnis nei 14 dienų iki paketo pradžios 
terminas, iki kurio galima atšaukti kelionę, 
jei nesusidarytų minimalus dalyvių 
skaičius;

Or. nl

Pagrindimas

Ši vertė turėtų būti suderinta su nuostatomis dėl oro transporto bendrovių vykdomų 
atšaukimų, nustatytomis iš dalies keičiamame Reglamente (EB) Nr. 261/2004, nustatančiame 
bendras kompensavimo ir pagalbos keleiviams taisykles atsisakymo vežti ir skrydžių 
atšaukimo arba atidėjimo ilgam laikui atveju, ir Reglamente (EEB) Nr. 2027/97 dėl oro 
vežėjo atsakomybės už keleivių ir jų bagažo vežimą oru.

Pakeitimas 226
Emma McClarkin

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio 1 dalies f a punktas (naujas) 
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

fa) informacija apie neprivalomo 
draudimo liudijimo įtraukimą, kad būtų 
padengtos išlaidos vartotojui atšaukus 
kelionę arba repatriacijos išlaidos 
nelaimingo atsitikimo ar ligos atveju;

Or. en

Pakeitimas 227
Catherine Stihler

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio 1 dalies g a punktas (naujas) 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ga) sąlygos, kuriomis keliautojas arba 
organizatorius gali nutraukti sutartį iki 
paketo pradžios;

Or. en

Pakeitimas 228
Sergio Gaetano Cofferati

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio 1 dalies g a punktas (naujas) 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ga) informacija, kad keliautojas gali 
nutraukti sutartį, ir apie taikytiną pagrįstą 
standartinį sutarties nutraukimo mokestį, 
jei toks taikytinas pagal 10 straipsnio 1 
dalį.

Or. en
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Pakeitimas 229
Pablo Arias Echeverría, Luis de Grandes Pascual, Rosa Estaràs Ferragut

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio 1 dalies g a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ga) galimybė nutraukti sutartį, 
nutraukimo terminai ir prireikus 
atitinkamų baudų nustatymas.

Or. es

Pakeitimas 230
Sergio Gaetano Cofferati

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio 1 dalies g b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

gb) jei taikytina, informacija apie 
grėsmes, kylančias dėl ginkluotų 
susirėmimų ir gaivalinių nelaimių;

Or. en

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

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio 1 dalies g b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

gb) galimybė perduoti sutartį kitam 
keliautojui ir galimi šio perdavimo 
ribojimai arba padariniai.

Or. es
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Pakeitimas 232
Sergio Gaetano Cofferati

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio 1 dalies g c punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

gc) jei taikytina, informacija apie 
organizatoriaus apsaugą nuo nemokumo 
ir atsakomybės draudimą.

Or. en

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

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio 1 dalies g c punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

gc) prireikus galimybė pasinaudoti 
skundų nagrinėjimo ir teisių gynimo ne 
teisme procedūra, taikoma veiklos 
vykdytojui, ir būdai, kaip pasinaudoti šia 
galimybe.

Or. es

Pagrindimas

Siūlome į 4 straipsnio 1 dalį įtraukti šiuos tris naujus punktus, kad vartotojas galėtų tinkamai 
įvertinti ir palyginti įvairius rinkoje teikiamus pasiūlymus; be to, tokia galimybė turės įtakos 
įmonių konkurencijos didėjimui.

Pakeitimas 234
Sergio Gaetano Cofferati

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio 1 dalies g d punktas (naujas)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

gd) informacija apie skundų vidaus 
nagrinėjimo procedūrą ir prieinamus 
alternatyvaus ginčų sprendimo 
mechanizmus pagal Direktyvą 2013/11/ES 
ir elektroninio ginčų sprendimo 
mechanizmus pagal Reglamentą (ES) Nr. 
524/2013 ir apie tai, ar pardavėjas 
vadovaujasi konkrečia AGS sistema, ar 
ne.

Or. en

Pakeitimas 235
Hans-Peter Mayer

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. jei kelionės paketas parduodamas per 
agentą, pastarasis privalo nedelsdamas 
keliautojui pateikti 1 dalyje nurodytą 
išsamią informaciją.

Or. de

Pagrindimas

Informacijos nepateikimo arba klaidingo perdavimo pasekmės įtrauktos į 19 dalį.

Pakeitimas 236
Hans-Peter Mayer

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio 1 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1b. elektroniniu būdu sudarytoje sutartyje 
dėl kelionės keliautojui aiškiai nurodomas 
organizatorius, paryškinus pusjuodžiu 
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šriftu ir pateikus prieš pat jam išvykstant, 
atitinkamai 4 straipsnio 1 a dalies i), ii), 
iii), iv, c, v ir d punktuose nurodžius 
informaciją apie ją. Direktyvos 
2011/83/EB 8 straipsnio 2 dalies 2 
papunktis taikomas atitinkamai.

Or. de

Pagrindimas

Būtent internetu sudarant sutartis dėl kelionių, iki sutarties parengimo pateikiama 
informacija keliautojui yra ypač svarbi. Teikdamas tokį užsakymą, jis dažnai negali 
asmeniškai pabendrauti su asmeniu kontaktams ir turi pats su kelione susijusios informacijos 
ieškoti interneto svetainėje. Nustačius konkrečius kriterijus dėl informacijos teikimo būdo, bus 
lengviau vykdyti informacijos teikimo pareigą. Reikalavimas pagrįstas Direktyvos 
2011/83/EB 8 straipsnio 2 dalimi.

Pakeitimas 237
Hans-Peter Mayer

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. 1 dalyje nurodyta informacija 
pateikiama aiškiai ir nedviprasmiškai.

2. 1 dalyje nurodyta informacija 
pateikiama aiškiai, suprantamai ir 
nedviprasmiškai, atitinkamai ją 
paryškinant.

Or. de

Pagrindimas

Direktyvoje dėl vartotojų teisių nurodyta „aiškiai ir suprantamai“. Šiuo atveju remiamasi 
žodžiu „paryškinant“, ir tai gali būti vertimo problema (anglų k. prominent). Siekiama, kad 
informacija būtų aiškiai matoma.

Pakeitimas 238
Sergio Gaetano Cofferati

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio 2 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. 1 dalyje nurodyta informacija 
pateikiama aiškiai ir nedviprasmiškai.

2. 1 dalyje nurodyta informacija 
pateikiama aiškiai ir nedviprasmiškai 
patvariojoje laikmenoje.

Or. en

Pakeitimas 239
Pablo Arias Echeverría, Rosa Estaràs Ferragut

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. 1 dalyje nurodyta informacija 
pateikiama aiškiai ir nedviprasmiškai.

2. 1 dalyje nurodyta informacija 
pateikiama aiškiai ir suprantamai.

Or. es

Pagrindimas

Pasiūlymu siekiama būtino nuoseklumo su Vartotojų teisių direktyva, suderinant ikisutartinės 
informacijos pateikimo būdą.

Pakeitimas 240
Catherine Stihler

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. 1 dalyje nurodyta informacija 
pateikiama aiškiai ir nedviprasmiškai.

2. 1 dalyje nurodyta informacija 
pateikiama aiškiai, prieinamai ir 
nedviprasmiškai.

Or. en

Pakeitimas 241
Hans-Peter Mayer
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Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Įrodinėjimo, ar įvykdyti šiame skyriuje 
įvardyti informacijos reikalavimai, 
pareiga tenka pardavėjui.

Or. de

Pagrindimas

Sudarius sutartį, tarp organizatoriaus ir vartotojo gali kilti nesutarimų dėl informacijos 
teikimo pareigų vykdymo, todėl direktyvoje turi būti aiškiai nustatyta, kad tokiu atvejus 
pardavėjas turi vykdyti įrodinėjimo, jog įvykdyti II skyriuje apibrėžti privalomi informacijos 
reikalavimai, pareigą. Atitinkamas reikalavimas nustatytas Direktyvos 2011/83/EB dėl 
vartotojų teisių 6 straipsnio 9 dalyje.

Pakeitimas 242
Hans-Peter Mayer

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės užtikrina, kad 
organizatorius nepakeistų keliautojui 
teikiamos 4 straipsnio 1 dalies a, c, d, e ir
g punktuose nurodytos informacijos, 
išskyrus atvejus, kai organizatorius 
pasilieka teisę keisti šią informaciją bei 
aiškiai ir nedviprasmiškai informuoja 
keliautoją apie šiuos pokyčius prieš 
sudarant sutartį.

1. Keliautojui pateikta informacija, kaip 
nurodyta  4 straipsnio 1 dalies a, c, d, e ir 
g punktuose, tampa sutarties dėl kelionės 
paketo turinys ir negali būti keičiama, 
nebent sutarties šalys aiškiai susitaria 
kitaip.

Or. de

Pagrindimas

Pasiūlymo dėl direktyvos formuluotė klaidinga: pateiktos informacijos negalima keisti. Be to, 
dabartinį pasiūlymo dėl direktyvos tekstą galima suprasti taip, kad organizatorius, iki 
sutarties sudarymo pateikęs duomenis, jau yra įsipareigojęs pagal sutarties nuostatas. Į 
pasiūlymą dėl pakeitimo perimamas Direktyvoje dėl vartotojų teisių apibrėžtas sprendimo 
būdas, susijęs su kelionių paketus reglamentuojančiais teisės aktais, ir taip užtikrinamas 
didesnis suderinamumas su ES vartotojų teises reglamentuojančiais teisės aktais.
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Pakeitimas 243
Sergio Gaetano Cofferati

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės užtikrina, kad 
organizatorius nepakeistų keliautojui 
teikiamos 4 straipsnio 1 dalies a, c, d, e ir g
punktuose nurodytos informacijos, išskyrus 
atvejus, kai organizatorius pasilieka teisę 
keisti šią informaciją bei aiškiai ir 
nedviprasmiškai informuoja keliautoją apie 
šiuos pokyčius prieš sudarant sutartį.

1. Valstybės narės užtikrina, kad 
organizatorius nepakeistų keliautojui 
teikiamos 4 straipsnio 1 dalies a, c, d, e, g 
ir ga punktuose nurodytos informacijos, 
išskyrus atvejus, kai organizatorius 
pasilieka teisę keisti šią informaciją bei 
aiškiai ir nedviprasmiškai informuoja 
keliautoją apie šiuos pokyčius prieš 
sudarant sutartį.

Or. en

Pakeitimas 244
Pablo Arias Echeverría, Rosa Estaràs Ferragut

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės užtikrina, kad 
organizatorius nepakeistų keliautojui 
teikiamos 4 straipsnio 1 dalies a, c, d, e ir 
g punktuose nurodytos informacijos, 
išskyrus atvejus, kai organizatorius 
pasilieka teisę keisti šią informaciją bei 
aiškiai ir nedviprasmiškai informuoja 
keliautoją apie šiuos pokyčius prieš 
sudarant sutartį.

1. Valstybės narės užtikrina, kad 
organizatorius nepakeistų keliautojui 
teikiamos 4 straipsnio 1 dalies a, c, d, e ir 
g punktuose nurodytos informacijos, 
išskyrus atvejus, kai organizatorius 
pasilieka teisę keisti šią informaciją bei 
aiškiai ir suprantamai informuoja 
keliautoją apie šiuos pokyčius prieš 
sudarant sutartį.

Or. es
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Pakeitimas 245
Ildikó Gáll-Pelcz

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Jei informacija apie papildomas įmokas, 
rinkliavas ir kitas išlaidas, kaip nurodyta 
4 straipsnio 1 dalies c punkte, prieš 
sudarant sutartį nėra pateikiama, 
keliautojas jų padengti neprivalo.

2. Jei informacija apie papildomas įmokas, 
rinkliavas ir kitas išlaidas, kaip nurodyta 
4 straipsnio 1 dalies c punkte, prieš 
sudarant sutartį nėra pateikiama raštu, 
keliautojas jų padengti neprivalo. Tačiau 
jeigu kelionės organizatorius atkreipia į 
tai dėmesį ir atitinkamai informuoja 
keliautoją, keliautojas turėtų būti 
įpareigotas padengti išlaidas. 

Or. en

Pakeitimas 246
Hans-Peter Mayer, Andreas Schwab

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Sudarant sutartį ar iš karto ją sudarius 
organizatorius pateikia keliautojui sutarties 
kopiją ar sutarties patvirtinimo dokumentą 
patvariojoje laikmenoje.

3. Sudarant sutartį ar neatidėliojant ją 
sudarius organizatorius pateikia keliautojui 
sutarties kopiją ar sutarties patvirtinimo 
dokumentą patvariojoje laikmenoje.

Or. de

Pagrindimas

Ne visada galima patvirtinti sudarant ar iš karto po sudarymo.

Pakeitimas 247
Emma McClarkin

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 straipsnio 3 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Sudarant sutartį ar iš karto ją sudarius 
organizatorius pateikia keliautojui sutarties 
kopiją ar sutarties patvirtinimo dokumentą 
patvariojoje laikmenoje.

3. Sudarant sutartį ar kai tik tai įmanoma 
po jos sudarymo organizatorius pateikia 
keliautojui sutarties kopiją ar sutarties 
patvirtinimo dokumentą patvariojoje 
laikmenoje.

Or. en

Pagrindimas

Jeigu užsakymas atliekamas telefonu, paštu arba kitaip užsakinėjant netiesiogiai ar internetu, 
ne visada įmanoma iš karto pateikti patvirtinimą.

Pakeitimas 248
Jorgo Chatzimarkakis

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Sudarant sutartį ar iš karto ją sudarius 
organizatorius pateikia keliautojui sutarties 
kopiją ar sutarties patvirtinimo dokumentą 
patvariojoje laikmenoje.

3. Sudarant sutartį ar iš karto ją sudarius 
organizatorius pateikia keliautojui sutarties 
kopiją ar sutarties patvirtinimo dokumentą.

Or. en

Pagrindimas

Kadangi dabar daug paslaugų teikiama ir sandorių sudaroma internetu, reikėtų numatyti, kad 
sutartis turėtų būti pateikiama ne patvariojoje laikmenoje, bet internetu, kad ją būtų galima 
lengvai atsispausdinti.

Pakeitimas 249
Catherine Stihler

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 straipsnio 3 a dalis (nauja)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a. Informacija, kurią organizatorius 
pateikė prieš sutarties sudarymą, yra jam 
privaloma ir yra sutarties dalis. 

Or. en

Pakeitimas 250
Catherine Stihler

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės užtikrina, kad kelionės 
paslaugų paketo sutartys būtų parengtos 
aiškia ir suprantama kalba ir būtų 
įskaitomos.

1. Valstybės narės užtikrina, kad kelionės 
paslaugų paketo sutartys būtų parengtos 
aiškia, prieinama ir suprantama kalba ir 
būtų įskaitomos.

Or. en

Pakeitimas 251
Pablo Arias Echeverría, Rosa Estaràs Ferragut

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės užtikrina, kad kelionės 
paslaugų paketo sutartys būtų parengtos 
aiškia ir suprantama kalba ir būtų 
įskaitomos.

Tekstas lietuvių kalba nekeičiamas.

Or. es

Pakeitimas 252
Hans-Peter Mayer
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Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnio 2 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Sutartyje ar sutarties patvirtinimo 
dokumente pateikiama visa 4 straipsnyje
nurodyta informacija. Be to, pateikiama 
tokia papildoma informacija:

2. Sutarties tekste ar sutarties patvirtinimo 
dokumente pateikiamas visas sutarties 
turinys ir ypač 4 straipsnyje nurodyta 
informacija, kuri tapo sutarties turinys. 
Be to, į sutarties tekste arba sutarties 
patvirtinimo dokumente pateikiama tokia 
papildoma informacija:

Or. de

Pagrindimas

Pasiūlymu patikslinamas Komisijos pasiūlymas, pagal kurį informacija jau turi būti nurodyta 
sutartyje, jei ji tik „nurodyta 4 straipsnyje“. Vis dėlto sutartyje gali būti nurodoma tik tokia 
informacija, kuri iš tiesų yra perduota. To siekiama pasiūlymu dėl pakeitimo, atitinkamai 
orientuojantis į informaciją, „kuri tapo sutarties turinys“. Pastarąja nuostata atsižvelgta į 
anksčiau pasiūlyto 5 straipsnio 1 dalies tekstą.

Pakeitimas 253
Jorgo Chatzimarkakis

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnio 2 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) specialūs keliautojo reikalavimai, 
kuriuos organizatorius sutiko patenkinti;

a) jeigu įmanoma, specialūs keliautojo 
reikalavimai, kuriuos organizatorius sutiko 
patenkinti;

Or. en

Pagrindimas

Į specialiuosius keliautojo poreikius turėtų būti reaguojama lanksčiai, tačiau organizatorius 
ne visada gali patenkinti visus įsivaizduojamus poreikius, todėl nereikėtų reikalauti, kad jis 
tai padarytų automatiškai.

Pakeitimas 254
Philippe Juvin
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Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnio 2 dalies b punkto įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) informacija, kad organizatorius: b) informacija, kad organizatorius ir (arba) 
agentas:

Or. en

Pagrindimas

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.

Pakeitimas 255
Philippe Juvin

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnio 2 dalies b punkto ii papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ii) privalo teikti pagalbą keliautojui, 
kuriam kyla problemų, kaip nustatyta 14 
straipsnyje;

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Ši dalis buvo ne išbraukta, bet perkelta į ba punktą, Philippe’ui Juvinui pateikus b punkto 
pakeitimą. Iš tiesų pagalbos nuostata (14 straipsnis) susijusi tik su organizatoriumi, bet ne su 
agentu.  Tačiau atsakomybė už paketo vykdymą (11 straipsnis) ir nemokumo apsaugą (15 ir 
16 straipsniai) taikoma ir organizatoriui, ir (arba) agentui (esant paketams) ir agentui – už 
kelionės paslaugų rinkinius.

Pakeitimas 256
Philippe Juvin
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Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnio 2 dalies b a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ba) informacija apie tai, kad 
organizatorius privalo teikti pagalbą 
keliautojui, kuriam kyla problemų, kaip 
nustatyta 14 straipsnyje;

Or. en

Pagrindimas

Ši dalis buvo perkelta į b punkto ii papunktį, Philippe’ui Juvinui pateikus b punkto pakeitimą. 
Iš tiesų pagalbos nuostata (14 straipsnis) susijusi tik su organizatoriumi, bet ne su agentu.  
Tačiau atsakomybė už paketo vykdymą (11 straipsnis) ir nemokumo apsaugą (15 ir 16 
straipsniai) taikoma ir organizatoriui, ir (arba) agentui (esant paketams) ir agentui – už 
kelionės paslaugų rinkinius.

Pakeitimas 257
Ivo Belet

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnio 2 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) informacijos centro, kuriam keliautojas 
gali teikti skundą dėl neatitikties, kurią 
nustato vietoje, kontaktiniai duomenys;

Išbraukta.

Or. nl

Pakeitimas 258
Ivo Belet

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnio 2 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) organizatoriaus vietos atstovo ar Išbraukta.
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informacijos centro, į kurį gali kreiptis 
keliautojas, kuriam kyla problemų, 
pavadinimas, adresas, telefono numeris ir 
e. pašto adresas, arba, jei tokio atstovo ar 
informacijos centro nėra, skubios 
pagalbos telefono numeris ar kiti būdai 
susisiekti su organizatoriumi;

Or. nl

Pakeitimas 259
Sergio Gaetano Cofferati

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnio 2 dalies e punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

e) informacija, kad keliautojas gali 
nutraukti sutartį bet kada iki paketo 
pradžios sumokėdamas atitinkamą 
kompensaciją arba pagrįsto dydžio 
standartinį sutarties nutraukimo mokestį, 
jei tokie mokesčiai numatyti, pagal 10 
straipsnio 1 dalį;

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 260
Jorgo Chatzimarkakis

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnio 2 dalies g a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ga) vežėjo, kuriam keliautojas turėtų teikti 
bet kokį reikalavimą atlyginti žalą pagal 
12 straipsnio 4 dalį, kontaktiniai 
duomenys;

Or. en



PE526.125v01-00 102/193 AM\1013596LT.doc

LT

Pakeitimas 261
Hans-Peter Mayer

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. 2 dalyje nurodyta informacija 
pateikiama aiškiai ir nedviprasmiškai.

3. 2 dalyje nurodyta informacija 
pateikiama aiškiai, suprantamai ir 
nedviprasmiškai, atitinkamai ją 
pabrėžiant.

Or. de

Pagrindimas

Sąvokos „aiškiai“ ir „suprantamai“ apibrėžtos Direktyvoje dėl vartotojų teisių. Vos dėlto 
„nedviprasmiškai“ turėtų reikšti „aiškiai pabrėžiant“.

Pakeitimas 262
Ivo Belet

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Likus pakankamai laiko iki paketo 
pradžios organizatorius pateikia keliautojui
būtinus kvitus, čekius ar bilietus bei
informaciją apie tikslų išvykimo laiką, 
tarpines stoteles, transporto jungtis ir 
atvykimą.

4. Likus pakankamai laiko iki paketo 
pradžios organizatorius pateikia keliautojui
šią informaciją:

a) būtinus kvitus, čekius ar bilietus bei 
informaciją apie tikslų išvykimo laiką, 
tarpines stoteles, transporto jungtis ir 
atvykimą;
b) informacijos centro, kuriam keliautojas 
gali teikti skundą dėl neatitikties, kurią 
nustato vietoje, kontaktinius duomenis;
c) organizatoriaus vietos atstovo ar 
informacijos centro, į kurį gali kreiptis 
keliautojas, kuriam kyla problemų, 
pavadinimą, adresą, telefono numerį ir 
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e. pašto adresą, arba, jei tokio atstovo ar 
informacijos centro nėra, skubios 
pagalbos telefono numerį ar kitus būdus 
susisiekti su organizatoriumi;

Or. nl

Pakeitimas 263
Anna Hedh

Pasiūlymas dėl direktyvos
7 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės užtikrina, kad 
keliautojui būtų suteikta galimybė perduoti 
sutartį kitam asmeniui, kuris tenkina visas 
sutarčiai taikomas sąlygas, jeigu tas 
keliautojas iki paketo pradžios deramai 
praneša apie tai organizatoriui patvariojoje 
laikmenoje.

1. Valstybės narės užtikrina, kad 
keliautojui būtų suteikta galimybė perduoti 
sutartį kitam asmeniui, kuris tenkina visas 
sutarčiai taikomas sąlygas, jeigu tas 
keliautojas iki paketo pradžios deramai 
praneša apie tai organizatoriui ar agentui
patvariojoje laikmenoje.

Or. sv

Pakeitimas 264
Sergio Gaetano Cofferati

Pasiūlymas dėl direktyvos
7 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės užtikrina, kad 
keliautojui būtų suteikta galimybė perduoti 
sutartį kitam asmeniui, kuris tenkina visas 
sutarčiai taikomas sąlygas, jeigu tas 
keliautojas iki paketo pradžios deramai 
praneša apie tai organizatoriui patvariojoje 
laikmenoje.

1. Valstybės narės užtikrina, kad 
keliautojui būtų suteikta galimybė perduoti 
sutartį kitam asmeniui, kuris tenkina visas 
sutarčiai taikomas sąlygas, jeigu tas 
keliautojas iki paketo pradžios deramai 
praneša apie tai organizatoriui ar agentui
patvariojoje laikmenoje.

Or. en
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Pakeitimas 265
Adam Bielan

Pasiūlymas dėl direktyvos
7 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės užtikrina, kad 
keliautojui būtų suteikta galimybė perduoti 
sutartį kitam asmeniui, kuris tenkina visas 
sutarčiai taikomas sąlygas, jeigu tas 
keliautojas iki paketo pradžios deramai 
praneša apie tai organizatoriui patvariojoje 
laikmenoje.

1. Valstybės narės užtikrina, kad 
keliautojui būtų suteikta galimybė perduoti 
sutartį kitam asmeniui, kuris tenkina visas 
sutarčiai taikomas sąlygas, jeigu tas 
keliautojas iki paketo pradžios, tačiau ne 
vėliau kaip 7 dienas iki išvykimo, deramai 
praneša apie tai organizatoriui patvariojoje 
laikmenoje.

Or. pl

Pakeitimas 266
Matteo Salvini

Pasiūlymas dėl direktyvos
7 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Sutarties perdavėjas ir sutarties gavėjas 
solidariai atsako už kainos likučio ir visų 
papildomų įmokų, rinkliavų ir kitų su tokiu 
perdavimu susijusių išlaidų sumokėjimą. 
Šios išlaidos turi būti pagrįsto dydžio ir bet 
kokiu atveju negali viršyti organizatoriaus 
patirtų faktinių išlaidų.

2. Sutarties perdavėjas ir sutarties gavėjas 
turėtų solidariai atsakyti už kainos likučio 
ir visų papildomų įmokų, rinkliavų ir kitų 
su tokiu perdavimu susijusių išlaidų 
sumokėjimą, įskaitant trečiųjų asmenų dėl 
nutraukimo patirtas išlaidas. Šios išlaidos
turi būti pagrįsto dydžio ir bet kokiu atveju 
negali viršyti organizatoriaus patirtų 
faktinių išlaidų.

Or. en

Pagrindimas

Jeigu kelionės paslaugos užsakomos konkrečiu vardu arba yra specialiai pritaikytos, dažnai
jas sudaro tarpusavyje susijusių paslaugų, kurias teikia įvairūs paslaugų teikėjai, derinys. 
Jeigu perleidžiama sutartis, perleidžiantysis ir perėmėjas laikomi atsakingais visiems 
paslaugos teikėjams.
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Pakeitimas 267
Sergio Gaetano Cofferati

Pasiūlymas dėl direktyvos
7 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Sutarties perdavėjas ir sutarties gavėjas 
solidariai atsako už kainos likučio ir visų 
papildomų įmokų, rinkliavų ir kitų su tokiu 
perdavimu susijusių išlaidų sumokėjimą. 
Šios išlaidos turi būti pagrįsto dydžio ir bet 
kokiu atveju negali viršyti organizatoriaus 
patirtų faktinių išlaidų.

2. Sutarties perdavėjas ir sutarties gavėjas 
solidariai atsako už kainos likučio ir visų 
papildomų įmokų, rinkliavų ir kitų su tokiu 
perdavimu susijusių išlaidų sumokėjimą, 
jeigu jų patirta. Organizatorius turi 
informuoti sutarties perdavėją ir perėmėją 
apie galimas perdavimo išlaidas, kurios 
bet kokiu atveju turi būti pagrįsto dydžio ir 
neturi viršyti organizatoriaus patirtų 
faktinių išlaidų. 

Or. en

Pakeitimas 268
Hans-Peter Mayer

Pasiūlymas dėl direktyvos
7 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Sutarties perdavėjas ir sutarties gavėjas 
solidariai atsako už kainos likučio ir visų 
papildomų įmokų, rinkliavų ir kitų su tokiu 
perdavimu susijusių išlaidų sumokėjimą. 
Šios išlaidos turi būti pagrįsto dydžio ir bet 
kokiu atveju negali viršyti organizatoriaus 
patirtų faktinių išlaidų.

2. Sutarties perdavėjas ir sutarties gavėjas 
solidariai atsako už kainos likučio ir visų 
papildomų įmokų, rinkliavų ir kitų su tokiu 
perdavimu susijusių išlaidų sumokėjimą. 
Šios papildomos išlaidos  turi būti pagrįsto 
dydžio ir bet kokiu atveju negali viršyti 
organizatoriaus patirtų faktinių išlaidų.

Or. de

Pakeitimas 269
Sergio Gaetano Cofferati
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Pasiūlymas dėl direktyvos
8 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės užtikrina, kad kaina 
nebūtų keičiama, nebent sutartyje būtų 
aiškiai numatyta galimybė padidinti kainą 
ir nustatyta prievolė organizatoriui tokiu 
pačiu mastu sumažinti kainą, kai tą 
tiesiogiai lemia tokie pokyčiai kaip:

1. Valstybės narės užtikrina, kad kaina 
nebūtų keičiama, nebent sutartis būtų 
sudaryta likus daugiau kaip trims 
mėnesiams iki jos pradžios, aiškiai 
numatyta galimybė padidinti kainą ir 
nustatyta prievolė organizatoriui tokiu 
pačiu mastu sumažinti kainą, kai tą 
tiesiogiai lemia tokie pokyčiai kaip:

Or. en

Pakeitimas 270
Ildikó Gáll-Pelcz

Pasiūlymas dėl direktyvos
8 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) keleivių vežimui reikalingo kuro kaina, a) keleivių vežimo paslaugų kaina, kurią 
lemia keleivių vežimui reikalingo kuro 
kaina,

Or. en

Pagrindimas

Jeigu organizatorius neįsipareigoja pats vežti keleivius, jis neturėtų atskirai kompensuoti 
vežėjų išlaidų, o sumokėti sutartyje ar kainoraštyje nustatytais įkainiais, kurie skirtingu laiku 
gali skirtis dėl kuro kainų svyravimo.

Pakeitimas 271
Ildikó Gáll-Pelcz

Pasiūlymas dėl direktyvos
8 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) su įtrauktomis kelionės paslaugomis 
susijusių mokesčių ar rinkliavų, mokėtinų 

b) tam tikrų paslaugų muitams, 
mokesčiams ar rinkliavoms, tokiems, kaip 
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trečiosioms šalims, kurios teikiant paketo 
paslaugas tiesiogiai nedalyvauja, įskaitant 
turizmo mokesčius, nutūpimo rinkliavas, 
išvykstančio ar atvykstančio keleivio 
rinkliavas uostuose ir oro uostuose, dydis, 
arba

nutūpimo, išvykstančio ar atvykstančio 
keleivio rinkliavoms uostuose ar oro 
uostuose,

Or. en

Pakeitimas 272
Anna Hedh

Pasiūlymas dėl direktyvos
8 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. 1 dalyje nurodytas kainos padidinimas 
negali viršyti 10 proc. paketo kainos.

2. 1 dalyje nurodytas kainos padidinimas 
negali viršyti 3 proc. paketo kainos.

Or. sv

Pakeitimas 273
Konstantinos Poupakis

Pasiūlymas dėl direktyvos
8 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. 1 dalyje nurodytas kainos padidinimas 
negali viršyti 10 proc. paketo kainos.

2. 1 dalyje nurodytas kainos padidinimas 
negali viršyti 5 proc. paketo kainos. 
Organizatoriai privalo pateikti atitinkamą 
informaciją, o keliautojai turi 9 straipsnio 
2 dalyje nurodytas teises.

Or. el

Pagrindimas

Nustačius 10 proc. ribą keliautojams tektų neproporcinga našta, ypač tais atvejais, kai 
konkretus paketas jau ir taip daug kainuoja ir (arba) jeigu jame dalyvauja daug keliautojų, 
pvz., šeimos (atsižvelgiant į tai, kad kiekvienas šeimos narys mokėtų 10 proc. daugiau).
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Pakeitimas 274
Sergio Gaetano Cofferati

Pasiūlymas dėl direktyvos
8 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. 1 dalyje nurodytas kainos padidinimas 
negali viršyti 10 proc. paketo kainos.

2. 1 dalyje nurodytas kainos padidinimas 
negali viršyti 5 proc. paketo kainos.

Or. en

Pakeitimas 275
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Pasiūlymas dėl direktyvos
8 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. 1 dalyje nurodytas kainos padidinimas 
galioja tik tuo atveju, jei organizatorius 
apie jį praneša keliautojui pateikdamas 
patvariojoje laikmenoje paaiškinimą ir
skaičiavimus iki paketo pradžios likus ne 
mažiau kaip 20 dienų.

3. 1 dalyje nurodytas kainos padidinimas 
galioja tik tuo atveju, jei organizatorius 
nedelsdamas apie jį praneša keliautojui 
aiškiu ir suprantamu būdu pateikdamas 
patvariojoje laikmenoje iki paketo pradžios 
likus ne mažiau kaip 20 dienų

a) pranešimą, pridėdamas paaiškinimą ir
skaičiavimus, ir
b) informuodamas apie galimybę 
keliautojui per nustatytą pagrįstą 
laikotarpį nutraukti sutartį nemokant 
baudos ir kad to nepadarius bus laikoma, 
kad keliautojas su kainos padidinimu 
sutinka.

Or. pl

Pagrindimas

Jeigu kaina padidėja maksimaliai 10 proc., keliautojui turi būti suteikta teisė atsisakyti 
kelionės nepatiriant išlaidų. Jeigu į kelionę rengiasi, pavyzdžiui, 4 asmenų šeima, dėl 10 proc. 
padidėjusios kainos gali nukentėti šios šeimos biudžetas. Reikia pabrėžti, kad tai yra dviejų 
šalių sutartis, tad keičiant tokias reikšmingas nuostatas kaip kaina turi būti privalomas 
keliautojo sutikimas. Be to, kaina yra viena iš pagrindinių turizmo paslaugų ypatybių, 
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lemiančių šios paslaugos pasirinkimą.

Pakeitimas 276
Anna Hedh

Pasiūlymas dėl direktyvos
8 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. 1 dalyje nurodytas kainos padidinimas 
galioja tik tuo atveju, jei organizatorius 
apie jį praneša keliautojui pateikdamas 
patvariojoje laikmenoje paaiškinimą ir 
skaičiavimus iki paketo pradžios likus ne 
mažiau kaip 20 dienų.

3. 1 dalyje nurodytas kainos padidinimas 
galioja tik tuo atveju, jei organizatorius 
apie jį praneša keliautojui pateikdamas 
patvariojoje laikmenoje paaiškinimą ir 
skaičiavimus iki paketo pradžios likus ne 
mažiau kaip 40 dienų.

Or. sv

Pakeitimas 277
Sergio Gaetano Cofferati

Pasiūlymas dėl direktyvos
8 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. 1 dalyje nurodytas kainos padidinimas 
galioja tik tuo atveju, jei organizatorius 
apie jį praneša keliautojui pateikdamas 
patvariojoje laikmenoje paaiškinimą ir 
skaičiavimus iki paketo pradžios likus ne 
mažiau kaip 20 dienų.

3. 1 dalyje nurodytas kainos padidinimas 
galioja tik tuo atveju, jei organizatorius 
apie jį praneša keliautojui pateikdamas 
patvariojoje laikmenoje paaiškinimą ir 
skaičiavimus iki paketo pradžios likus ne 
mažiau kaip 30 dienų.

Or. en

Pakeitimas 278
Konstantinos Poupakis

Pasiūlymas dėl direktyvos
8 straipsnio 3 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. 1 dalyje nurodytas kainos padidinimas 
galioja tik tuo atveju, jei organizatorius 
apie jį praneša keliautojui pateikdamas 
patvariojoje laikmenoje paaiškinimą ir 
skaičiavimus iki paketo pradžios likus ne 
mažiau kaip 20 dienų.

3. 1 dalyje nurodytas kainos padidinimas 
galioja tik tuo atveju, jei organizatorius 
apie jį praneša keliautojui pateikdamas 
patvariojoje laikmenoje paaiškinimą ir 
skaičiavimus iki paketo pradžios likus ne 
mažiau kaip 30 dienų.

Or. el

Pakeitimas 279
Konstantinos Poupakis

Pasiūlymas dėl direktyvos
8 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a. Jeigu keliautojai nesutinka su 2 dalyje 
nurodytu kainos padidinimu, jie turi teisę 
nutraukti sutartį netaikant jokių sankcijų, 
remdamiesi tuo, kad buvo pakeistos jos 
sąlygos.

Or. el

Pagrindimas

Pagal šį pakeitimą keliautojai turi teisę nutraukti sutartį, už tai jiems netaikant jokių sankcijų, 
jeigu padidinama paketo kaina.

Pakeitimas 280
Sergio Gaetano Cofferati

Pasiūlymas dėl direktyvos
9 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės užtikrina, kad iki paketo 
pradžios organizatorius negalėtų 
vienašališkai keisti sutarties sąlygų, 

1. Valstybės narės užtikrina, kad iki paketo 
pradžios organizatorius negalėtų 
vienašališkai keisti sutarties sąlygų, 
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išskyrus kainą, nebent: išskyrus kainą.

Or. en

Pakeitimas 281
Sergio Gaetano Cofferati

Pasiūlymas dėl direktyvos
9 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) organizatorius pasilieka tokią teisę 
sutartyje,

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 282
Catherine Stihler

Pasiūlymas dėl direktyvos
9 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) pakeitimai yra nereikšmingi ir Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 283
Sergio Gaetano Cofferati

Pasiūlymas dėl direktyvos
9 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) pakeitimai yra nereikšmingi ir Išbraukta.

Or. en
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Pakeitimas 284
Catherine Stihler

Pasiūlymas dėl direktyvos
9 straipsnio 1 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) organizatorius patvariojoje laikmenoje 
aiškiai ir nedviprasmiškai informuoja 
apie tai keliautoją.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 285
Sergio Gaetano Cofferati

Pasiūlymas dėl direktyvos
9 straipsnio 1 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) organizatorius patvariojoje laikmenoje 
aiškiai ir nedviprasmiškai informuoja 
apie tai keliautoją.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 286
Catherine Stihler

Pasiūlymas dėl direktyvos
9 straipsnio 2 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Jeigu iki paketo pradžios organizatorius 
yra priverstas iš esmės pakeisti esminius 
kelionės paslaugų ypatumus, nustatytus 4 
straipsnio 1 dalies a punkte, ar 
specialiuosius reikalavimus, nustatytus 6 
straipsnio 2 dalies a punkte, jis 
nedelsdamas patvariojoje laikmenoje 
aiškiai ir nedviprasmiškai informuoja 

2. Jeigu iki paketo pradžios organizatorius 
yra priverstas iš esmės pakeisti esminius 
kelionės paslaugų ypatumus, nustatytus 4 
straipsnio 1 dalies a punkte, ar 
specialiuosius reikalavimus, nustatytus 6 
straipsnio 2 dalies a punkte, jis 
nedelsdamas patvariojoje laikmenoje 
aiškiai ir nedviprasmiškai informuoja 
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keliautoją apie: keliautoją apie siūlomus pakeitimus.

Keliautojas turi teisę:
a) be jokių sankcijų nutraukti sutartį; 
arba
b) pritarti pakeitimams, arba
c) gauti pakaitinio paketo pasiūlymą.

Or. en

Pakeitimas 287
Sergio Gaetano Cofferati

Pasiūlymas dėl direktyvos
9 straipsnio 2 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Jeigu iki paketo pradžios organizatorius 
yra priverstas iš esmės pakeisti esminius 
kelionės paslaugų ypatumus, nustatytus 4 
straipsnio 1 dalies a punkte, ar 
specialiuosius reikalavimus, nustatytus 6 
straipsnio 2 dalies a punkte, jis 
nedelsdamas patvariojoje laikmenoje 
aiškiai ir nedviprasmiškai informuoja 
keliautoją apie:

2. Jeigu iki paketo pradžios organizatorius 
yra priverstas iš esmės pakeisti esminius 
kelionės paslaugų ypatumus, nustatytus 4 
straipsnio 1 dalies a punkte, ar 
specialiuosius reikalavimus, nustatytus 6 
straipsnio 2 dalies a punkte, jis 
nedelsdamas patvariojoje laikmenoje 
aiškiai ir nedviprasmiškai informuoja 
keliautoją apie siūlomą pakeitimą.

Or. en

Pakeitimas 288
Jorgo Chatzimarkakis

Pasiūlymas dėl direktyvos
9 straipsnio 2 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Jeigu iki paketo pradžios organizatorius 
yra priverstas iš esmės pakeisti esminius 
kelionės paslaugų ypatumus, nustatytus 4 
straipsnio 1 dalies a punkte, ar 
specialiuosius reikalavimus, nustatytus 6 
straipsnio 2 dalies a punkte, jis 
nedelsdamas patvariojoje laikmenoje 

2. Jeigu iki paketo pradžios organizatorius 
yra priverstas iš esmės pakeisti esminius 
kelionės paslaugų ypatumus, nustatytus 4 
straipsnio 1 dalies a punkte, ar 
specialiuosius reikalavimus, nustatytus 6 
straipsnio 2 dalies a punkte, jis 
nedelsdamas aiškiai ir nedviprasmiškai 
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aiškiai ir nedviprasmiškai informuoja 
keliautoją apie:

informuoja keliautoją apie:

Or. en

Pakeitimas 289
Bernadette Vergnaud

Pasiūlymas dėl direktyvos
9 straipsnio 2 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Jeigu iki paketo pradžios organizatorius 
yra priverstas iš esmės pakeisti esminius 
kelionės paslaugų ypatumus, nustatytus 4 
straipsnio 1 dalies a punkte, ar 
specialiuosius reikalavimus, nustatytus 6 
straipsnio 2 dalies a punkte, jis 
nedelsdamas patvariojoje laikmenoje 
aiškiai ir nedviprasmiškai informuoja 
keliautoją apie:

2. Jeigu iki paketo pradžios organizatorius 
yra priverstas iš esmės pakeisti esminius 
kelionės paslaugų ypatumus, nustatytus 4 
straipsnio 1 dalies a punkte, ar 
specialiuosius reikalavimus, nustatytus 6 
straipsnio 2 dalies a punkte, jis 
nedelsdamas patvariojoje laikmenoje ir, 
jeigu vartotojas jam yra pateikęs savo 
kontaktinius duomenis, bet kokia kita 
ryšio priemone aiškiai ir nedviprasmiškai 
informuoja keliautoją apie:

Or. fr

Pakeitimas 290
Catherine Stihler

Pasiūlymas dėl direktyvos
9 straipsnio 2 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) siūlomus pakeitimus ir Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 291
Sergio Gaetano Cofferati
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Pasiūlymas dėl direktyvos
9 straipsnio 2 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) siūlomus pakeitimus ir Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 292
Catherine Stihler

Pasiūlymas dėl direktyvos
9 straipsnio 2 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) galimybę keliautojui per nustatytą 
pagrįstą laikotarpį nutraukti sutartį 
nemokant baudos ir kad to nepadarius 
bus laikoma, kad keliautojas su siūlomais 
pakeitimais sutinka.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 293
Sergio Gaetano Cofferati

Pasiūlymas dėl direktyvos
9 straipsnio 2 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) galimybę keliautojui per nustatytą 
pagrįstą laikotarpį nutraukti sutartį 
nemokant baudos ir kad to nepadarius 
bus laikoma, kad keliautojas su siūlomais 
pakeitimais sutinka.

Išbraukta.

Or. en
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Pakeitimas 294
Bernadette Vergnaud

Pasiūlymas dėl direktyvos
9 straipsnio 2 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) galimybę keliautojui per nustatytą 
pagrįstą laikotarpį nutraukti sutartį 
nemokant baudos ir kad to nepadarius bus 
laikoma, kad keliautojas su siūlomais 
pakeitimais sutinka.

b) vartotojo pareigą per nustatytą pagrįstą 
laikotarpį išreikšti sutikimą su siūlomais 
pakeitimais ir kad to nepadarius sutartis 
bus nutraukta.

Or. fr

Pagrindimas

Kadangi esminiai pakeitimai gali būti padaryti likus mažai laiko iki kelionės pradžios, 
nebūtinai paliekant pagrįstą laikotarpį sutarčiai nutraukti, principas, kad tylėjimas reiškia 
sutikimą, yra neproporcingas ir priešingas vartotojo interesams.

Pakeitimas 295
Jorgo Chatzimarkakis

Pasiūlymas dėl direktyvos
9 straipsnio 2 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) galimybę keliautojui per nustatytą 
pagrįstą laikotarpį nutraukti sutartį 
nemokant baudos ir kad to nepadarius bus 
laikoma, kad keliautojas su siūlomais 
pakeitimais sutinka.

b) jeigu dėl pokyčių smarkiai pasikeis 
paketo sudėtis, galimybę keliautojui per 
nustatytą pagrįstą laikotarpį nutraukti 
sutartį nemokant baudos ir kad to 
nepadarius bus laikoma, kad keliautojas su 
siūlomais pakeitimais sutinka.

Or. en

Pakeitimas 296
Sergio Gaetano Cofferati

Pasiūlymas dėl direktyvos
9 straipsnio 2 a dalis (nauja)



AM\1013596LT.doc 117/193 PE526.125v01-00

LT

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Keliautojui turi būti suteikta teisė per 
pagrįstą laiką pritarti pakeitimui, be jokių 
sankcijų nutraukti sutartį arba gauti 
pakaitinio paketo pasiūlymą.

Or. en

Pakeitimas 297
Catherine Stihler

Pasiūlymas dėl direktyvos
9 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Jeigu dėl antroje dalyje nurodytų 
sutarties pakeitimų suprastėja paketo 
kokybė ar sumažėja jo kaina, keliautojui 
suteikiama teisė mokėti atitinkamai 
mažesnę kainą.

3. Jeigu dėl antroje dalyje nurodytų 
sutarties pakeitimų arba pakaitinio 
pasiūlymo suprastėja paketo kokybė ar 
sumažėja jo kaina, keliautojui suteikiama 
teisė mokėti atitinkamai mažesnę kainą.

Or. en

Pakeitimas 298
Sergio Gaetano Cofferati

Pasiūlymas dėl direktyvos
9 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Jeigu dėl antroje dalyje nurodytų 
sutarties pakeitimų suprastėja paketo 
kokybė ar sumažėja jo kaina, keliautojui 
suteikiama teisė mokėti atitinkamai 
mažesnę kainą.

3. Jeigu dėl antroje dalyje nurodytų 
sutarties pakeitimų arba pakaitinio paketo
suprastėja paketo kokybė ar sumažėja jo 
kaina, keliautojui suteikiama teisė mokėti 
atitinkamai mažesnę kainą.

Or. en
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Pakeitimas 299
Sergio Gaetano Cofferati

Pasiūlymas dėl direktyvos
9 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Jeigu vadovaujantis 2 dalies b punktu
sutartis nutraukiama, organizatorius per 
14 dienų nuo sutarties nutraukimo grąžina 
visas keliautojo sumokėtas sumas. 
Vadovaujantis 12 straipsniu tam tikrais 
atvejais keliautojui suteikiama teisė gauti 
kompensaciją.

4. Jeigu vadovaujantis 2 dalimi sutartis 
nutraukiama keliautojo pasirinkimu, 
organizatorius per 14 dienų nuo sutarties 
nutraukimo grąžina visas keliautojo 
sumokėtas sumas. Vadovaujantis 12 
straipsniu tam tikrais atvejais keliautojui 
suteikiama teisė gauti kompensaciją.

Or. en

Pakeitimas 300
Catherine Stihler

Pasiūlymas dėl direktyvos
9 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Jeigu vadovaujantis 2 dalies b punktu 
sutartis nutraukiama, organizatorius per 
14 dienų nuo sutarties nutraukimo grąžina 
visas keliautojo sumokėtas sumas. 
Vadovaujantis 12 straipsniu tam tikrais 
atvejais keliautojui suteikiama teisė gauti 
kompensaciją.

4. Jeigu vadovaujantis 2 dalies b punktu 
sutartis nutraukiama, organizatorius per 
14 dienų nuo sutarties nutraukimo grąžina 
visas keliautojo sumokėtas sumas. 
Vadovaujantis 12 straipsniu tam tikrais 
atvejais keliautojui suteikiama teisė gauti 
kompensaciją.

Or. en

Pakeitimas 301
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Pasiūlymas dėl direktyvos
10 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės užtikrina, kad 1. Valstybės narės užtikrina, kad 
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keliautojas, sumokėjęs organizatoriui 
atitinkamą kompensaciją, galėtų nutraukti 
sutartį iki paketo pradžios. Sutartyje gali 
būti nustatyti pagrįsti standartiniai sutarties 
nutraukimo mokesčiai, kurių dydis 
priklauso nuo to, kada nutraukiama 
sutartis, kiek sumažėja įprastinės išlaidos ir 
kiek pajamų gaunama iš alternatyvaus 
kelionės paslaugų panaudojimo. Jei 
standartinių sutarties nutraukimo mokesčių 
nenustatyta, kompensacijos suma 
prilyginama paketo kainai, atėmus 
organizatoriaus nepatirtų išlaidų sumą.

keliautojas, sumokėjęs organizatoriui 
atitinkamą kompensaciją, galėtų nutraukti 
sutartį iki paketo pradžios. Sutartyje gali 
būti nustatyti pagrįsti standartiniai sutarties 
nutraukimo mokesčiai, kurių dydis 
priklauso nuo to, kada nutraukiama 
sutartis, kiek sumažėja įprastinės išlaidos ir 
kiek pajamų gaunama iš alternatyvaus 
kelionės paslaugų panaudojimo. Jei 
standartinių sutarties nutraukimo mokesčių 
nenustatyta, kompensacijos suma 
prilyginama paketo kainai, atėmus 
organizatoriaus nepatirtų išlaidų sumą. 
Klientui pareikalavus organizatorius 
pateikia išsamų kompensacijos sumos 
skaičiavimą, nurodydamas ir standartinių 
mokesčių dydį.

Or. pl

Pagrindimas

Nustatant vadinamuosius standartinius sutarties nutraukimo mokesčius dažnai 
neatsižvelgiama į tikrąsias verslininko patirtas išlaidas, tad šie mokesčiai gali būti už jas 
didesni. Ypatingais atvejais verslininkas gali gauti didesnį pelną, jei sutartis nutraukiama, o 
ne išlaikoma.

Pakeitimas 302
Sergio Gaetano Cofferati

Pasiūlymas dėl direktyvos
10 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės užtikrina, kad 
keliautojas, sumokėjęs organizatoriui 
atitinkamą kompensaciją, galėtų nutraukti 
sutartį iki paketo pradžios. Sutartyje gali 
būti nustatyti pagrįsti standartiniai sutarties 
nutraukimo mokesčiai, kurių dydis 
priklauso nuo to, kada nutraukiama 
sutartis, kiek sumažėja įprastinės išlaidos ir 
kiek pajamų gaunama iš alternatyvaus 
kelionės paslaugų panaudojimo. Jei
standartinių sutarties nutraukimo 

1. Valstybės narės užtikrina, kad 
keliautojas galėtų nutraukti sutartį iki 
paketo pradžios. Gali būti prašoma 
organizatoriui sumokėti atitinkamą 
kompensaciją. Tokiu atveju sutartyje turi
būti nustatyti pagrįsti standartiniai sutarties 
nutraukimo mokesčiai, kurių dydis 
priklauso nuo to, kada nutraukiama 
sutartis, kiek sumažėja įprastinės išlaidos ir 
kiek pajamų gaunama iš alternatyvaus 
kelionės paslaugų panaudojimo. Šie 
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mokesčių nenustatyta, kompensacijos 
suma prilyginama paketo kainai, atėmus 
organizatoriaus nepatirtų išlaidų sumą.

standartiniai sutarties nutraukimo 
mokesčiai turi būti pagrįsti ir bet kuriuo 
atveju neviršyti organizatoriaus išlaidų, 
kurių nebūtų galima susigrąžinti 
nutraukus sutartį.

Or. en

Pakeitimas 303
Anna Hedh

Pasiūlymas dėl direktyvos
10 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Keliautojas turi teisę nutraukti sutartį iki 
paketo pradžios nemokėdamas 
kompensacijos, jeigu paskirties vietoje ar 
gretimuose regionuose atsiranda 
neišvengiamų ir nepaprastų aplinkybių, 
darančių didelį poveikį kelionės paslaugų 
paketui.

2. Keliautojas turi teisę nutraukti sutartį iki 
paketo pradžios nemokėdamas 
kompensacijos, jeigu paskirties vietoje ar 
gretimuose regionuose jis / ji susiduria su 
neišvengiamomis ir nepaprastomis 
aplinkybėmis, darančiomis didelį poveikį 
kelionės paslaugų paketui, kaip antai liga, 
nelaimingu atsitikimu ar šeimos nario 
mirtimi, arba jei atsiranda tokios 
aplinkybės.

Or. sv

Pakeitimas 304
Othmar Karas

Pasiūlymas dėl direktyvos
10 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Keliautojas turi teisę nutraukti sutartį iki 
paketo pradžios nemokėdamas 
kompensacijos, jeigu paskirties vietoje ar 
gretimuose regionuose atsiranda 
neišvengiamų ir nepaprastų aplinkybių, 
darančių didelį poveikį kelionės paslaugų 
paketui.

2. Keliautojas turi teisę nutraukti sutartį iki 
paketo pradžios nemokėdamas 
kompensacijos, jeigu paskirties vietoje, 
kelyje į ją ar gretimuose regionuose 
atsiranda neišvengiamų ir nepaprastų 
aplinkybių, darančių didelį poveikį 
kelionės paslaugų paketui, todėl 
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organizatorius turi atlikti daug esminių 
sutarties dėl kelionių paketo dalių 
pakeitimų.

Or. de

Pagrindimas

Neišvengiamų ir nepaprastų aplinkybių gali atsirasti ir vykstant į gimtąją vietą, esančią 
kelionės tikslo vietoje, ir dėl jų gali tekti ženkliai keisti kelionės sutartį.

Pakeitimas 305
Ildikó Gáll-Pelcz

Pasiūlymas dėl direktyvos
10 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Keliautojas turi teisę nutraukti sutartį iki 
paketo pradžios nemokėdamas 
kompensacijos, jeigu paskirties vietoje ar 
gretimuose regionuose atsiranda 
neišvengiamų ir nepaprastų aplinkybių, 
darančių didelį poveikį kelionės paslaugų 
paketui.

2. Keliautojas turi teisę nutraukti sutartį iki 
paketo pradžios nemokėdamas 
kompensacijos, jeigu paskirties vietoje ar 
gretimuose regionuose atsiranda 
neišvengiamų ir nepaprastų aplinkybių, 
darančių didelį poveikį kelionės paslaugų 
paketui. Neišvengiamomis ir 
nepaprastomis laikomos tokios 
aplinkybės, apie kurias skelbiamos 
patikimos ir viešos ataskaitos, pavyzdžiui, 
valstybių narių valdžios institucijų 
rekomendacijos nevykti į tam tikras šalis.

Or. en

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

Pasiūlymas dėl direktyvos
10 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Keliautojas turi teisę nutraukti sutartį iki 
paketo pradžios nemokėdamas 
kompensacijos, jeigu paskirties vietoje ar 

2. Keliautojas turi teisę nutraukti sutartį iki 
paketo pradžios nemokėdamas 
kompensacijos, jeigu paskirties vietoje ar 
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gretimuose regionuose atsiranda 
neišvengiamų ir nepaprastų aplinkybių, 
darančių didelį poveikį kelionės paslaugų 
paketui.

gretimuose regionuose atsiranda 
neišvengiamų ir nepaprastų aplinkybių 
arba keliautojui atsiranda asmeninių ar 
šeimos aplinkybių, darančių didelį poveikį 
kelionės paslaugų paketui.

Or. es

Pagrindimas

Atrodo, kad asmenines ir šeimos aplinkybes reikėtų aiškiai nurodyti kaip priežastį, dėl kurios 
galima pagrįsti kelionės nutraukimą.

Pakeitimas 307
Philippe Juvin

Pasiūlymas dėl direktyvos
10 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Keliautojas turi teisę nutraukti sutartį iki 
paketo pradžios nemokėdamas 
kompensacijos, jeigu paskirties vietoje ar 
gretimuose regionuose atsiranda 
neišvengiamų ir nepaprastų aplinkybių, 
darančių didelį poveikį kelionės paslaugų 
paketui.

2. Keliautojas turi teisę nutraukti sutartį iki 
paketo pradžios nemokėdamas 
kompensacijos, jeigu paskirties vietoje ar 
gretimuose regionuose atsiranda 
neišvengiamų ir ypatingų aplinkybių, 
darančių didelį poveikį kelionės paslaugų 
paketui.

Or. fr

Pagrindimas

Šis pagrindimas taikomas prancūziškai teksto versijai. Reikia terminus suderinti su 
Reglamentu (EB) Nr.°261/2004 (jame nustatomos keleivių teisės atsisakymo vežti ir skrydžių 
atšaukimo arba atidėjimo ilgam laikui atveju), kuriame minimos „ypatingos aplinkybės“ 
(anglų k. „extraordinary circumstances“).

Pakeitimas 308
Konstantinos Poupakis

Pasiūlymas dėl direktyvos
10 straipsnio 2 a dalis (nauja)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2α. Keliautojai turi teisę nutraukti sutartį 
iki paketo pradžios, už tai jiems netaikant 
jokių sankcijų, jeigu atsiranda 
neišvengiamos ir išimtinės aplinkybės, 
pvz., keliautojui nutinka sunkus 
nelaimingas atsitikimas, jis sunkiai 
suserga arba miršta jo šeimos narys, jeigu 
tik tokie incidentai yra tinkamai 
patvirtinami dokumentais.

Or. el

Pagrindimas

Kadangi organizatoriai turi teisę nutraukti kelionės paketų taikymą susiklosčius 
neišvengiamoms ir išimtinėms aplinkybėms (10 straipsnio 3 dalies b punktas), tas pats turėtų 
būti taikoma ir keliautojams.

Pakeitimas 309
Anna Hedh

Pasiūlymas dėl direktyvos
10 straipsnio 3 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) paketą įsigijusių asmenų skaičius yra 
mažesnis nei sutartyje nurodytas 
minimalus skaičius ir jeigu organizatorius 
praneša keliautojui apie sutarties 
nutraukimą per sutartyje nurodytą 
laikotarpį ir ne vėliau nei likus 20 dienų iki 
paketo pradžios, arba

a) paketą įsigijusių asmenų skaičius yra 
mažesnis nei sutartyje nurodytas 
minimalus skaičius ir jeigu organizatorius 
praneša keliautojui apie sutarties 
nutraukimą per sutartyje nurodytą 
laikotarpį ir ne vėliau nei likus 40 dienų iki 
paketo pradžios, arba

Or. sv

Pakeitimas 310
Sergio Gaetano Cofferati

Pasiūlymas dėl direktyvos
10 straipsnio 3 dalies a punktas
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) paketą įsigijusių asmenų skaičius yra 
mažesnis nei sutartyje nurodytas 
minimalus skaičius ir jeigu organizatorius 
praneša keliautojui apie sutarties 
nutraukimą per sutartyje nurodytą 
laikotarpį ir ne vėliau nei likus 20 dienų iki 
paketo pradžios, arba

a) paketą įsigijusių asmenų skaičius yra 
mažesnis nei sutartyje nurodytas 
minimalus skaičius ir jeigu organizatorius 
praneša keliautojui apie sutarties 
nutraukimą per sutartyje nurodytą 
laikotarpį ir ne vėliau nei likus 30 dienų iki 
paketo pradžios, arba

Or. en

Pakeitimas 311
Ivo Belet

Pasiūlymas dėl direktyvos
10 straipsnio 3 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) paketą įsigijusių asmenų skaičius yra 
mažesnis nei sutartyje nurodytas 
minimalus skaičius ir jeigu organizatorius 
praneša keliautojui apie sutarties 
nutraukimą per sutartyje nurodytą 
laikotarpį ir ne vėliau nei likus 20 dienų iki 
paketo pradžios, arba

a) paketą įsigijusių asmenų skaičius yra 
mažesnis nei sutartyje nurodytas 
minimalus skaičius ir jeigu organizatorius 
praneša keliautojui apie sutarties 
nutraukimą per sutartyje nurodytą 
laikotarpį ir ne vėliau nei likus 14 dienų iki 
paketo pradžios, arba

Or. nl

Pagrindimas

Ši vertė turėtų būti suderinta su nuostatomis dėl oro transporto bendrovių vykdomų 
atšaukimų, nustatytomis iš dalies keičiamame Reglamente (EB) Nr. 261/2004, nustatančiame 
bendras kompensavimo ir pagalbos keleiviams taisykles atsisakymo vežti ir skrydžių 
atšaukimo arba atidėjimo ilgam laikui atveju, ir Reglamente (EEB) Nr. 2027/97 dėl oro 
vežėjo atsakomybės už keleivių ir jų bagažo vežimą oru.

Pakeitimas 312
Philippe Juvin

Pasiūlymas dėl direktyvos
10 straipsnio 3 dalies b punktas
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) dėl neišvengiamų ir nepaprastų
aplinkybių organizatorius negali vykdyti 
sutarties ir jis nedelsdamas iki paketo 
pradžios praneša keliautojui apie sutarties 
nutraukimą.

b) dėl neišvengiamų ir ypatingų aplinkybių 
organizatorius negali vykdyti sutarties ir jis 
nedelsdamas iki paketo pradžios praneša 
keliautojui apie sutarties nutraukimą.

Or. fr

Pagrindimas

Šis pagrindimas taikomas prancūziškai teksto versijai. Reikia terminus suderinti su 
Reglamentu (EB) Nr.°261/2004 (jame nustatomos keleivių teisės atsisakymo vežti ir skrydžių 
atšaukimo arba atidėjimo ilgam laikui atveju), kuriame minimos „ypatingos aplinkybės“ 
(anglų k. „extraordinary circumstances“).

Pakeitimas 313
Adam Bielan

Pasiūlymas dėl direktyvos
10 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Nutraukus sutartį pagal 1, 2 ir 3 dalis, 
organizatorius per 14 dienų grąžina 
keliautojo sumokėtas sumas.

4. Nutraukus sutartį pagal 1, 2 ir 3 dalis, 
organizatorius per 10 darbo dienų grąžina 
keliautojo sumokėtas sumas.

Or. pl

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

Pasiūlymas dėl direktyvos
11 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės užtikrina, kad 
organizatorius atsakytų už sutartyje 
numatytų kelionės paslaugų suteikimą, 
nepriklausomai nuo to, ar tas paslaugas 
teikia pats organizatorius, ar kiti paslaugų 
teikėjai.

1. Valstybės narės užtikrina, kad 
organizatoriai ir agentai atitinkamoje 
savo veiklos srityje atsakytų už kelionės 
paslaugų paketo valdymą ir už tai, kad 
būtų tinkamai vykdomi sutarties 
įpareigojimai, nepriklausomai nuo to, ar 
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tas paslaugas teikia pats organizatorius, ar 
kiti paslaugų teikėjai, nepažeisdamos 
organizatorių ir agentų teisės imtis 
veiksmų prieš šiuos paslaugų teikėjus.

Or. es

Pagrindimas

Atsakomybė vartotojų atžvilgiu turi bendrai tekti visiems verslininkams, kurie kartu dalyvauja 
įgyvendinant sutartį, neatsižvelgiant į tai, ar jie yra organizatoriai, ar agentai, ir į tai, kokia 
jų kategorija bei tarpusavio santykiai, nepažeidžiant subjekto, prisiėmusio atsakomybę 
vartotojų atžvilgiu, regreso teisės imtis veiksmų prieš subjektą, kuris neįgyvendina sutarties 
arba ją įgyvendina netinkamai, atsižvelgiant į atitinkamą kelionės paslaugų paketo valdymo 
sritį.

Pakeitimas 315
Bernadette Vergnaud

Pasiūlymas dėl direktyvos
11 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės užtikrina, kad 
organizatorius atsakytų už sutartyje 
numatytų kelionės paslaugų suteikimą, 
nepriklausomai nuo to, ar tas paslaugas 
teikia pats organizatorius, ar kiti paslaugų 
teikėjai.

1. Valstybės narės užtikrina, kad 
organizatorius ir (arba) sutartį sudaręs 
agentas būtų atsakingi prieš vartotoją už 
sutartyje numatytų kelionės paslaugų 
suteikimą, nepriklausomai nuo to, ar tas 
paslaugas teikia jie patys, ar kiti paslaugų 
teikėjai, nepažeidžiant organizatoriaus ir 
(arba) agento teisės imtis veiksmų prieš 
kitus paslaugų teikėjus.

Or. fr

Pagrindimas

Ši formuluotė, perimta iš Direktyvos 90/314/EB, suteikia valstybėms narėms daugiau 
lankstumo taikant atsakomybės principą, nes kelionių agentūros tam tikrais atvejais yra 
kontrahentai, todėl prisiima bendrąją arba solidariąją atsakomybę.
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Pakeitimas 316
Nora Berra

Pasiūlymas dėl direktyvos
11 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės užtikrina, kad 
organizatorius atsakytų už sutartyje 
numatytų kelionės paslaugų suteikimą, 
nepriklausomai nuo to, ar tas paslaugas 
teikia pats organizatorius, ar kiti paslaugų 
teikėjai.

1. Valstybės narės užtikrina, kad 
organizatorius ir (arba) agentas atsakytų 
už sutartyje numatytų kelionės paslaugų 
suteikimą, nepriklausomai nuo to, ar tas 
paslaugas teikia jie patys, ar kiti paslaugų 
teikėjai.

Or. fr

Pagrindimas

Vartotojų labui labai svarbu pripažinti visų susijusių rinkos dalyvių atsakomybę už tinkamą 
sutartyje nurodytų kelionės paslaugų suteikimą.

Pakeitimas 317
Philippe Juvin

Pasiūlymas dėl direktyvos
11 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės užtikrina, kad 
organizatorius atsakytų už sutartyje 
numatytų kelionės paslaugų suteikimą, 
nepriklausomai nuo to, ar tas paslaugas 
teikia pats organizatorius, ar kiti paslaugų 
teikėjai.

1. Valstybės narės užtikrina, kad 
organizatorius ir (arba) agentas atsakytų 
už sutartyje numatytų kelionės paslaugų 
suteikimą, nepriklausomai nuo to, ar tas 
paslaugas teikia pats organizatorius ir 
(arba) agentas, ar kiti paslaugų teikėjai.

Or. en

Pagrindimas

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

Pasiūlymas dėl direktyvos
11 straipsnio 1 dalies pirmoji pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Atsakomybė vartotojų atžvilgiu bendrai 
tenka visiems veiklos vykdytojams, kurie 
kartu dalyvauja įgyvendinant sutartį, 
neatsižvelgiant į tai, ar jie yra 
organizatoriai, ar agentai, ir į tai, kokia jų 
kategorija bei tarpusavio santykiai, 
nepažeidžiant subjekto, prisiėmusio 
atsakomybę vartotojų atžvilgiu, regreso 
teisės imtis veiksmų prieš subjektą, kuris 
neįgyvendina sutarties arba ją įgyvendina 
netinkamai, atsižvelgiant į atitinkamą 
kelionės paslaugų paketo valdymo sritį.

Or. es

Pagrindimas

Atsakomybė vartotojų atžvilgiu turi bendrai tekti visiems verslininkams, kurie kartu dalyvauja 
įgyvendinant sutartį, neatsižvelgiant į tai, ar jie yra organizatoriai, ar agentai, ir į tai, kokia 
jų kategorija bei tarpusavio santykiai, nepažeidžiant subjekto, prisiėmusio atsakomybę 
vartotojų atžvilgiu, regreso teisės imtis veiksmų prieš subjektą, kuris neįgyvendina sutarties 
arba ją įgyvendina netinkamai, atsižvelgiant į atitinkamą kelionės paslaugų paketo valdymo 
sritį.

Pakeitimas 319
Hans-Peter Mayer

Pasiūlymas dėl direktyvos
11 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Jeigu kuri nors iš šių paslaugų teikiama 
ne taip, kaip nustatyta sutartyje, 
organizatorius turi pašalinti tokią neatitiktį, 

2. Jeigu kuri nors iš šių paslaugų teikiama 
ne taip, kaip nustatyta sutartyje, 
organizatorius turi pašalinti tokią neatitiktį, 
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nebent tai būtų laikoma neproporcinga
priemone.

nebent keliautojas praneša apie neatitiktį 
ar organizatorius ją nustato, ir pagalba 
būtų laikoma neproporcinga priemone arba 
neatitiktis atsiranda dėl keliautojo kaltės.

Or. de

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu nuostatas norima suvienodinti su kainos mažinimo ir žalos atlyginimo 
nuostatomis, siekiant taisyklių nuoseklumo (12 straipsnio III b punktas).

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

Pasiūlymas dėl direktyvos
11 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Jeigu kuri nors iš šių paslaugų teikiama 
ne taip, kaip nustatyta sutartyje, 
organizatorius turi pašalinti tokią neatitiktį, 
nebent tai būtų laikoma neproporcinga 
priemone.

2. Jeigu kuri nors iš šių paslaugų teikiama 
ne taip, kaip nustatyta sutartyje, 
organizatorius ir prireikus agentas, 
atsižvelgdami į atitinkamą savo valdymo 
sritį, turi pašalinti tokią neatitiktį, nebent 
tai būtų laikoma neproporcinga priemone.

Or. es

Pagrindimas

Atsakomybė vartotojų atžvilgiu turi bendrai tekti visiems verslininkams, kurie kartu dalyvauja 
įgyvendinant sutartį, neatsižvelgiant į tai, ar jie yra organizatoriai, ar agentai, ir į tai, kokia 
jų kategorija bei tarpusavio santykiai, nepažeidžiant subjekto, prisiėmusio atsakomybę 
vartotojų atžvilgiu, regreso teisės imtis veiksmų prieš subjektą, kuris neįgyvendina sutarties 
arba ją įgyvendina netinkamai, atsižvelgiant į atitinkamą kelionės paslaugų paketo valdymo 
sritį.

Pakeitimas 321
Philippe Juvin

Pasiūlymas dėl direktyvos
11 straipsnio 2 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Jeigu kuri nors iš šių paslaugų teikiama 
ne taip, kaip nustatyta sutartyje, 
organizatorius turi pašalinti tokią neatitiktį, 
nebent tai būtų laikoma neproporcinga 
priemone.

2. Jeigu kuri nors iš šių paslaugų teikiama 
ne taip, kaip nustatyta sutartyje, 
organizatorius ir (arba) agentas turi 
pašalinti tokią neatitiktį, nebent tai būtų 
laikoma neproporcinga priemone.

Or. en

Pagrindimas

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.

Pakeitimas 322
Nora Berra

Pasiūlymas dėl direktyvos
11 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Jeigu kuri nors iš šių paslaugų teikiama 
ne taip, kaip nustatyta sutartyje, 
organizatorius turi pašalinti tokią neatitiktį, 
nebent tai būtų laikoma neproporcinga 
priemone.

2. Jeigu kuri nors iš šių paslaugų teikiama 
ne taip, kaip nustatyta sutartyje, 
organizatorius ir (arba) agentas turi 
pašalinti tokią neatitiktį, nebent tai būtų 
laikoma neproporcinga priemone.

Or. fr

Pakeitimas 323
Sergio Gaetano Cofferati

Pasiūlymas dėl direktyvos
11 straipsnio 2 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Jeigu kuri nors iš šių paslaugų teikiama 
ne taip, kaip nustatyta sutartyje, 
organizatorius turi pašalinti tokią neatitiktį, 
nebent tai būtų laikoma neproporcinga 
priemone.

2. Jeigu kuri nors iš šių paslaugų teikiama 
ne taip, kaip nustatyta sutartyje, 
organizatorius turi pašalinti tokią neatitiktį.

Or. en

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

Pasiūlymas dėl direktyvos
11 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Jeigu nemenka dalis paslaugų negali būti 
suteiktos taip, kaip nustatyta sutartyje, 
organizatorius pasiūlo tinkamų alternatyvų 
keliautojui nepatiriant jokių išlaidų, kad 
būtų galima toliau teikti paketo paslaugas, 
taip pat tais atvejais, kai keliautojo 
sugrįžimo į išvykimo vietą paslauga 
nesuteikiama taip, kaip buvo numatyta.

3. Jeigu nemenka dalis paslaugų, kurios 
sudaro ne mažiau kaip 20 proc. visos 
sutarties kainos arba yra kelionės ar 
atostogų pagrindinės paslaugos, negali 
būti suteiktos taip, kaip nustatyta sutartyje, 
organizatorius pasiūlo tinkamų alternatyvų 
keliautojui nepatiriant jokių išlaidų, kad 
būtų galima toliau teikti paketo paslaugas, 
taip pat tais atvejais, kai keliautojo 
sugrįžimo į išvykimo vietą paslauga 
nesuteikiama taip, kaip buvo numatyta.

Or. es

Pagrindimas

Atrodo, kad į šią dalį reikėtų įtraukti sąvoką „nemenka kelionės paslaugų paketo dalis“, kaip 
nurodoma pasiūlymo dėl direktyvos 17 konstatuojamojoje dalyje.

Pakeitimas 325
Nora Berra

Pasiūlymas dėl direktyvos
11 straipsnio 3 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Jeigu nemenka dalis paslaugų negali būti 
suteiktos taip, kaip nustatyta sutartyje, 
organizatorius pasiūlo tinkamų alternatyvų 
keliautojui nepatiriant jokių išlaidų, kad 
būtų galima toliau teikti paketo paslaugas, 
taip pat tais atvejais, kai keliautojo 
sugrįžimo į išvykimo vietą paslauga 
nesuteikiama taip, kaip buvo numatyta.

3. Jeigu nemenka dalis paslaugų negali būti 
suteiktos taip, kaip nustatyta sutartyje, 
organizatorius ir (arba) agentas pasiūlo 
tinkamų alternatyvų keliautojui nepatiriant 
jokių išlaidų, kad būtų galima toliau teikti 
paketo paslaugas, taip pat tais atvejais, kai 
keliautojo sugrįžimo į išvykimo vietą 
paslauga nesuteikiama taip, kaip buvo 
numatyta.

Or. fr

Pakeitimas 326
Philippe Juvin

Pasiūlymas dėl direktyvos
11 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Jeigu nemenka dalis paslaugų negali būti 
suteiktos taip, kaip nustatyta sutartyje, 
organizatorius pasiūlo tinkamų alternatyvų 
keliautojui nepatiriant jokių išlaidų, kad 
būtų galima toliau teikti paketo paslaugas, 
taip pat tais atvejais, kai keliautojo 
sugrįžimo į išvykimo vietą paslauga 
nesuteikiama taip, kaip buvo numatyta.

3. Jeigu nemenka dalis paslaugų negali būti 
suteiktos taip, kaip nustatyta sutartyje, 
organizatorius ir (arba) agentas pasiūlo 
tinkamų alternatyvų keliautojui nepatiriant 
jokių išlaidų, kad būtų galima toliau teikti 
paketo paslaugas, taip pat tais atvejais, kai 
keliautojo sugrįžimo į išvykimo vietą 
paslauga nesuteikiama taip, kaip buvo 
numatyta.

Or. en

Pagrindimas

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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Pakeitimas 327
Hans-Peter Mayer

Pasiūlymas dėl direktyvos
11 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Jeigu organizatorius neturi galimybių 
pasiūlyti tinkamų alternatyvų arba 
keliautojas su siūlomomis alternatyvomis 
nesutinka, nes jos nėra analogiškos 
sutartyje nustatytoms paslaugoms, 
organizatorius, jei į paketą įtraukta keleivių 
vežimo paslauga, užtikrina keliautojui 
nemokamą jo sugrąžinimo lygiaverčiu 
transportu į išvykimo vietą ar vežimo į kitą 
vietą, su kuria keliautojas sutinka, 
paslaugą, ir, prireikus, išmoka keliautojui 
kompensaciją, kaip nustatyta 12 
straipsnyje.

4. Jeigu organizatorius neturi galimybių 
pasiūlyti tinkamų alternatyvų arba 
keliautojas su siūlomomis alternatyvomis 
nesutinka, nes jos nėra analogiškos 
sutartyje nustatytoms paslaugoms, 
organizatorius, jei į paketą įtraukta keleivių 
vežimo paslauga, užtikrina keliautojui 
nemokamą jo sugrąžinimo lygiaverčiu 
transportu į išvykimo vietą ar vežimo į kitą 
vietą, su kuria keliautojas sutinka, 
paslaugą, ir, prireikus, jei nesuteikiamos 
sutartyje apibrėžtos paslaugos, išmoka 
keliautojui kompensaciją, kaip nustatyta 12 
straipsnyje. Kompensacijos turi būti 
išmokėtos per 14 dienų.

Or. de

Pakeitimas 328
Philippe Juvin

Pasiūlymas dėl direktyvos
11 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Jeigu organizatorius neturi galimybių 
pasiūlyti tinkamų alternatyvų arba 
keliautojas su siūlomomis alternatyvomis 
nesutinka, nes jos nėra analogiškos 
sutartyje nustatytoms paslaugoms, 
organizatorius, jei į paketą įtraukta keleivių 
vežimo paslauga, užtikrina keliautojui 
nemokamą jo sugrąžinimo lygiaverčiu 
transportu į išvykimo vietą ar vežimo į kitą 
vietą, su kuria keliautojas sutinka, 
paslaugą, ir, prireikus, išmoka keliautojui 
kompensaciją, kaip nustatyta 12 

4. Jeigu organizatorius ir (arba) agentas 
neturi galimybių pasiūlyti tinkamų 
alternatyvų arba keliautojas su siūlomomis 
alternatyvomis nesutinka, nes jos nėra 
analogiškos sutartyje nustatytoms 
paslaugoms, organizatorius ir (arba) 
agentas, jei į paketą įtraukta keleivių 
vežimo paslauga, užtikrina keliautojui 
nemokamą jo sugrąžinimo lygiaverčiu 
transportu į išvykimo vietą ar vežimo į kitą 
vietą, su kuria keliautojas sutinka, 
paslaugą, ir, prireikus, išmoka keliautojui 
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straipsnyje. kompensaciją, kaip nustatyta 12 
straipsnyje.

Or. en

Pagrindimas

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.

Pakeitimas 329
Nora Berra

Pasiūlymas dėl direktyvos
11 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Jeigu organizatorius neturi galimybių 
pasiūlyti tinkamų alternatyvų arba 
keliautojas su siūlomomis alternatyvomis 
nesutinka, nes jos nėra analogiškos 
sutartyje nustatytoms paslaugoms, 
organizatorius, jei į paketą įtraukta keleivių 
vežimo paslauga, užtikrina keliautojui 
nemokamą jo sugrąžinimo lygiaverčiu 
transportu į išvykimo vietą ar vežimo į kitą 
vietą, su kuria keliautojas sutinka, 
paslaugą, ir, prireikus, išmoka keliautojui 
kompensaciją, kaip nustatyta 12 
straipsnyje.

4. Jeigu organizatorius ir (arba) agentas
neturi galimybių pasiūlyti tinkamų 
alternatyvų arba keliautojas su siūlomomis 
alternatyvomis nesutinka, nes jos nėra 
analogiškos sutartyje nustatytoms 
paslaugoms, organizatorius ir (arba) 
agentas, jei į paketą įtraukta keleivių 
vežimo paslauga, užtikrina keliautojui 
nemokamą jo sugrąžinimo lygiaverčiu 
transportu į išvykimo vietą ar vežimo į kitą 
vietą, su kuria keliautojas sutinka, 
paslaugą, ir, prireikus, išmoka keliautojui 
kompensaciją, kaip nustatyta 12 
straipsnyje.

Or. fr

Pakeitimas 330
Andreas Schwab
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Pasiūlymas dėl direktyvos
11 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Kai dėl neišvengiamų ir nepaprastų 
aplinkybių neįmanoma užtikrinti 
keliautojo grįžimo numatytu laiku, 
organizatorius dėl užsitęsusio buvimo 
privalo padengti ne didesnes kaip 100 
EUR per dieną ir trijų nakvynių vienam 
keliautojui išlaidas.

Išbraukta.

Or. de

Pagrindimas

Atmestas organizatoriaus atsakomybės nepriklausomai nuo kaltės įdiegimas, nes tokia 
atsakomybė neapibrėžta ir kituose reglamentuose, išskyrus Reglamentą dėl oro transporto 
keleivių teisių. Ši atsakomybė visų pirma sukeltų sunkumų mažoms ir vidutinėms įmonėms, 
kurios gali būti ilgam laikui išstumtos iš rinkos.

Pakeitimas 331
Hans-Peter Mayer

Pasiūlymas dėl direktyvos
11 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Kai dėl neišvengiamų ir nepaprastų 
aplinkybių neįmanoma užtikrinti keliautojo 
grįžimo numatytu laiku, organizatorius dėl 
užsitęsusio buvimo privalo padengti ne 
didesnes kaip 100 EUR per dieną ir trijų
nakvynių vienam keliautojui išlaidas.

5. Kai dėl neišvengiamų ir nepaprastų 
aplinkybių neįmanoma užtikrinti keliautojo 
grįžimo numatytu laiku, organizatorius dėl 
užsitęsusio buvimo privalo padengti 
penkių nakvynių vienam keliautojui 
išlaidas. Apgyvendinimu turi pasirūpinti 
organizatorius. Tik tuo atveju, jei 
organizatorius akivaizdžiai negali ar 
nenori suteikti apgyvendinimo paslaugų, 
jis privalo atlyginti paties keliautojo 
užsisakytą nakvynės paslaugą. Ši 
kompensacija gali padengti ne didesnes 
kaip 125 EUR per dieną ir ne daugiau 
kaip penkių nakvynių vienam keliautojui 
išlaidas.

Or. de
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Pagrindimas

Ne daugiau kaip 5 nakvynių ir ne didesnės kaip 125 EUR išlaidos – priimtina TRAN versija 
kartu su keleivių teisių nuostatomis. Vis dėlto pirmoji dalis, pagal kurią apgyvendinimu visų 
pirma turi pasirūpinti organizatorius, dėl ypatingų visos kelionės aplinkybių, kuriomis buvo 
teiktos apgyvendinimo sąlygos, čia turi būti įtraukta, priešingai nei keleivių teises 
reglamentuojančiuose teisės aktuose.

Pakeitimas 332
Sergio Gaetano Cofferati

Pasiūlymas dėl direktyvos
11 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Kai dėl neišvengiamų ir nepaprastų 
aplinkybių neįmanoma užtikrinti keliautojo 
grįžimo numatytu laiku, organizatorius dėl 
užsitęsusio buvimo privalo padengti ne 
didesnes kaip 100 EUR per dieną ir trijų
nakvynių vienam keliautojui išlaidas.

5. Kai dėl neišvengiamų ir nepaprastų 
aplinkybių neįmanoma užtikrinti keliautojo 
grįžimo numatytu laiku, valstybės narės 
užtikrina, kad organizatorius dėl 
užsitęsusio buvimo privalo padengti bent 
trijų nakvynių vienam keliautojui išlaidas 
kelionės paslaugų paketo atveju, jeigu jo 
trukmė yra ne ilgesnė kaip dvi savaitės, o 
kitais atvejais – penkių nakvynių išlaidas.
Organizatorius pasirūpina 
apgyvendinimu, atitinkančiu viešbučio, 
kuris iš pradžių buvo užsakytas, 
kategoriją.

Or. en

Pakeitimas 333
Bernadette Vergnaud

Pasiūlymas dėl direktyvos
11 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Kai dėl neišvengiamų ir nepaprastų 
aplinkybių neįmanoma užtikrinti keliautojo 
grįžimo numatytu laiku, organizatorius dėl 
užsitęsusio buvimo privalo padengti ne 
didesnes kaip 100 EUR per dieną ir trijų 

5. Kai dėl neišvengiamų ir nepaprastų 
aplinkybių neįmanoma užtikrinti keliautojo 
grįžimo numatytu laiku, organizatorius dėl 
užsitęsusio buvimo privalo padengti 
keliautojui išlaidas, patirtas per laiką, 
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nakvynių vienam keliautojui išlaidas. reikalingą sugrįžti į išvykimo vietą, su 
sąlyga, kad jos būtų tinkamai 
apskaičiuotos atsižvelgiant į 
apgyvendinimo galimybes, įsigytame 
paslaugų pakete numatytų paslaugų ir 
apgyvendinimo vietų kategoriją ir bet 
kokias keliautojo patirtas traumas, už 
kurias organizatorius atsako pagal 11 
straipsnio 1 dalį.

Or. fr

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

Pasiūlymas dėl direktyvos
11 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Kai dėl neišvengiamų ir nepaprastų 
aplinkybių neįmanoma užtikrinti keliautojo 
grįžimo numatytu laiku, organizatorius dėl 
užsitęsusio buvimo privalo padengti ne 
didesnes kaip 100 EUR per dieną ir trijų 
nakvynių vienam keliautojui išlaidas.

5. Kai dėl neišvengiamų ir nepaprastų 
aplinkybių neįmanoma užtikrinti keliautojo 
grįžimo numatytu laiku, organizatorius 
(prireikus solidariai su agentu) dėl 
užsitęsusio buvimo privalo proporcingai 
padengti dienos išlaidas pagal sutartyje 
numatytas dienas, įtrauktas į kelionę, dėl 
kurios sudaryta sutartis.

Or. es

Pagrindimas

Manome, kad organizatorius ir agentas turi atsakyti solidariai ir kad šiomis aplinkybėmis 
nereikia riboti vieno keliautojo naktų skaičiaus.

Pakeitimas 335
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Pasiūlymas dėl direktyvos
11 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Kai dėl neišvengiamų ir nepaprastų 
aplinkybių neįmanoma užtikrinti keliautojo 

5. Kai dėl neišvengiamų ir nepaprastų 
aplinkybių neįmanoma užtikrinti keliautojo 
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grįžimo numatytu laiku, organizatorius dėl 
užsitęsusio buvimo privalo padengti ne
didesnes kaip 100 EUR per dieną ir trijų 
nakvynių vienam keliautojui išlaidas.

grįžimo numatytu laiku, organizatorius dėl 
užsitęsusio buvimo privalo padengti trijų 
nakvynių vienam keliautojui išlaidas.

Or. pl

Pagrindimas

Pagrįsta būtų apriboti organizatoriaus atsakomybę iki trijų naktų nenurodant sumų. 
Atsakomybės apribojimas iki 100 EUR ir ilgai trunkantis direktyvos keitimo procesas gali 
lemti, kad tokie sumų apribojimai po kelerių metų bus labai nepalankūs ir dėl jų praktiškai 
bus neįmanoma užtikrinti nakvynės.

Pakeitimas 336
Philippe Juvin

Pasiūlymas dėl direktyvos
11 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Kai dėl neišvengiamų ir nepaprastų
aplinkybių neįmanoma užtikrinti keliautojo 
grįžimo numatytu laiku, organizatorius dėl 
užsitęsusio buvimo privalo padengti ne 
didesnes kaip 100 EUR per dieną ir trijų 
nakvynių vienam keliautojui išlaidas.

5. Kai dėl neišvengiamų ir ypatingų
aplinkybių neįmanoma užtikrinti keliautojo 
grįžimo numatytu laiku, organizatorius ir 
(arba) agentas dėl užsitęsusio buvimo 
privalo padengti ne didesnes kaip 100 EUR 
per dieną ir trijų nakvynių vienam 
keliautojui išlaidas.

Or. fr

Pagrindimas

Šis pagrindimas taikomas prancūziškai teksto versijai. Reikia terminus suderinti su 
Reglamentu (EB) Nr.°261/2004 (jame nustatomos keleivių teisės atsisakymo vežti ir skrydžių 
atšaukimo arba atidėjimo ilgam laikui atveju), kuriame minimos „ypatingos aplinkybės“ 
(anglų k. „extraordinary circumstances“).

Pakeitimas 337
Nora Berra

Pasiūlymas dėl direktyvos
11 straipsnio 5 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Kai dėl neišvengiamų ir nepaprastų 
aplinkybių neįmanoma užtikrinti keliautojo 
grįžimo numatytu laiku, organizatorius dėl 
užsitęsusio buvimo privalo padengti ne 
didesnes kaip 100 EUR per dieną ir trijų 
nakvynių vienam keliautojui išlaidas.

5. Kai dėl neišvengiamų ir nepaprastų 
aplinkybių neįmanoma užtikrinti keliautojo 
grįžimo numatytu laiku, organizatorius ir 
(arba) agentas dėl užsitęsusio buvimo 
privalo padengti ne didesnes kaip 100 EUR 
per dieną ir trijų nakvynių vienam 
keliautojui išlaidas.

Or. fr

Pakeitimas 338
Ildikó Gáll-Pelcz

Pasiūlymas dėl direktyvos
11 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Kai dėl neišvengiamų ir nepaprastų 
aplinkybių neįmanoma užtikrinti keliautojo 
grįžimo numatytu laiku, organizatorius dėl 
užsitęsusio buvimo privalo padengti ne 
didesnes kaip 100 EUR per dieną ir trijų 
nakvynių vienam keliautojui išlaidas.

5. Kai dėl neišvengiamų ir nepaprastų 
aplinkybių neįmanoma užtikrinti keliautojo 
grįžimo numatytu laiku, organizatorius 
keliautojo prašymu suteikia jam 14 
straipsnyje nurodytą pagalbą, tačiau
nepadengia didesnių kaip 100 EUR per 
dieną ir trijų nakvynių vienam keliautojui 
išlaidų.

Or. en

Pakeitimas 339
Philippe Juvin

Pasiūlymas dėl direktyvos
11 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Kai dėl neišvengiamų ir nepaprastų 
aplinkybių neįmanoma užtikrinti keliautojo 
grįžimo numatytu laiku, organizatorius dėl 

5. Kai dėl neišvengiamų ir nepaprastų 
aplinkybių neįmanoma užtikrinti keliautojo 
grįžimo numatytu laiku, organizatorius ir 
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užsitęsusio buvimo privalo padengti ne 
didesnes kaip 100 EUR per dieną ir trijų 
nakvynių vienam keliautojui išlaidas.

(arba) agentas dėl užsitęsusio buvimo 
privalo padengti ne didesnes kaip 100 EUR 
per dieną ir trijų nakvynių vienam 
keliautojui išlaidas.

Or. en

Pagrindimas

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.

Pakeitimas 340
Jorgo Chatzimarkakis

Pasiūlymas dėl direktyvos
11 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Kai dėl neišvengiamų ir nepaprastų 
aplinkybių neįmanoma užtikrinti keliautojo 
grįžimo numatytu laiku, organizatorius dėl 
užsitęsusio buvimo privalo padengti ne 
didesnes kaip 100 EUR per dieną ir trijų 
nakvynių vienam keliautojui išlaidas.

5. Kai dėl neišvengiamų ir nepaprastų 
aplinkybių neįmanoma užtikrinti keliautojo 
grįžimo numatytu laiku, organizatorius dėl 
užsitęsusio buvimo privalo padengti ne 
didesnes kaip 80 EUR per dieną ir trijų 
nakvynių vienam keliautojui išlaidas.

Or. en

Pakeitimas 341
Emma McClarkin

Pasiūlymas dėl direktyvos
11 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6. 5 dalyje nustatytas išlaidų apribojimas 6. 5 dalyje nustatytas išlaidų apribojimas 
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netaikomas asmenims su judėjimo negalia, 
kaip nustatyta 2006 m. liepos 5 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamente (EB) Nr. 
1107/2006 dėl neįgalių asmenų ir ribotos 
judėsenos asmenų teisių keliaujant oru28, ir 
juos lydintiems asmenims, nėščiosioms, be 
suaugusiųjų vykstantiems vaikams, taip pat 
asmenims, kuriems reikia specialios 
medicininės pagalbos, su sąlyga, kad 
organizatoriui apie specialias jų reikmes 
pranešta iki paketo pradžios likus ne 
mažiau kaip 48 valandoms. Organizatorius 
negali remtis neišvengiamomis ir 
nepaprastomis aplinkybėmis, kad apribotų 
5 dalyje nurodytas išlaidas, jei 
atitinkamas transporto paslaugų teikėjas 
pagal taikomus Sąjungos teisės aktus 
negali remtis tokiomis aplinkybėmis.

netaikomas asmenims su judėjimo negalia, 
kaip nustatyta 2006 m. liepos 5 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamente (EB) Nr. 
1107/2006 dėl neįgalių asmenų ir ribotos 
judėsenos asmenų teisių keliaujant oru28, ir 
juos lydintiems asmenims, nėščiosioms, be 
suaugusiųjų vykstantiems vaikams, taip pat 
asmenims, kuriems reikia specialios 
medicininės pagalbos, su sąlyga, kad 
organizatoriui apie specialias jų reikmes 
pranešta iki paketo pradžios likus ne 
mažiau kaip 48 valandoms.

__________________ __________________
28OL L 204, 2006 7 26, p. 1. 28OL L 204, 2006 7 26, p. 1.

Or. en

Pakeitimas 342
Bernadette Vergnaud

Pasiūlymas dėl direktyvos
11 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6. 5 dalyje nustatytas išlaidų apribojimas
netaikomas asmenims su judėjimo negalia, 
kaip nustatyta 2006 m. liepos 5 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamente (EB) Nr. 
1107/2006 dėl neįgalių asmenų ir ribotos 
judėsenos asmenų teisių keliaujant oru28, ir 
juos lydintiems asmenims, nėščiosioms, be 
suaugusiųjų vykstantiems vaikams, taip pat 
asmenims, kuriems reikia specialios 
medicininės pagalbos, su sąlyga, kad 
organizatoriui apie specialias jų reikmes 
pranešta iki paketo pradžios likus ne 
mažiau kaip 48 valandoms. Organizatorius 
negali remtis neišvengiamomis ir 
nepaprastomis aplinkybėmis, kad apribotų 
5 dalyje nurodytas išlaidas, jei atitinkamas 

6. Vertinant 5 dalyje nustatytas išlaidas 
turi būti atsižvelgiama į specifinius 
asmenų su judėjimo negalia poreikius, 
kaip nustatyta 2006 m. liepos 5 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamente (EB) Nr. 
1107/2006 dėl neįgalių asmenų ir ribotos 
judėsenos asmenų teisių keliaujant oru28, ir 
juos lydintiems asmenims, nėščiosioms, be 
suaugusiųjų vykstantiems vaikams, taip pat 
asmenims, kuriems reikia specialios 
medicininės pagalbos, su sąlyga, kad 
organizatoriui apie specialias jų reikmes 
pranešta iki paketo pradžios likus ne 
mažiau kaip 48 valandoms. Organizatorius 
negali remtis neišvengiamomis ir 
nepaprastomis aplinkybėmis, kad apribotų 
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transporto paslaugų teikėjas pagal 
taikomus Sąjungos teisės aktus negali 
remtis tokiomis aplinkybėmis.

5 dalyje nurodytas išlaidas, jei atitinkamas 
transporto paslaugų teikėjas pagal 
taikomus Sąjungos teisės aktus negali 
remtis tokiomis aplinkybėmis.

__________________ __________________
28 JO L 204 du 26.7.2006, p. 1. 28 JO L 204 du 26.7.2006, p. 1.

Or. fr

Pakeitimas 343
Philippe Juvin

Pasiūlymas dėl direktyvos
11 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6. 5 dalyje nustatytas išlaidų apribojimas 
netaikomas asmenims su judėjimo negalia, 
kaip nustatyta 2006 m. liepos 5 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamente (EB) Nr. 
1107/2006 dėl neįgalių asmenų ir ribotos 
judėsenos asmenų teisių keliaujant oru28, ir 
juos lydintiems asmenims, nėščiosioms, be 
suaugusiųjų vykstantiems vaikams, taip pat 
asmenims, kuriems reikia specialios 
medicininės pagalbos, su sąlyga, kad 
organizatoriui apie specialias jų reikmes 
pranešta iki paketo pradžios likus ne 
mažiau kaip 48 valandoms. Organizatorius 
negali remtis neišvengiamomis ir 
nepaprastomis aplinkybėmis, kad apribotų 
5 dalyje nurodytas išlaidas, jei atitinkamas 
transporto paslaugų teikėjas pagal 
taikomus Sąjungos teisės aktus negali 
remtis tokiomis aplinkybėmis.

6. 5 dalyje nustatytas išlaidų apribojimas 
netaikomas asmenims su judėjimo negalia, 
kaip nustatyta 2006 m. liepos 5 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamente (EB) Nr. 
1107/2006 dėl neįgalių asmenų ir ribotos 
judėsenos asmenų teisių keliaujant oru, ir 
juos lydintiems asmenims, nėščiosioms, be 
suaugusiųjų vykstantiems vaikams, taip pat 
asmenims, kuriems reikia specialios 
medicininės pagalbos, su sąlyga, kad 
organizatoriui ir (arba) agentui apie 
specialias jų reikmes pranešta iki paketo 
pradžios likus ne mažiau kaip 48 
valandoms. Organizatorius ir (arba) 
agentas negali remtis neišvengiamomis ir 
ypatingomis aplinkybėmis, kad apribotų 5 
dalyje nurodytas išlaidas, jei atitinkamas 
transporto paslaugų teikėjas pagal 
taikomus Sąjungos teisės aktus negali 
remtis tokiomis aplinkybėmis.

__________________ __________________
28 OL L 204, 2006 7 26, p. 1. 28 OL L 204, 2006 7 26, p. 1.

Or. fr
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Pagrindimas

Šis pagrindimas taikomas prancūziškai teksto versijai. Reikia terminus suderinti su 
Reglamentu (EB) Nr.°261/2004 (jame nustatomos keleivių teisės atsisakymo vežti ir skrydžių 
atšaukimo arba atidėjimo ilgam laikui atveju), kuriame minimos „ypatingos aplinkybės“ 
(anglų k. „extraordinary circumstances“).

Pakeitimas 344
Philippe Juvin

Pasiūlymas dėl direktyvos
11 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6. 5 dalyje nustatytas išlaidų apribojimas 
netaikomas asmenims su judėjimo negalia, 
kaip nustatyta 2006 m. liepos 5 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamente (EB) Nr. 
1107/2006 dėl neįgalių asmenų ir ribotos 
judėsenos asmenų teisių keliaujant oru28, ir 
juos lydintiems asmenims, nėščiosioms, be 
suaugusiųjų vykstantiems vaikams, taip pat 
asmenims, kuriems reikia specialios 
medicininės pagalbos, su sąlyga, kad 
organizatoriui apie specialias jų reikmes 
pranešta iki paketo pradžios likus ne 
mažiau kaip 48 valandoms. Organizatorius 
negali remtis neišvengiamomis ir 
nepaprastomis aplinkybėmis, kad apribotų 
5 dalyje nurodytas išlaidas, jei atitinkamas 
transporto paslaugų teikėjas pagal 
taikomus Sąjungos teisės aktus negali 
remtis tokiomis aplinkybėmis.

6. 5 dalyje nustatytas išlaidų apribojimas 
netaikomas asmenims su judėjimo negalia, 
kaip nustatyta 2006 m. liepos 5 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamente (EB) Nr. 
1107/2006 dėl neįgalių asmenų ir ribotos 
judėsenos asmenų teisių keliaujant oru28, ir 
juos lydintiems asmenims, nėščiosioms, be 
suaugusiųjų vykstantiems vaikams, taip pat 
asmenims, kuriems reikia specialios 
medicininės pagalbos, su sąlyga, kad 
organizatoriui ir (arba) agentui apie 
specialias jų reikmes pranešta iki paketo 
pradžios likus ne mažiau kaip 48 
valandoms. Organizatorius ir (arba) 
agentas negali remtis neišvengiamomis ir 
nepaprastomis aplinkybėmis, kad apribotų 
5 dalyje nurodytas išlaidas, jei atitinkamas 
transporto paslaugų teikėjas pagal 
taikomus Sąjungos teisės aktus negali 
remtis tokiomis aplinkybėmis.

__________________ __________________
28OL L 204, 2006 7 26, p. 1. 28OL L 204, 2006 7 26, p. 1.

Or. en

Pagrindimas

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

Pakeitimas 345
Ivo Belet

Pasiūlymas dėl direktyvos
11 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6. 5 dalyje nustatytas išlaidų apribojimas 
netaikomas asmenims su judėjimo negalia, 
kaip nustatyta 2006 m. liepos 5 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamente (EB) Nr. 
1107/2006 dėl neįgalių asmenų ir ribotos 
judėsenos asmenų teisių keliaujant oru28, ir 
juos lydintiems asmenims, nėščiosioms, be 
suaugusiųjų vykstantiems vaikams, taip pat 
asmenims, kuriems reikia specialios 
medicininės pagalbos, su sąlyga, kad 
organizatoriui apie specialias jų reikmes 
pranešta iki paketo pradžios likus ne 
mažiau kaip 48 valandoms. Organizatorius 
negali remtis neišvengiamomis ir 
nepaprastomis aplinkybėmis, kad apribotų 
5 dalyje nurodytas išlaidas, jei atitinkamas 
transporto paslaugų teikėjas pagal 
taikomus Sąjungos teisės aktus negali 
remtis tokiomis aplinkybėmis.

6. 5 dalyje nustatytas išlaidų apribojimas 
netaikomas asmenims su judėjimo negalia, 
kaip nustatyta 2006 m. liepos 5 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamente (EB) Nr. 
1107/2006 dėl neįgalių asmenų ir ribotos 
judėsenos asmenų teisių keliaujant oru28, ir 
juos lydintiems asmenims, nėščiosioms, be 
suaugusiųjų vykstantiems vaikams, taip pat 
asmenims, kuriems reikia specialios 
medicininės pagalbos, su sąlyga, kad 
organizatoriui apie specialias jų reikmes 
pranešta bent sutarties dėl kelionės paketo 
sudarymo metu arba, jei tai neįmanoma,
iki paketo pradžios likus ne mažiau kaip 48 
valandoms. Organizatorius negali remtis 
neišvengiamomis ir nepaprastomis 
aplinkybėmis, kad apribotų 5 dalyje 
nurodytas išlaidas, jei atitinkamas 
transporto paslaugų teikėjas pagal 
taikomus Sąjungos teisės aktus negali 
remtis tokiomis aplinkybėmis.

__________________ __________________
28 OL L 204, 2006 7 26, p. 1. 28 OL L 204, 2006 7 26, p. 1.

Or. nl

Pakeitimas 346
Matteo Salvini
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Pasiūlymas dėl direktyvos
11 straipsnio 7 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7a. Valstybės narės imasi reikalingų 
veiksmų užtikrinti, kad kelionių 
organizatorius ir (arba) kelionių 
pardavimo agentas būtų atsakingi už žalą, 
padarytą vartotojui dėl sutarties 
nevykdymo arba netinkamo jos vykdymo, 
išskyrus atvejus, kai sutartis nevykdoma 
ar netinkamai vykdoma, ne dėl jų ar kitų 
paslaugų teikėjų kaltės, nes:
- keliautojas kaltas dėl sutarties 
nevykdymo;
- dėl sutarties nevykdymo kaltas trečiasis 
asmuo, nesusijęs su sutartyje 
numatytomis paslaugomis, ir tokio 
nevykdymo nebuvo galima numatyti arba 
išvengti,
- sutartis neįvykdoma dėl neišvengiamų ir 
nepaprastų aplinkybių, kaip jos apibrėžtos 
3 straipsnio 11 dalyje.

Or. en

Pakeitimas 347
Hans-Peter Mayer

Pasiūlymas dėl direktyvos
11 straipsnio 7 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7a. Jokia keliautojo teisė į žalos 
atlyginimą pagal Reglamentą 261/2004 
nepriklauso nuo jokios keliautojo teisės į 
žalos atlyginimą pagal šią direktyvą. Jeigu 
keliautojas turėtų teisę į žalos atlyginimą 
ir pagal Reglamentą 261/2004, ir pagal 
šią direktyvą, keliautojui suteikiama teisė 
pateikti pretenzijas pagal abu teisės aktus, 
tačiau jis negali to daryti dėl tų pačių 
faktinių aplinkybių, iš kurių teisės 
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atsiranda pagal abu teisės aktus, jeigu 
šiomis teisėmis ginamas tas pats interesas 
arba jomis siekiama to paties tikslo.

Or. en

Pakeitimas 348
Bernadette Vergnaud

Pasiūlymas dėl direktyvos
12 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) atsižvelgiant į bet kokį laikotarpį, per 
kurį neužtikrinta atitiktis sutarčiai,  arba

a) atsižvelgiant į bet kokį laikotarpį, per 
kurį sutartis buvo nevykdoma arba 
vykdoma netinkamai, arba

Or. fr

Pagrindimas

Neatitikties sąvoka yra neaiški, todėl reikia sugrąžinti Direktyvoje 90/314/EEB numatytą 
nevykdymo arba netinkamo vykdymo sąvoką.

Pakeitimas 349
Philippe Juvin

Pasiūlymas dėl direktyvos
12 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Keliautojui suteikiama teisė gauti 
organizatoriaus kompensaciją už bet kokią 
žalą, įskaitant neturtinę, kurią jis patiria dėl 
neatitikties sutarčiai.

2. Keliautojui suteikiama teisė gauti 
organizatoriaus ir (arba) agento
kompensaciją už bet kokią žalą, įskaitant 
neturtinę, kurią jis patiria dėl neatitikties 
sutarčiai.

Or. en

Pagrindimas

Consequence of amendments tabled by Mr Philippe Juvin to article 11 (targeted maximum 
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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.

Pakeitimas 350
Nora Berra

Pasiūlymas dėl direktyvos
12 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Keliautojui suteikiama teisė gauti 
organizatoriaus kompensaciją už bet kokią 
žalą, įskaitant neturtinę, kurią jis patiria dėl 
neatitikties sutarčiai.

2. Keliautojui suteikiama teisė gauti 
organizatoriaus ir (arba) agento
kompensaciją už bet kokią žalą, įskaitant 
neturtinę, kurią jis patiria dėl neatitikties 
sutarčiai.

Or. fr

Pakeitimas 351
Hans-Peter Mayer

Pasiūlymas dėl direktyvos
12 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Keliautojui suteikiama teisė mokėti 
50 proc. mažesnę kainą, jei nepakankama 
atitiktis atsirado dėl neišvengiamų ir 
nepaprastų aplinkybių. Minimalios kainos 
įrodymo pareiga tenka organizatoriui.

Or. de

Pagrindimas

Vietoje 3 dalies turi būti proporcingai sumažinta kaina antroje dalyje. Minimalią kainą žino 
tik organizatorius.
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Pakeitimas 352
Bernadette Vergnaud

Pasiūlymas dėl direktyvos
12 straipsnio 3 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Keliautojui nesuteikiama teisė mokėti 
mažesnę kainą ir (arba) gauti 
kompensaciją už patirtą žalą, jeigu:

3. Valstybės narės imasi reikalingų 
veiksmų užtikrinti, kad kelionių 
organizatorius ir (arba) kelionių 
pardavimo agentas būtų atsakingi už žalos 
vartotojui dėl sutarties nevykdymo ar 
netinkamo vykdymo atlyginimą, išskyrus 
atvejus, kai sutartis nevykdoma ar 
netinkamai vykdoma ne dėl jų ar kitų 
paslaugų teikėjų kaltės, nes:

Or. fr

Pagrindimas

Naujoji formuluotė nelabai aiški, todėl gali sutrukdyti keleiviams pasinaudoti savo teisėmis. 
Todėl reikia sugrąžinti artimesnę Direktyvai 90/314/EEB.

Pakeitimas 353
Konstantinos Poupakis

Pasiūlymas dėl direktyvos
12 straipsnio 3 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Keliautojui nesuteikiama teisė mokėti 
mažesnę kainą ir (arba) gauti 
kompensaciją už patirtą žalą, jeigu:

3. Keliautojui nesuteikiama teisė gauti 
kompensaciją už patirtą žalą, jeigu:

Or. el

Pakeitimas 354
Philippe Juvin
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Pasiūlymas dėl direktyvos
12 straipsnio 3 dalies a punkto įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) organizatorius įrodo, kad neatitiktis 
sutarčiai:

a) organizatorius ir (arba) agentas įrodo, 
kad neatitiktis sutarčiai:

Or. en

Pagrindimas

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.

Pakeitimas 355
Matteo Salvini

Pasiūlymas dėl direktyvos
12 straipsnio 3 dalies a punkto įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) organizatorius įrodo, kad neatitiktis 
sutarčiai:

a) neatitiktis sutarčiai atsiranda dėl 11 
straipsnio 8 dalyje nurodytos aplinkybės

Or. en

Pagrindimas

Šis pakeitimas atspindi pakeitimus, padarytus siūlomu pakeitimu, kuriuo įtraukiama nauja 11 
straipsnio 8 dalis.

Pakeitimas 356
Nora Berra

Pasiūlymas dėl direktyvos
12 straipsnio 3 dalies a punkto įžanginė dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) organizatorius įrodo, kad neatitiktis 
sutarčiai:

a) organizatorius ir (arba) agentas įrodo, 
kad neatitiktis sutarčiai:

Or. fr

Pakeitimas 357
Matteo Salvini

Pasiūlymas dėl direktyvos
12 straipsnio 3 dalies a punkto i papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

i) atsirado dėl paties keliautojo kaltės, Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 358
Matteo Salvini

Pasiūlymas dėl direktyvos
12 straipsnio 3 dalies a punkto ii papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ii) atsirado dėl trečiosios šalies, 
nesusijusios su sutartyje numatytomis 
paslaugomis, kaltės, todėl nebuvo 
įmanoma jos numatyti arba išvengti, arba

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 359
Sergio Gaetano Cofferati

Pasiūlymas dėl direktyvos
12 straipsnio 3 dalies a punkto ii papunktis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ii) atsirado dėl trečiosios šalies, 
nesusijusios su sutartyje numatytomis 
paslaugomis, kaltės, todėl nebuvo 
įmanoma jos numatyti arba išvengti, arba

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 360
Matteo Salvini

Pasiūlymas dėl direktyvos
12 straipsnio 3 dalies a punkto iii papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

iii) atsirado dėl neišvengiamų ir 
nepaprastų aplinkybių arba

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 361
Bernadette Vergnaud

Pasiūlymas dėl direktyvos
12 straipsnio 3 dalies a punkto iii papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

iii) atsirado dėl neišvengiamų ir 
nepaprastų aplinkybių arba

iii) atsirado dėl nenugalimos jėgos, t.y., dėl 
nuo jas nurodžiusio asmens 
nepriklausančių, neįprastų ir 
nenuspėjamų aplinkybių, kurių padarinių 
nebūtų buvę išvengta net viską tinkamai 
parengus, arba dėl įvykio, kurio 
organizatorius ir (arba) agentas arba 
paslaugų teikėjas negalėjo numatyti ar 
sustabdyti net viską kruopščiai parengę;

Or. fr
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Pagrindimas

Naujoji formuluotė nelabai aiški, todėl gali sutrukdyti keleiviams pasinaudoti savo teisėmis. 
Todėl reikia sugrąžinti artimesnę Direktyvai 90/314/EEB.

Pakeitimas 362
Philippe Juvin

Pasiūlymas dėl direktyvos
12 straipsnio 3 dalies a punkto iii papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

iii) atsirado dėl neišvengiamų ir 
nepaprastų aplinkybių arba

iii) atsirado dėl neišvengiamų ir ypatingų
aplinkybių arba

Or. fr

Pagrindimas

Šis pagrindimas taikomas prancūziškai teksto versijai. Reikia terminus suderinti su 
Reglamentu (EB) Nr.°261/2004 (jame nustatomos keleivių teisės atsisakymo vežti ir skrydžių 
atšaukimo arba atidėjimo ilgam laikui atveju), kuriame minimos „ypatingos aplinkybės“ 
(anglų k. „extraordinary circumstances“).

Pakeitimas 363
Sergio Gaetano Cofferati

Pasiūlymas dėl direktyvos
12 straipsnio 3 dalies a punkto iii papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

iii) atsirado dėl neišvengiamų ir nepaprastų 
aplinkybių arba

iii) atsirado dėl neišvengiamų, 
nenumatytinų ir nepaprastų aplinkybių 
arba

Or. en

Pakeitimas 364
Catherine Stihler



AM\1013596LT.doc 153/193 PE526.125v01-00

LT

Pasiūlymas dėl direktyvos
12 straipsnio 3 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) keliautojas nedelsdamas nepraneša 
organizatoriui apie vietoje nustatytą 
neatitiktį sutarčiai, jeigu reikalavimas 
pateikti tokią informaciją buvo aiškiai ir 
akivaizdžiai nustatytas sutartyje ir yra 
pagrįstas, atsižvelgiant į konkretaus atvejo 
aplinkybes.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 365
Anna Hedh

Pasiūlymas dėl direktyvos
12 straipsnio 3 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) keliautojas nedelsdamas nepraneša 
organizatoriui apie vietoje nustatytą 
neatitiktį sutarčiai, jeigu reikalavimas 
pateikti tokią informaciją buvo aiškiai ir 
akivaizdžiai nustatytas sutartyje ir yra 
pagrįstas, atsižvelgiant į konkretaus atvejo 
aplinkybes.

Išbraukta.

Or. sv

Pakeitimas 366
Bernadette Vergnaud

Pasiūlymas dėl direktyvos
12 straipsnio 3 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) keliautojas nedelsdamas nepraneša 
organizatoriui apie vietoje nustatytą 
neatitiktį sutarčiai, jeigu reikalavimas 
pateikti tokią informaciją buvo aiškiai ir 
akivaizdžiai nustatytas sutartyje ir yra 

b) keliautojas nedelsdamas nepraneša 
organizatoriui ir (arba) agentui apie 
vietoje nustatytą sutarties nevykdymą arba 
netinkamą vykdymą, jeigu reikalavimas 
pateikti tokią informaciją buvo aiškiai ir 
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pagrįstas, atsižvelgiant į konkretaus atvejo 
aplinkybes.

akivaizdžiai nustatytas sutartyje ir yra 
pagrįstas, atsižvelgiant į konkretaus atvejo 
aplinkybes, išskyrus atvejus, kai mokamos 
kompensacijos dėl kūno sužalojimo arba 
mirties.

Or. fr

Pagrindimas

Būtų neprotinga apriboti teises į kompensaciją asmens sužalojimo atvejais, kai keliautojas 
gali būti nepajėgus informuoti organizatorių.

Pakeitimas 367
Sergio Gaetano Cofferati

Pasiūlymas dėl direktyvos
12 straipsnio 3 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) keliautojas nedelsdamas nepraneša 
organizatoriui apie vietoje nustatytą 
neatitiktį sutarčiai, jeigu reikalavimas 
pateikti tokią informaciją buvo aiškiai ir 
akivaizdžiai nustatytas sutartyje ir yra 
pagrįstas, atsižvelgiant į konkretaus atvejo 
aplinkybes.

b) keliautojas nepraneša organizatoriui apie 
vietoje nustatytą neatitiktį sutarčiai, jeigu 
reikalavimas pateikti tokią informaciją 
buvo aiškiai ir akivaizdžiai nustatytas 
sutartyje ir yra pagrįstas, atsižvelgiant į 
konkretaus atvejo aplinkybes.

Or. en

Pakeitimas 368
Philippe Juvin

Pasiūlymas dėl direktyvos
12 straipsnio 3 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) keliautojas nedelsdamas nepraneša 
organizatoriui apie vietoje nustatytą 
neatitiktį sutarčiai, jeigu reikalavimas 
pateikti tokią informaciją buvo aiškiai ir 
akivaizdžiai nustatytas sutartyje ir yra 
pagrįstas, atsižvelgiant į konkretaus atvejo 

b) keliautojas nedelsdamas nepraneša 
organizatoriui ir (arba) agentui apie 
vietoje nustatytą neatitiktį sutarčiai, jeigu 
reikalavimas pateikti tokią informaciją 
buvo aiškiai ir akivaizdžiai nustatytas 
sutartyje ir yra pagrįstas, atsižvelgiant į 



AM\1013596LT.doc 155/193 PE526.125v01-00

LT

aplinkybes. konkretaus atvejo aplinkybes.

Or. en

Pagrindimas

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.

Pakeitimas 369
Nora Berra

Pasiūlymas dėl direktyvos
12 straipsnio 3 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) keliautojas nedelsdamas nepraneša 
organizatoriui apie vietoje nustatytą 
neatitiktį sutarčiai, jeigu reikalavimas 
pateikti tokią informaciją buvo aiškiai ir 
akivaizdžiai nustatytas sutartyje ir yra 
pagrįstas, atsižvelgiant į konkretaus atvejo 
aplinkybes.

b) keliautojas nedelsdamas nepraneša 
organizatoriui ir (arba) agentui apie 
vietoje nustatytą neatitiktį sutarčiai, jeigu 
reikalavimas pateikti tokią informaciją 
buvo aiškiai ir akivaizdžiai nustatytas 
sutartyje ir yra pagrįstas, atsižvelgiant į 
konkretaus atvejo aplinkybes.

Or. fr

Pakeitimas 370
Bernadette Vergnaud

Pasiūlymas dėl direktyvos
12 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Jeigu Sąjungos taikomomis 
tarptautinėmis konvencijomis yra 
ribojamas paslaugos, kuri yra paslaugų 
paketo dalis, teikėjų mokėtinos 

4. Vertinant kitą žalą, išskyrus kūno 
sužalojimus arba mirtį dėl sutarties 
nevykdymo arba netinkamo vykdymo,
jeigu Sąjungos taikomomis tarptautinėmis 
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kompensacijos dydis ar sąlygos, tokie 
patys apribojimai taikomi ir organizatoriui. 
Jeigu paslaugos teikėjo mokėtinos 
kompensacijos dydis ribojamas 
tarptautinėmis konvencijomis, kurių 
Sąjunga neprivalo laikytis, valstybės narės 
gali atitinkamai apriboti organizatoriaus 
mokėtiną kompensaciją. Kitais atvejais 
organizatoriaus mokėtina kompensacija 
gali būti apribojama sutartimi, tačiau šis 
apribojimas negali būti taikomas kūno 
sužalojimo ar tyčinės žalos bei didelio 
aplaidumo atvejais ir kai kompensacija 
yra mažiau nei tris kartus didesnė už visą 
paketo kainą.

konvencijomis yra ribojamas paslaugos, 
kuri yra paslaugų paketo dalis, teikėjų 
mokėtinos kompensacijos dydis ar sąlygos, 
tokie patys apribojimai taikomi ir 
organizatoriui. Išskyrus kūno sužalojimo 
arba mirties atvejus, jeigu paslaugos 
teikėjo mokėtinos kompensacijos dydis 
ribojamas tarptautinėmis konvencijomis, 
kurių Sąjunga neprivalo laikytis, valstybės 
narės gali atitinkamai apriboti 
organizatoriaus mokėtiną kompensaciją. 
Jei padaroma kita žala, nesusijusi su 
kūno sužalojimu arba mirtimi dėl 
sutarties nevykdymo arba netinkamo 
vykdymo, valstybės narės gali leisti 
sutartimi apriboti kompensacijos dydį, su 
sąlyga, kad toks apribojimas būtų 
pagrįstas. Nepažeidžiant šio apribojimo, 
sutartyje negali būti nurodyta, kad 1, 2, 3 
ir 4 dalių nuostatos netaikomos.

Or. fr

Pagrindimas

Tarptautinių konvencijų nuostatos ar sutarčių sąlygos neturėtų riboti kompensacijų už žalą, 
patirtą dėl kūno sužalojimų ar mirties.

Pakeitimas 371
Sergio Gaetano Cofferati

Pasiūlymas dėl direktyvos
12 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Jeigu Sąjungos taikomomis 
tarptautinėmis konvencijomis yra 
ribojamas paslaugos, kuri yra paslaugų 
paketo dalis, teikėjų mokėtinos 
kompensacijos dydis ar sąlygos, tokie 
patys apribojimai taikomi ir organizatoriui. 
Jeigu paslaugos teikėjo mokėtinos 
kompensacijos dydis ribojamas 
tarptautinėmis konvencijomis, kurių 
Sąjunga neprivalo laikytis, valstybės narės 

4. Jeigu Sąjungos taikomomis 
tarptautinėmis konvencijomis yra 
ribojamas paslaugos, kuri yra paslaugų 
paketo dalis, teikėjų mokėtinos 
kompensacijos dydis ar sąlygos, tokie 
patys apribojimai taikomi ir organizatoriui. 
Jeigu paslaugos teikėjo mokėtinos 
kompensacijos dydis ribojamas 
tarptautinėmis konvencijomis, kurių 
Sąjunga neprivalo laikytis, valstybės narės 
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gali atitinkamai apriboti organizatoriaus 
mokėtiną kompensaciją. Kitais atvejais 
organizatoriaus mokėtina kompensacija 
gali būti apribojama sutartimi, tačiau šis 
apribojimas negali būti taikomas kūno 
sužalojimo ar tyčinės žalos bei didelio 
aplaidumo atvejais ir kai kompensacija 
yra mažiau nei tris kartus didesnė už visą 
paketo kainą.

gali atitinkamai apriboti organizatoriaus 
mokėtiną kompensaciją.

Or. en

Pakeitimas 372
Hans-Peter Mayer

Pasiūlymas dėl direktyvos
12 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Jeigu Sąjungos taikomomis 
tarptautinėmis konvencijomis yra 
ribojamas paslaugos, kuri yra paslaugų 
paketo dalis, teikėjų mokėtinos 
kompensacijos dydis ar sąlygos, tokie 
patys apribojimai taikomi ir organizatoriui. 
Jeigu paslaugos teikėjo mokėtinos 
kompensacijos dydis ribojamas 
tarptautinėmis konvencijomis, kurių 
Sąjunga neprivalo laikytis, valstybės narės 
gali atitinkamai apriboti organizatoriaus 
mokėtiną kompensaciją. Kitais atvejais 
organizatoriaus mokėtina kompensacija 
gali būti apribojama sutartimi, tačiau šis 
apribojimas negali būti taikomas kūno 
sužalojimo ar tyčinės žalos bei didelio 
aplaidumo atvejais ir kai kompensacija yra 
mažiau nei tris kartus didesnė už visą 
paketo kainą.

4. Jeigu Sąjungos taikomomis 
tarptautinėmis konvencijomis yra 
ribojamas paslaugos, kuri yra paslaugų 
paketo dalis, teikėjų mokėtinos 
kompensacijos dydis ar sąlygos, tokie 
patys apribojimai taikomi ir organizatoriui. 
Jeigu paslaugos teikėjo mokėtinos 
kompensacijos dydis ribojamas 
tarptautinėmis konvencijomis, kurių 
Sąjunga neprivalo laikytis, valstybės narės 
gali atitinkamai apriboti organizatoriaus 
mokėtiną kompensaciją. Kitais atvejais 
organizatoriaus mokėtina kompensacija 
gali būti apribojama sutartimi, tačiau šis 
apribojimas negali būti taikomas kūno 
sužalojimo ar tyčinės žalos, ar didelio 
aplaidumo atvejais ir kai kompensacija yra 
mažiau nei tris kartus didesnė už visą 
paketo kainą.

Or. de

Pakeitimas 373
Philippe Juvin
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Pasiūlymas dėl direktyvos
12 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Jeigu Sąjungos taikomomis 
tarptautinėmis konvencijomis yra 
ribojamas paslaugos, kuri yra paslaugų 
paketo dalis, teikėjų mokėtinos 
kompensacijos dydis ar sąlygos, tokie 
patys apribojimai taikomi ir organizatoriui. 
Jeigu paslaugos teikėjo mokėtinos 
kompensacijos dydis ribojamas 
tarptautinėmis konvencijomis, kurių 
Sąjunga neprivalo laikytis, valstybės narės 
gali atitinkamai apriboti organizatoriaus 
mokėtiną kompensaciją. Kitais atvejais 
organizatoriaus mokėtina kompensacija 
gali būti apribojama sutartimi, tačiau šis 
apribojimas negali būti taikomas kūno 
sužalojimo ar tyčinės žalos bei didelio 
aplaidumo atvejais ir kai kompensacija yra 
mažiau nei tris kartus didesnė už visą 
paketo kainą.

4. Jeigu Sąjungos taikomomis 
tarptautinėmis konvencijomis yra 
ribojamas paslaugos, kuri yra paslaugų 
paketo dalis, teikėjų mokėtinos 
kompensacijos dydis ar sąlygos, tokie 
patys apribojimai taikomi ir organizatoriui 
ir (arba) agentui. Jeigu paslaugos teikėjo 
mokėtinos kompensacijos dydis ribojamas 
tarptautinėmis konvencijomis, kurių 
Sąjunga neprivalo laikytis, valstybės narės 
gali atitinkamai apriboti organizatoriaus ir 
(arba) agento mokėtiną kompensaciją. 
Kitais atvejais organizatoriaus ir (arba) 
agento mokėtina kompensacija gali būti 
apribojama sutartimi, tačiau šis apribojimas 
negali būti taikomas kūno sužalojimo ar 
tyčinės žalos bei didelio aplaidumo atvejais 
ir kai kompensacija yra mažiau nei tris 
kartus didesnė už visą paketo kainą.

Or. en

Pagrindimas

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.

Pakeitimas 374
Nora Berra

Pasiūlymas dėl direktyvos
12 straipsnio 4 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Jeigu Sąjungos taikomomis 
tarptautinėmis konvencijomis yra 
ribojamas paslaugos, kuri yra paslaugų 
paketo dalis, teikėjų mokėtinos 
kompensacijos dydis ar sąlygos, tokie 
patys apribojimai taikomi ir organizatoriui. 
Jeigu paslaugos teikėjo mokėtinos 
kompensacijos dydis ribojamas 
tarptautinėmis konvencijomis, kurių 
Sąjunga neprivalo laikytis, valstybės narės 
gali atitinkamai apriboti organizatoriaus 
mokėtiną kompensaciją. Kitais atvejais 
organizatoriaus mokėtina kompensacija 
gali būti apribojama sutartimi, tačiau šis 
apribojimas negali būti taikomas kūno 
sužalojimo ar tyčinės žalos bei didelio 
aplaidumo atvejais ir kai kompensacija yra 
mažiau nei tris kartus didesnė už visą 
paketo kainą.

4. Jeigu Sąjungos taikomomis 
tarptautinėmis konvencijomis yra 
ribojamas paslaugos, kuri yra paslaugų 
paketo dalis, teikėjų mokėtinos 
kompensacijos dydis ar sąlygos, tokie 
patys apribojimai taikomi ir organizatoriui 
ir (arba) agentui. Jeigu paslaugos teikėjo 
mokėtinos kompensacijos dydis ribojamas 
tarptautinėmis konvencijomis, kurių 
Sąjunga neprivalo laikytis, valstybės narės 
gali atitinkamai apriboti organizatoriaus ir 
(arba) agento mokėtiną kompensaciją. 
Kitais atvejais organizatoriaus ir (arba) 
agento mokėtina kompensacija gali būti 
apribojama sutartimi, tačiau šis apribojimas 
negali būti taikomas kūno sužalojimo ar 
tyčinės žalos bei didelio aplaidumo atvejais 
ir kai kompensacija yra mažiau nei tris 
kartus didesnė už visą paketo kainą.

Or. fr

Pakeitimas 375
Ildikó Gáll-Pelcz

Pasiūlymas dėl direktyvos
12 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6. Pretenzijų pagal šį straipsnį pateikimo 
senaties terminas – bent vieneri metai.

6. Pretenzijų pagal šį straipsnį pateikimo 
senaties terminas – bent treji metai.

Or. en

Pagrindimas

12 straipsnio 6 dalyje numatytas vienų metų senaties terminas pernelyg trumpas, reikėtų bent 
trejų metų senaties termino, siekiant apsaugoti vartotojų teisę į teisės aktuose numatytą teisių 
gynimo priemonę.
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Pakeitimas 376
Anna Hedh

Pasiūlymas dėl direktyvos
12 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6. Pretenzijų pagal šį straipsnį pateikimo 
senaties terminas – bent vieneri metai.

6. Pretenzijų pagal šį straipsnį pateikimo 
senaties terminas – bent treji metai.

Or. sv

Pakeitimas 377
Adam Bielan

Pasiūlymas dėl direktyvos
12 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6. Pretenzijų pagal šį straipsnį pateikimo 
senaties terminas – bent vieneri metai.

6. Pretenzijų pagal šį straipsnį pateikimo 
senaties terminas – bent vieni metai nuo 
tos dienos, kurią keliautojas pasiekė 
grįžimo vietą.

Or. pl

Pakeitimas 378
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Pasiūlymas dėl direktyvos
13 straipsnis 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

 Valstybės narės užtikrina, kad keliautojai 
su paketo paslaugų teikimu susijusius 
pranešimus, skundus ar pretenzijas galėtų 
perduoti tiesiogiai agentui, per kurį paketas 
įsigytas. Agentas nedelsdamas perduoda 
šiuos pranešimus, skundus ar pretenzijas 
organizatoriui. Siekiant laikytis nustatytų 
pateikimo ar senaties terminų, tokių 

Valstybės narės užtikrina, kad keliautojai 
su paketo paslaugų teikimu susijusius 
pranešimus, skundus ar pretenzijas galėtų 
perduoti tiesiogiai agentui, per kurį paketas 
įsigytas. Agentas nedelsdamas perduoda 
šiuos pranešimus, skundus ar pretenzijas 
organizatoriui. Jeigu turizmo 
organizatorius neatsako raštu į 
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pranešimų pateikimas agentui prilygsta jų 
pateikimui organizatoriui.

pranešimą, skundą ar pretenziją dėl 
turistinės kelionės organizavimo per 30 
dienų nuo jų gavimo dienos, laikoma, kad 
jis pripažino juos pagrįstais. Siekiant 
laikytis nustatytų pateikimo ar senaties 
terminų, tokių pranešimų pateikimas 
agentui prilygsta jų pateikimui 
organizatoriui.

Or. pl

Pagrindimas

Šis reikalavimas organizatorius veikia mobilizuojamai.

Pakeitimas 379
Sergio Gaetano Cofferati

Pasiūlymas dėl direktyvos
14 straipsnio pirmos pastraipos įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės užtikrina, kad 
organizatorius keliautojui, kuriam kyla 
problemų, suteiktų skubią pagalbą, visų 
pirma:

Valstybės narės užtikrina, kad paketo
organizatorius arba agentai, padedantys 
įsigyti kelionės paslaugų rinkinį,
keliautojui, kuriam kyla problemų, suteiktų 
skubią pagalbą, visų pirma:

Or. en

Pakeitimas 380
Emma McClarkin

Pasiūlymas dėl direktyvos
14 straipsnio pirmos pastraipos įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės užtikrina, kad 
organizatorius keliautojui, kuriam kyla 
problemų, suteiktų skubią pagalbą, visų 
pirma:

Valstybės narės užtikrina, kad 
organizatorius turėtų tinkamą draudimą 
ar priemones, kad suteiktų keliautojui, 
kuriam kyla problemų, tinkamą pagalbą, 
visų pirma:

Or. en
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Pakeitimas 381
Ildikó Gáll-Pelcz

Pasiūlymas dėl direktyvos
14 straipsnio pirmos pastraipos įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės užtikrina, kad 
organizatorius keliautojui, kuriam kyla 
problemų, suteiktų skubią pagalbą, visų 
pirma:

Valstybės narės užtikrina, kad 
organizatorius keliautojui, kuriam kyla 
problemų, suteiktų skubią pagalbą, taip pat 
ir 11 straipsnio 5 dalyje nurodytomis 
aplinkybėmis, visų pirma:

Or. en

Pakeitimas 382
Emma McClarkin

Pasiūlymas dėl direktyvos
14 straipsnio pirmos pastraipos b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) padėtų keliautojui pasinaudoti
nuotoliniu ryšiu ir kelionės paslaugų 
alternatyvomis.

b) padėtų keliautojui palaikyti nuotolinį 
ryšį ir pasinaudoti kelionės paslaugų 
alternatyvomis;

Or. en

Pagrindimas

Reikėtų patikslinti, kad jeigu nėra neatitikties paketo sutarčiai, organizatorius yra tiesiog 
atsakingas už pagalbą gauti alternatyvų kelionės rinkinį, o ne už šių paslaugų suteikimą ar 
sumokėjimą už jas.

Pakeitimas 383
Sergio Gaetano Cofferati

Pasiūlymas dėl direktyvos
14 straipsnio antra pastraipa
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Organizatoriui turi būti suteikiama 
galimybė imti mokestį už pagalbą, kurios 
prireikė dėl keliautojo aplaidumo ar tyčinių 
veiksmų.

Organizatoriui arba agentui turi būti 
suteikiama galimybė imti mokestį už 
pagalbą, kurios prireikė dėl keliautojo 
aplaidumo ar tyčinių veiksmų. Šis mokestis 
bet kuriuo atveju neturi viršyti 
organizatoriaus arba agento faktiškai 
patirtų išlaidų.

Or. en

Pakeitimas 384
Jorgo Chatzimarkakis

Pasiūlymas dėl direktyvos
15 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės užtikrina, kad jų 
teritorijoje įsisteigę organizatoriai ir 
agentai, padedantys įsigyti kelionės 
paslaugų rinkinius, pateiktų keliautojų 
sumokėtų sumų veiksmingo bei skubaus 
grąžinimo ir, jei įtraukta ir keleivių vežimo 
paslauga, skubios ir veiksmingos tų 
asmenų repatriacijos nemokumo atveju 
garantą.

1. Valstybės narės užtikrina, kad jų 
teritorijoje įsisteigę organizatoriai, 
padedantys įsigyti kelionės paslaugų 
rinkinius, pateiktų keliautojų sumokėtų 
sumų veiksmingo bei skubaus grąžinimo ir, 
jei įtraukta ir keleivių vežimo paslauga, 
skubios ir veiksmingos tų asmenų 
repatriacijos nemokumo atveju garantą. 
Agentai neprivalo grąžinti tiesiogiai 
tretiesiems asmenims sumokėtų sumų. 
Tačiau agentai patys gali tai aiškiai 
nurodyti savo paslaugų teikimo sąlygose.

Or. en

Pakeitimas 385
Matteo Salvini

Pasiūlymas dėl direktyvos
15 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės užtikrina, kad jų 
teritorijoje įsisteigę organizatoriai ir 

1. Valstybės narės užtikrina, kad jų 
teritorijoje įsisteigę organizatoriai, 
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agentai, padedantys įsigyti kelionės 
paslaugų rinkinius, pateiktų keliautojų 
sumokėtų sumų veiksmingo bei skubaus 
grąžinimo ir, jei įtraukta ir keleivių vežimo 
paslauga, skubios ir veiksmingos tų 
asmenų repatriacijos nemokumo atveju 
garantą.

padedantys įsigyti kelionės paslaugų 
rinkinius, pateiktų keliautojų sumokėtų 
sumų veiksmingo bei skubaus grąžinimo ir, 
jei įtraukta ir keleivių vežimo paslauga, 
skubios ir veiksmingos tų asmenų 
repatriacijos nemokumo atveju garantą.

Or. en

Pagrindimas

Pardavėjui nustatytos prievolės yra neproporcingos ir gerokai susilpnintų pardavėjų paskatas 
siūlyti patrauklius sprendimus. Būtų baudžiami vartotojai, nes jie turėtų mažiau pasirinkimo 
ir lankstumo, be to, galėtų gauti mažai pasiūlymų. Svarbu pažymėti, kad daugeliu atvejų 
apsaugos nuo nemokumo sąlygos įvykdymo nebus galima užtikrinti, nes jeigu neįmanoma 
nustatyti kliento, agentai negalės identifikuoti vartotojų, įsigijusių paslaugas naudodamiesi jų 
interneto svetainėje pateiktomis nuorodomis.

Pakeitimas 386
Catherine Stihler

Pasiūlymas dėl direktyvos
15 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės užtikrina, kad jų 
teritorijoje įsisteigę organizatoriai ir 
agentai, padedantys įsigyti kelionės 
paslaugų rinkinius, pateiktų keliautojų 
sumokėtų sumų veiksmingo bei skubaus 
grąžinimo ir, jei įtraukta ir keleivių vežimo 
paslauga, skubios ir veiksmingos tų 
asmenų repatriacijos nemokumo atveju 
garantą.

1. Valstybės narės užtikrina, kad paketų 
organizatoriai ir agentai, padedantys įsigyti 
kelionės paslaugų rinkinius, pateiktų 
keliautojų sumokėtų sumų veiksmingo bei 
skubaus grąžinimo ir, jei įtraukta ir 
keleivių vežimo paslauga, skubios ir 
veiksmingos tų asmenų repatriacijos 
garantą organizatoriaus, agento ar bet 
kurio iš kelionės paslaugų rinkinio 
paslaugos teikėjų nemokumo atveju.

Or. en

Pagrindimas

Toks straipsnis, kaip jis suformuluotas dabar, gali paskatinti įmones kurtis lengvatinių 
mokesčių zonose arba steigtis toje teritorijoje, kur taikoma mažiau veiksminga nemokumo 
sistema, nenaudinga piliečiams.  Be to, taip užtikrinama, kad nemokumas būtų taikomas ir 
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paketų organizatoriams, o ne tik susijusiems kelionės paslaugų rinkiniams.

Pakeitimas 387
Emma McClarkin

Pasiūlymas dėl direktyvos
15 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės užtikrina, kad jų 
teritorijoje įsisteigę organizatoriai ir 
agentai, padedantys įsigyti kelionės 
paslaugų rinkinius, pateiktų keliautojų 
sumokėtų sumų veiksmingo bei skubaus 
grąžinimo ir, jei įtraukta ir keleivių vežimo 
paslauga, skubios ir veiksmingos tų 
asmenų repatriacijos nemokumo atveju 
garantą.

1. Valstybės narės užtikrina, kad paketų 
organizatoriai ir agentai, padedantys įsigyti 
susijusius kelionės paslaugų rinkinius, 
pateiktų keliautojų sumokėtų sumų 
veiksmingo bei skubaus grąžinimo ir, jei 
įtraukta ir keleivių vežimo paslauga, 
skubios ir veiksmingos tų asmenų 
repatriacijos garantą organizatoriaus, 
agento ar bet kurio iš kelionės paslaugų 
rinkinio paslaugos teikėjų nemokumo 
atveju.

Or. en

Pakeitimas 388
Anna Hedh

Pasiūlymas dėl direktyvos
15 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės užtikrina, kad jų 
teritorijoje įsisteigę organizatoriai ir 
agentai, padedantys įsigyti kelionės 
paslaugų rinkinius, pateiktų keliautojų 
sumokėtų sumų veiksmingo bei skubaus 
grąžinimo ir, jei įtraukta ir keleivių vežimo 
paslauga, skubios ir veiksmingos tų 
asmenų repatriacijos nemokumo atveju 
garantą.

1. Valstybės narės užtikrina, kad jų 
teritorijoje įsisteigę organizatoriai ir 
agentai, padedantys įsigyti kelionės 
paketus ir kelionės paslaugų rinkinius, 
pateiktų keliautojų sumokėtų sumų 
veiksmingo bei skubaus grąžinimo ir, jei 
įtraukta ir keleivių vežimo paslauga, 
skubios ir veiksmingos tų asmenų 
repatriacijos nemokumo atveju garantą.

Or. sv
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Pakeitimas 389
Philippe Juvin

Pasiūlymas dėl direktyvos
15 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės užtikrina, kad jų 
teritorijoje įsisteigę organizatoriai ir 
agentai, padedantys įsigyti kelionės 
paslaugų rinkinius, pateiktų keliautojų 
sumokėtų sumų veiksmingo bei skubaus 
grąžinimo ir, jei įtraukta ir keleivių vežimo 
paslauga, skubios ir veiksmingos tų 
asmenų repatriacijos nemokumo atveju 
garantą.

1. Valstybės narės užtikrina, kad jų 
teritorijoje įsisteigę organizatoriai ir (arba) 
agentai (paketo atveju) ir agentai, 
padedantys įsigyti kelionės paslaugų 
rinkinius, pateiktų keliautojų sumokėtų 
sumų veiksmingo bei skubaus grąžinimo ir, 
jei įtraukta ir keleivių vežimo paslauga, 
skubios ir veiksmingos tų asmenų 
repatriacijos nemokumo atveju garantą.

Or. en

Pagrindimas

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.

Pakeitimas 390
Sergio Gaetano Cofferati

Pasiūlymas dėl direktyvos
15 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės užtikrina, kad jų 
teritorijoje įsisteigę organizatoriai ir 
agentai, padedantys įsigyti kelionės 
paslaugų rinkinius, pateiktų keliautojų 
sumokėtų sumų veiksmingo bei skubaus 
grąžinimo ir, jei įtraukta ir keleivių vežimo 
paslauga, skubios ir veiksmingos tų 
asmenų repatriacijos nemokumo atveju 

1. Valstybės narės užtikrina, kad jų 
teritorijoje įsisteigę organizuotų turistinių 
kelionių organizatoriai ir agentai, 
padedantys įsigyti kelionės paslaugų 
rinkinius, pateiktų keliautojų sumokėtų 
sumų veiksmingo bei skubaus grąžinimo ir, 
jei įtraukta ir keleivių vežimo paslauga, 
skubios ir veiksmingos tų asmenų 
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garantą. repatriacijos nemokumo atveju garantą.

Or. en

Pakeitimas 391
Matteo Salvini

Pasiūlymas dėl direktyvos
15 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. 1 dalyje nustatyta apsauga nemokumo 
atveju grindžiama faktine finansine 
atitinkamo pardavėjo veiklos rizika. Tokia 
apsauga suteikiama visiems keliautojams, 
nepriklausomai nuo jų gyvenamosios 
vietos, išvykimo vietos bei kelionės 
paslaugų paketo ar rinkinio įsigijimo 
vietos.

2. 1 dalyje nustatyta apsauga nemokumo 
atveju grindžiama faktine finansine 
atitinkamo pardavėjo veiklos rizika. Tokia 
apsauga suteikiama visiems keliautojams, 
nepriklausomai nuo jų gyvenamosios 
vietos, išvykimo vietos bei kelionės 
paslaugų paketo įsigijimo vietos.

Or. en

Pagrindimas

Pardavėjui nustatytos prievolės yra neproporcingos ir gerokai susilpnintų pardavėjų paskatas 
siūlyti patrauklius sprendimus. Būtų baudžiami vartotojai, nes jie turėtų mažiau pasirinkimo 
ir lankstumo, be to, galėtų gauti mažai pasiūlymų. Svarbu pažymėti, kad daugeliu atvejų 
apsaugos nuo nemokumo sąlygos įvykdymo nebus galima užtikrinti, nes jeigu neįmanoma 
nustatyti kliento, agentai negalės identifikuoti vartotojų, įsigijusių paslaugas naudodamiesi jų 
interneto svetainėje pateiktomis nuorodomis.

Pakeitimas 392
Jorgo Chatzimarkakis

Pasiūlymas dėl direktyvos
15 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. 1 dalyje nustatyta apsauga nemokumo 
atveju grindžiama faktine finansine 
atitinkamo pardavėjo veiklos rizika. Tokia 
apsauga suteikiama visiems keliautojams, 
nepriklausomai nuo jų gyvenamosios 
vietos, išvykimo vietos bei kelionės 

2. 1 dalyje nustatyta apsauga nemokumo 
atveju grindžiama faktine finansine 
atitinkamo pardavėjo veiklos rizika. Tokia 
apsauga suteikiama visiems keliautojams, 
nepriklausomai nuo jų gyvenamosios 
vietos, išvykimo vietos bei kelionės 
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paslaugų paketo ar rinkinio įsigijimo 
vietos.

paslaugų paketo įsigijimo vietos.

Or. en

Pakeitimas 393
Emma McClarkin

Pasiūlymas dėl direktyvos
15 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. 1 dalyje nurodyta apsauga nuo 
nemokumo turi būti tinkama, kad atitiktų 
šios direktyvos reikalavimus, jeigu tik ji 
yra veiksminga visomis aplinkybėmis, 
kurias galima pagrįstai numatyti. 

Or. en

Pagrindimas

Apsauga nuo nemokumo turėtų būti tinkama ir nebūti pernelyg didelė, kad nebūtų tenkinami 
nepagrįsti reikalavimai, kurių išlaidas galima būtų perkelti vartotojui.

Pakeitimas 394
Emma McClarkin

Pasiūlymas dėl direktyvos
15 straipsnio 2 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2b. Kai taikytina, numatant 1 dalyje 
nurodytą apsaugą nuo nemokumo, gali 
būti nustatyta pareiga įvykdyti kelionės 
paslaugų paketus ar susijusius rinkinius 
sudarančias sutartis, o ne grąžinti 
mokėjimus. 

Or. en
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Pakeitimas 395
Matteo Salvini

Pasiūlymas dėl direktyvos
16 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės pripažįsta, kad 
nacionalinių taisyklių, kuriomis 
perkeliamas 15 straipsnis, reikalavimus 
atitinka bet kokia apsauga nemokumo 
atveju, kurią organizatorius ar agentas, 
padedantis įsigyti kelionės paslaugų 
rinkinius, užtikrina vadovaudamasis savo 
įsisteigimo valstybės narės taisyklėmis, 
kuriomis į nacionalinę teisę perkeliamos 15 
straipsnio nuostatos.

1. Valstybės narės pripažįsta, kad 
nacionalinių taisyklių, kuriomis 
perkeliamas 15 straipsnis, reikalavimus 
atitinka bet kokia apsauga nemokumo 
atveju, kurią organizatorius užtikrina 
vadovaudamasis savo įsisteigimo valstybės 
narės taisyklėmis, kuriomis į nacionalinę 
teisę perkeliamos 15 straipsnio nuostatos.

Or. en

Pagrindimas

Kelionės paslaugų paketų direktyva turėtų būti taikoma tik kelionės paslaugų deriniams, 
sudarantiems paketą. Į šią direktyvą įtraukus naują sąvoką „kelionės paslaugų rinkinys“, tai 
galėtų turėti žalingą poveikį vartotojams ir įmonėms, susidarytų teisinis nesaugumas, 
susipainiotų vartotojai ir kelionių paslaugų teikėjai.

Pakeitimas 396
Jorgo Chatzimarkakis

Pasiūlymas dėl direktyvos
16 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės pripažįsta, kad 
nacionalinių taisyklių, kuriomis 
perkeliamas 15 straipsnis, reikalavimus 
atitinka bet kokia apsauga nemokumo 
atveju, kurią organizatorius ar agentas, 
padedantis įsigyti kelionės paslaugų 
rinkinius, užtikrina vadovaudamasis savo 
įsisteigimo valstybės narės taisyklėmis, 
kuriomis į nacionalinę teisę perkeliamos 15 
straipsnio nuostatos.

1. Valstybės narės pripažįsta, kad 
nacionalinių taisyklių, kuriomis 
perkeliamas 15 straipsnis, reikalavimus 
atitinka bet kokia apsauga nemokumo 
atveju, kurią organizatorius užtikrina 
vadovaudamasis savo įsisteigimo valstybės 
narės taisyklėmis, kuriomis į nacionalinę 
teisę perkeliamos 15 straipsnio nuostatos.
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Or. en

Pakeitimas 397
Ivo Belet

Pasiūlymas dėl direktyvos
16 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės pripažįsta, kad
nacionalinių taisyklių, kuriomis 
perkeliamas 15 straipsnis, reikalavimus 
atitinka bet kokia apsauga nemokumo 
atveju, kurią organizatorius ar agentas, 
padedantis įsigyti kelionės paslaugų 
rinkinius, užtikrina vadovaudamasis savo 
įsisteigimo valstybės narės taisyklėmis, 
kuriomis į nacionalinę teisę perkeliamos 15 
straipsnio nuostatos.

1. Valstybės narės pripažįsta, kad taisyklių, 
kuriomis perkeliamas 15 straipsnis, 
reikalavimus atitinka bet kokia apsauga 
nemokumo atveju, kurią organizatorius ar 
agentas, padedantis įsigyti kelionės 
paslaugų rinkinius, užtikrina 
vadovaudamasis savo įsisteigimo valstybės 
narės taisyklėmis, kuriomis į nacionalinę 
teisę perkeliamos 15 straipsnio nuostatos.

Or. nl

Pagrindimas

Valstybės narės perkelia šia direktyvą į nacionalinę teisę įvairiais administraciniais 
lygmenimis, atsižvelgiant į valstybės struktūrą.

Pakeitimas 398
Philippe Juvin

Pasiūlymas dėl direktyvos
16 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės pripažįsta, kad 
nacionalinių taisyklių, kuriomis 
perkeliamas 15 straipsnis, reikalavimus 
atitinka bet kokia apsauga nemokumo 
atveju, kurią organizatorius ar agentas, 
padedantis įsigyti kelionės paslaugų 
rinkinius, užtikrina vadovaudamasis savo 
įsisteigimo valstybės narės taisyklėmis, 
kuriomis į nacionalinę teisę perkeliamos 15 

1. Valstybės narės pripažįsta, kad 
nacionalinių taisyklių, kuriomis 
perkeliamas 15 straipsnis, reikalavimus 
atitinka bet kokia apsauga nemokumo 
atveju, kurią organizatorius ir (arba) 
agentas (paketo atveju), ar agentas, 
padedantis įsigyti kelionės paslaugų 
rinkinius, užtikrina vadovaudamasis savo 
įsisteigimo valstybės narės taisyklėmis, 
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straipsnio nuostatos. kuriomis į nacionalinę teisę perkeliamos 15 
straipsnio nuostatos.

Or. en

Pagrindimas

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.

Pakeitimas 399
Matteo Salvini

Pasiūlymas dėl direktyvos
16 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Komisija turėtų parengti nuoseklią 
formulę visoms valstybėms narėms, 
siekdama užtikrinti vienodumą ir išvengti 
palankiausių garantų sąlygų paieškos 
visoje Sąjungoje. Dėl tokios formulės 
apskaičiavimo reikėtų konsultuotis su 
suinteresuotaisiais subjektais.

Or. en

Pagrindimas

Taikant nuoseklią formulę visoms valstybėms narėms būtų užtikrintas vienodumas ir ES 
išvengta palankiausių garantų sąlygų paieškos. Dėl tokios formulės apskaičiavimo reikėtų 
konsultuotis su suinteresuotaisiais subjektais.

Pakeitimas 400
Matteo Salvini
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Pasiūlymas dėl direktyvos
16 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Valstybės narės įsteigia centralizuotus 
informacijos centrus, kad būtų lengviau 
plėtoti administracinį bendradarbiavimą ir 
prižiūrėti skirtingose valstybėse narėse 
veikiančius organizatorius ir agentus, 
padedančius įsigyti kelionės paslaugų 
rinkinius. Jos pateikia šių informacijos 
centrų kontaktinius duomenis visoms 
kitoms valstybėms narėms ir Komisijai.

2. Valstybės narės įsteigia centralizuotus 
informacijos centrus, kad būtų lengviau 
plėtoti administracinį bendradarbiavimą ir 
prižiūrėti skirtingose valstybėse narėse 
veikiančius organizatorius.  Jos pateikia šių 
informacijos centrų kontaktinius duomenis 
visoms kitoms valstybėms narėms ir 
Komisijai.

Or. en

Pagrindimas

Kelionės paslaugų paketų direktyva turėtų būti taikoma tik kelionės paslaugų deriniams, 
sudarantiems paketą. Į šią direktyvą įtraukus naują sąvoką „kelionės paslaugų rinkinys“, tai 
galėtų turėti žalingą poveikį vartotojams ir įmonėms, susidarytų teisinis nesaugumas, 
susipainiotų vartotojai ir kelionių paslaugų teikėjai.

Pakeitimas 401
Jorgo Chatzimarkakis

Pasiūlymas dėl direktyvos
16 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Valstybės narės įsteigia centralizuotus 
informacijos centrus, kad būtų lengviau 
plėtoti administracinį bendradarbiavimą ir 
prižiūrėti skirtingose valstybėse narėse 
veikiančius organizatorius ir agentus, 
padedančius įsigyti kelionės paslaugų 
rinkinius. Jos pateikia šių informacijos 
centrų kontaktinius duomenis visoms 
kitoms valstybėms narėms ir Komisijai.

2. Valstybės narės įsteigia centralizuotus 
informacijos centrus, kad būtų lengviau 
plėtoti administracinį bendradarbiavimą ir 
prižiūrėti skirtingose valstybėse narėse 
veikiančius organizatorius.  Jos pateikia šių 
informacijos centrų kontaktinius duomenis 
visoms kitoms valstybėms narėms ir 
Komisijai.

Or. en

Pakeitimas 402
Philippe Juvin
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Pasiūlymas dėl direktyvos
16 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Valstybės narės įsteigia centralizuotus 
informacijos centrus, kad būtų lengviau 
plėtoti administracinį bendradarbiavimą ir 
prižiūrėti skirtingose valstybėse narėse 
veikiančius organizatorius ir agentus, 
padedančius įsigyti kelionės paslaugų 
rinkinius. Jos pateikia šių informacijos 
centrų kontaktinius duomenis visoms 
kitoms valstybėms narėms ir Komisijai.

2. Valstybės narės įsteigia centralizuotus 
informacijos centrus, kad būtų lengviau 
plėtoti administracinį bendradarbiavimą ir 
prižiūrėti skirtingose valstybėse narėse 
veikiančius organizatorius ir (arba) 
agentus (paketų atveju) ir agentus, 
padedančius įsigyti kelionės paslaugų 
rinkinius. Jos pateikia šių informacijos 
centrų kontaktinius duomenis visoms 
kitoms valstybėms narėms ir Komisijai.

Or. en

Pagrindimas

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.

Pakeitimas 403
Matteo Salvini

Pasiūlymas dėl direktyvos
16 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Centralizuoti informacijos centrai teikia 
vieni kitiems visą būtiną informaciją apie 
nacionalines apsaugos nemokumo atveju 
sistemas ir nurodo organizacijos (-ų), 
užtikrinančios (-ių) konkretaus jų 
teritorijoje įsisteigusio pardavėjo apsaugą 
nemokumo atveju, pavadinimą (-us). Šie 
centrai suteikia vienas kitam prieigą prie 
organizatorių ir agentų, padedančių įsigyti 

3. Centralizuoti informacijos centrai teikia 
vieni kitiems visą būtiną informaciją apie 
nacionalines apsaugos nemokumo atveju 
sistemas ir nurodo organizacijos (-ų), 
užtikrinančios (-ių) konkretaus jų 
teritorijoje įsisteigusio pardavėjo apsaugą 
nemokumo atveju, pavadinimą (-us). Šie 
centrai suteikia vienas kitam prieigą prie 
organizatorių, kurie vykdo savo prievolę 
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kelionės paslaugų rinkinius, kurie vykdo 
savo prievolę užtikrinti apsaugą 
nemokumo atveju, sąrašų.

užtikrinti apsaugą nemokumo atveju, 
sąrašų.

Or. en

Pagrindimas

Kelionės paslaugų paketų direktyva turėtų būti taikoma tik kelionės paslaugų deriniams, 
sudarantiems paketą. Į šią direktyvą įtraukus naują sąvoką „kelionės paslaugų rinkinys“, tai 
galėtų turėti žalingą poveikį vartotojams ir įmonėms, susidarytų teisinis nesaugumas, 
susipainiotų vartotojai ir kelionių paslaugų teikėjai.

Pakeitimas 404
Jorgo Chatzimarkakis

Pasiūlymas dėl direktyvos
16 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Centralizuoti informacijos centrai teikia 
vieni kitiems visą būtiną informaciją apie 
nacionalines apsaugos nemokumo atveju 
sistemas ir nurodo organizacijos (-ų), 
užtikrinančios (-ių) konkretaus jų 
teritorijoje įsisteigusio pardavėjo apsaugą 
nemokumo atveju, pavadinimą (-us). Šie 
centrai suteikia vienas kitam prieigą prie 
organizatorių ir agentų, padedančių įsigyti
kelionės paslaugų rinkinius, kurie vykdo 
savo prievolę užtikrinti apsaugą 
nemokumo atveju, sąrašų.

3. Centralizuoti informacijos centrai teikia 
vieni kitiems visą būtiną informaciją apie 
nacionalines apsaugos nemokumo atveju 
sistemas ir nurodo organizacijos (-ų), 
užtikrinančios (-ių) konkretaus jų 
teritorijoje įsisteigusio pardavėjo apsaugą 
nemokumo atveju, pavadinimą (-us). Šie 
centrai suteikia vienas kitam prieigą prie 
organizatorių, kurie vykdo savo prievolę 
užtikrinti apsaugą nemokumo atveju, 
sąrašų.

Or. en

Pakeitimas 405
Ivo Belet

Pasiūlymas dėl direktyvos
16 straipsnio 3 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Centralizuoti informacijos centrai teikia 
vieni kitiems visą būtiną informaciją apie
nacionalines apsaugos nemokumo atveju 
sistemas ir nurodo organizacijos (-ų), 
užtikrinančios (-ių) konkretaus jų 
teritorijoje įsisteigusio pardavėjo apsaugą 
nemokumo atveju, pavadinimą (-us). Šie 
centrai suteikia vienas kitam prieigą prie 
organizatorių ir agentų, padedančių įsigyti 
kelionės paslaugų rinkinius, kurie vykdo 
savo prievolę užtikrinti apsaugą 
nemokumo atveju, sąrašų.

3. Centralizuoti informacijos centrai teikia 
vieni kitiems visą būtiną informaciją apie 
apsaugos nemokumo atveju sistemas ir 
nurodo organizacijos (-ų), užtikrinančios (-
ių) konkretaus jų teritorijoje įsisteigusio 
pardavėjo apsaugą nemokumo atveju, 
pavadinimą (-us). Šie centrai suteikia 
vienas kitam prieigą prie organizatorių ir 
agentų, padedančių įsigyti kelionės 
paslaugų rinkinius, kurie vykdo savo 
prievolę užtikrinti apsaugą nemokumo 
atveju, sąrašų.

Or. nl

Pagrindimas

Valstybės narės perkelia šia direktyvą į nacionalinę teisę įvairiais administraciniais 
lygmenimis, atsižvelgiant į valstybės struktūrą.

Pakeitimas 406
Philippe Juvin

Pasiūlymas dėl direktyvos
16 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Centralizuoti informacijos centrai teikia 
vieni kitiems visą būtiną informaciją apie 
nacionalines apsaugos nemokumo atveju 
sistemas ir nurodo organizacijos (-ų), 
užtikrinančios (-ių) konkretaus jų 
teritorijoje įsisteigusio pardavėjo apsaugą 
nemokumo atveju, pavadinimą (-us). Šie 
centrai suteikia vienas kitam prieigą prie 
organizatorių ir agentų, padedančių įsigyti 
kelionės paslaugų rinkinius, kurie vykdo 
savo prievolę užtikrinti apsaugą 
nemokumo atveju, sąrašų.

3. Centralizuoti informacijos centrai teikia 
vieni kitiems visą būtiną informaciją apie 
nacionalines apsaugos nemokumo atveju 
sistemas ir nurodo organizacijos (-ų), 
užtikrinančios (-ių) konkretaus jų 
teritorijoje įsisteigusio pardavėjo apsaugą 
nemokumo atveju, pavadinimą (-us). Šie 
centrai suteikia vienas kitam prieigą prie 
organizatorių ir (arba) agentų (paketo 
atveju) ir agentų, padedančių įsigyti 
kelionės paslaugų rinkinius, kurie vykdo 
savo prievolę užtikrinti apsaugą 
nemokumo atveju, sąrašų.

Or. en
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Pagrindimas

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.

Pakeitimas 407
Matteo Salvini

Pasiūlymas dėl direktyvos
16 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Jei valstybei narei kyla abejonių dėl 
kitoje valstybėje narėje įsisteigusių ir jų 
teritorijoje veikiančių organizatorių ar 
agentų, padedančių įsigyti kelionės 
paslaugų rinkinius, užtikrinamos apsaugos 
nemokumo atveju, ji gali prašyti 
įsisteigimo valstybės narės paaiškinimo. 
Valstybės narės į kitų valstybių narių 
prašymus atsiliepia per 15 darbo dienų nuo 
tų prašymų gavimo dienos.

4. Jei valstybei narei kyla abejonių dėl 
kitoje valstybėje narėje įsisteigusių ir jų 
teritorijoje veikiančių organizatorių 
užtikrinamos apsaugos nemokumo atveju, 
ji gali prašyti įsisteigimo valstybės narės 
paaiškinimo. Valstybės narės į kitų 
valstybių narių prašymus atsiliepia per 15 
darbo dienų nuo tų prašymų gavimo 
dienos.

Or. en

Pagrindimas

Kelionės paslaugų paketų direktyva turėtų būti taikoma tik kelionės paslaugų deriniams, 
sudarantiems paketą. Į šią direktyvą įtraukus naują sąvoką „kelionės paslaugų rinkinys“, tai 
galėtų turėti žalingą poveikį vartotojams ir įmonėms, susidarytų teisinis nesaugumas, 
susipainiotų vartotojai ir kelionių paslaugų teikėjai.

Pakeitimas 408
Jorgo Chatzimarkakis

Pasiūlymas dėl direktyvos
16 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Jei valstybei narei kyla abejonių dėl 4. Jei valstybei narei kyla abejonių dėl 
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kitoje valstybėje narėje įsisteigusių ir jų 
teritorijoje veikiančių organizatorių ar 
agentų, padedančių įsigyti kelionės 
paslaugų rinkinius, užtikrinamos apsaugos 
nemokumo atveju, ji gali prašyti 
įsisteigimo valstybės narės paaiškinimo. 
Valstybės narės į kitų valstybių narių 
prašymus atsiliepia per 15 darbo dienų nuo 
tų prašymų gavimo dienos.

kitoje valstybėje narėje įsisteigusių ir jų 
teritorijoje veikiančių organizatorių 
užtikrinamos apsaugos nemokumo atveju, 
ji gali prašyti įsisteigimo valstybės narės 
paaiškinimo. Valstybės narės į kitų 
valstybių narių prašymus atsiliepia per 15 
darbo dienų nuo tų prašymų gavimo 
dienos.

Or. en

Pakeitimas 409
Philippe Juvin

Pasiūlymas dėl direktyvos
16 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Jei valstybei narei kyla abejonių dėl 
kitoje valstybėje narėje įsisteigusių ir jų 
teritorijoje veikiančių organizatorių ir 
agentų, padedančių įsigyti kelionės 
paslaugų rinkinius, užtikrinamos apsaugos 
nemokumo atveju, ji gali prašyti 
įsisteigimo valstybės narės paaiškinimo. 
Valstybės narės į kitų valstybių narių 
prašymus atsiliepia per 15 darbo dienų nuo 
tų prašymų gavimo dienos.

4. Jei valstybei narei kyla abejonių dėl 
kitoje valstybėje narėje įsisteigusių ir jų 
teritorijoje veikiančių organizatorių ir 
(arba) agentų (paketo atveju) arba agentų, 
padedančių įsigyti kelionės paslaugų 
rinkinius, užtikrinamos apsaugos 
nemokumo atveju, ji gali prašyti 
įsisteigimo valstybės narės paaiškinimo. 
Valstybės narės į kitų valstybių narių 
prašymus atsiliepia per 15 darbo dienų nuo 
tų prašymų gavimo dienos.

Or. en

Pagrindimas

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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Pakeitimas 410
Matteo Salvini

Pasiūlymas dėl direktyvos
17 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

17 straipsnis Išbraukta.
Kelionės paslaugų rinkinių informacijos 
reikalavimai
Valstybės narės užtikrina, kad prieš 
keliautojui prisiimant bet kokius kelionės 
paslaugų rinkinio sutarties ar atitinkamo 
pasiūlymo įsipareigojimus, pardavėjas, 
padedantis įsigyti kelionės paslaugų 
rinkinius, aiškiai ir nedviprasmiškai 
nurodytų, kad:
a) už tinkamą savo sutartinių 
įsipareigojimų vykdymą pavieniui atsako 
atskiri paslaugų teikėjai, ir
b) keliautojui nebus suteiktos teisės, pagal 
šią direktyvą suteikiamos tik kelionės 
paslaugų paketus įsigyjančiam 
keliautojui, tačiau bus suteikiama teisė 
susigrąžinti iš anksto sumokėtas sumas ir 
tuo atveju, jei įtraukta ir keleivių vežimo 
paslauga, teisė į repatriaciją agento ar bet 
kurio kito paslaugos teikėjo nemokumo 
atveju.

Or. en

Pagrindimas

Iš direktyvos reikėtų išbraukti nuorodą į „kelionės paslaugų rinkinius“, kad vartotojai galėtų 
visapusiškai naudotis kelionių paslaugų teikėjų iniciatyvomis. Tai atitiktų ES puoselėjamą 
sklandaus judumo tikslą. Be to, reikėtų pažymėti, kad šiame straipsnyje išvardytų nuostatų 
nebus įmanoma vykdyti, jeigu keliautojas tinklo nuorodas, kad gautų dvi konkrečios kelionės 
paslaugas, naudojo savęs neidentifikavęs.

Pakeitimas 411
Jorgo Chatzimarkakis
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Pasiūlymas dėl direktyvos
17 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

17 straipsnis Išbraukta.
Kelionės paslaugų rinkinių informacijos 
reikalavimai
Valstybės narės užtikrina, kad prieš 
keliautojui prisiimant bet kokius kelionės 
paslaugų rinkinio sutarties ar atitinkamo 
pasiūlymo įsipareigojimus, pardavėjas, 
padedantis įsigyti kelionės paslaugų 
rinkinius, aiškiai ir nedviprasmiškai 
nurodytų, kad:
a) už tinkamą savo sutartinių 
įsipareigojimų vykdymą pavieniui atsako 
atskiri paslaugų teikėjai, ir
b) keliautojui nebus suteiktos teisės, pagal 
šią direktyvą suteikiamos tik kelionės 
paslaugų paketus įsigyjančiam 
keliautojui, tačiau bus suteikiama teisė 
susigrąžinti iš anksto sumokėtas sumas ir 
tuo atveju, jei įtraukta ir keleivių vežimo 
paslauga, teisė į repatriaciją agento ar bet 
kurio kito paslaugos teikėjo nemokumo 
atveju.

Or. en

Pakeitimas 412
Sergio Gaetano Cofferati

Pasiūlymas dėl direktyvos
17 straipsnio pirmos pastraipos įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės užtikrina, kad prieš 
keliautojui prisiimant bet kokius kelionės 
paslaugų rinkinio sutarties ar atitinkamo 
pasiūlymo įsipareigojimus, pardavėjas, 
padedantis įsigyti kelionės paslaugų 
rinkinius, aiškiai ir nedviprasmiškai 

Valstybės narės užtikrina, kad prieš 
keliautojui prisiimant bet kokius kelionės 
paslaugų rinkinio sutarties ar atitinkamo 
pasiūlymo įsipareigojimus, pardavėjas, 
padedantis įsigyti kelionės paslaugų 
rinkinius, aiškiai ir nedviprasmiškai 
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nurodytų, kad: nurodytų patvariojoje laikmenoje, kad:

Or. en

Pakeitimas 413
Sergio Gaetano Cofferati

Pasiūlymas dėl direktyvos
17 straipsnio pirmos pastraipos b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) keliautojui nebus suteiktos teisės, pagal 
šią direktyvą suteikiamos tik kelionės 
paslaugų paketus įsigyjančiam keliautojui, 
tačiau bus suteikiama teisė susigrąžinti iš 
anksto sumokėtas sumas ir tuo atveju, jei 
įtraukta ir keleivių vežimo paslauga, teisė į 
repatriaciją agento ar bet kurio kito 
paslaugos teikėjo nemokumo atveju.

b) keliautojui nebus suteiktos teisės, pagal 
šią direktyvą suteikiamos tik kelionės 
paslaugų paketus įsigyjančiam keliautojui, 
tačiau bus suteikiama teisė susigrąžinti iš 
anksto sumokėtas sumas, teisė gauti 
pagalbą patyrus sunkumų ir tuo atveju, jei 
įtraukta ir keleivių vežimo paslauga, teisė į 
repatriaciją agento ar bet kurio kito 
paslaugos teikėjo nemokumo atveju.

Or. en

Pakeitimas 414
Monika Hohlmeier

Pasiūlymas dėl direktyvos
17 straipsnio pirmos pastraipos b a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ba) keliautojas turi teisę pareikalauti 
pateikti išsamią sąskaitą, kurioje aiškiai 
nurodytos kelionės paslaugos išlaidos, 
ypač paslaugos pakartotinai leidžiant, 
atšaukiant arba kitaip keičiant kelionės 
paslaugas; ši sąskaita keliautojui turi būti 
pateikti vėliausiai kelionės pradžioje;

Or. de
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Pakeitimas 415
Bernadette Vergnaud

Pasiūlymas dėl direktyvos
17 straipsnio pirmos pastraipos b a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ba) nepaisant to, vartotojas turi pagal 
Direktyvą 2011/83/ES jam suteiktas teises, 
išskyrus šioje direktyvoje nustatytą išimtį.

Or. fr

Pagrindimas

Reikia išaiškinti sąsają su Vartotojų teisių direktyva, kuri bent jau iš dalies toliau taikoma 
tam tikroms ne su rinkiniu užsakytoms kelionių paslaugoms.

Pakeitimas 416
Monika Hohlmeier

Pasiūlymas dėl direktyvos
17 straipsnio pirmos pastraipos b b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

bb) aiškios ir atpažįstamos formos 
užsakymų klasė, įskaitant galimą 
užsakymų poklasį, taip pat jų 
prieinamumas, išlaidos ir sąlygos 
pakartotinai užsakant, atšaukiant arba 
kitaip keičiant užsakymą;

Or. de

Pakeitimas 417
Monika Hohlmeier

Pasiūlymas dėl direktyvos
17 straipsnio pirmos pastraipos b c punktas (naujas)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

bc) turimos kvotos, priskirtos tam tikrai 
užsakymų klasei, įskaitant galinčias 
susidaryti išlaidas keičiant užsakymų 
klasę arba užsakymų poklasį;

Or. de

Pakeitimas 418
Sergio Gaetano Cofferati

Pasiūlymas dėl direktyvos
17 straipsnio 1 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Jeigu nesilaikoma šio straipsnio 1 dalies b 
punkto, keliautojas turi visas garantijas ir 
teises, kurios jam yra užtikrinamos pagal 
šioje direktyvoje numatytus kelionės 
paslaugų paketus.

Or. en

Pakeitimas 419
Philippe Juvin

Pasiūlymas dėl direktyvos
17 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

17a straipsnis
Agento informacija apie papildomas 

kelionės paslaugas, užsakytas teikiant 
kelionės paslaugų rinkinius, kai 

naudojami susiję internetinio užsakymo 
procesai

Pardavėjai, teikiantys papildomas 
kelionės paslaugas, kai teikiami kelionės 
paslaugų rinkiniai, kaip jie apibrėžiami 3 
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straipsnio 5 dalies b punkte, turi 
užtikrinti, kad atitinkamas agentas būtų 
tinkamai informuojamas apie patvirtintą 
papildomų kelionės paslaugų užsakymą, 
kuris kartu su pirmąja užsakyta kelionės 
paslauga sudaro kelionės paslaugų 
rinkinį, ir dėl to agentui atsiranda šioje 
direktyvoje numatyta atsakomybė ir 
prievolės. 

Or. en

Pagrindimas

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.

Pakeitimas 420
Hans-Peter Mayer

Pasiūlymas dėl direktyvos
17 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

17a straipsnis
Pardavėjai, padedantys internetu įsigyti 
susijusius kelionės paslaugų rinkinius, 
neturi slėpti atsisakymo užsisakyti 
papildomas ar šalutines paslaugas 
parinkties ar pateikti jos neaiškiai, 
neįskaitomai, dviprasmiškai ar ne laiku. 
Tokia parinktis visada turi būti iš anksto 
pažymėta pagal numatytuosius 
nustatymus.

Or. en
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Pakeitimas 421
Hans-Peter Mayer

Pasiūlymas dėl direktyvos
18 straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

18 straipsnis
Informacijos nesuteikimas

Jei yra nustatyta teisė atšaukti, o 
keliautojas vis dėlto nebuvo apie tai 
informuotas, jis gali nutraukti sutartį 
likus ne daugiau kaip 24 valandoms, 
nepatirdamas jokių išlaidų. 

Or. de

Pakeitimas 422
Sergio Gaetano Cofferati, Marc Tarabella

Pasiūlymas dėl direktyvos
18 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

18a straipsnis
Matomas rodiklis

Bet kurioje kelionės paketo sutartyje ar 
prieš sudarant sutartį pateikiamoje 
informacijoje labai matomoje vietoje turi 
būti aiškus ir akivaizdus žalias vaizdinis 
rodiklis, standartizuotas Europos 
lygmeniu, rodantis, kad sutartis apima 
paslaugų paketą
Valstybės narės užtikrina, kad pardavėjas, 
padedantis įsigyti susijusius kelionės 
paslaugų rinkinius, labai matomoje 
vietoje aiškiai ir akivaizdžiai, prieš 
keliautojui įsipareigojant dėl bet kokios 
sutarties ar atitinkamo pasiūlymo teikti 
kelionės paslaugų rinkinį, kartu 
pateikdamas 17 straipsnyje nurodytą 
informaciją, turi pateikti geltoną vaizdinį 
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rodiklį, standartizuotą Europos lygmeniu, 
kuris rodytų, kad sutartis yra susijusio 
kelionės paslaugų rinkinio dalis.
Komisija turi teisę pagal 18 straipsnio b 
punktą priimti techninius standartus 
šiems vaizdiniams rodikliams apibrėžti, 
tinkamai ištyrusi vartotojus, kad 
pasirinktų jiems tinkamiausias priemones.

Or. en

Pakeitimas 423
Sergio Gaetano Cofferati, Marc Tarabella

Pasiūlymas dėl direktyvos
18 b straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

18b straipsnis
Techniniai standartai

1. Komisijai suteikiami įgaliojimai priimti 
techninius standartus laikantis šiame 
straipsnyje nurodytų sąlygų.
2. Įgaliojimai priimti 18 straipsnio a 
punkte nurodytus techninius reguliavimo 
standartus Komisijai suteikiami [1 metų] 
laikotarpiui nuo šio reglamento 
įsigaliojimo dienos.
3. Europos Parlamentas arba Taryba gali 
bet kuriuo metu atšaukti 18a straipsnyje 
nurodytų įgaliojimų perdavimą. 
Sprendimu dėl įgaliojimų atšaukimo 
nutraukiami tame sprendime nurodyti 
įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus. 
Jis įsigalioja kitą dieną po sprendimo 
paskelbimo Europos Sąjungos 
oficialiajame leidinyje arba vėlesnę jame 
nurodytą dieną. Jis nedaro poveikio jau 
galiojančių techninių standartų 
galiojimui.
4. Kai tik Komisija priima techninius 
standartus, apie juos ji tuo pačiu metu 
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praneša Europos Parlamentui ir Tarybai.
5. Pagal 18 straipsnį priimtas techninis 
standartas įsigalioja tik tuo atveju, jeigu 
per du mėnesius nuo pranešimo Europos 
Parlamentui ir Tarybai apie šį aktą dienos 
nei Europos Parlamentas, nei Taryba 
nepareiškia prieštaravimų arba jeigu dar 
nepasibaigus šiam laikotarpiui tiek 
Europos Parlamentas, tiek Taryba 
praneša Komisijai, kad neprieštaraus. 
Europos Parlamento arba Tarybos 
iniciatyva šis laikotarpis gali būti 
pratęstas [2 mėnesiais].

Or. en

Pakeitimas 424
Hans-Peter Mayer

Pasiūlymas dėl direktyvos
19 straipsnis 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės užtikrina, kad agentas, 
kuris sutiko padėti užsakyti kelionės 
paslaugų paketą ar rinkinį arba kuris 
padeda įsigyti šias paslaugas, atsakytų už 
bet kokias užsakymo procese padarytas 
klaidas, išskyrus atvejus, kai tokios
klaidos atsiranda dėl keliautojo kaltės ar 
dėl neišvengiamų ir nepaprastų aplinkybių.

Valstybės narės užtikrina, kad agentas, 
kuris sutiko padėti užsakyti kelionės 
paslaugų paketą ar rinkinį arba kuris 
padeda įsigyti šias paslaugas, prisiima 
atsakomybę, jei organizatoriaus pagal 4 
straipsnio I dalies nuostatas pateiktos 
informacijos neperduoda arba perduoda 
ją ne visą, arba užsakydamas padaro
klaidų. Agentas nėra atsakingas, jei 
užsakydamas klaidų padarė keliautojas, 
arba jos atsirado dėl nepaprastų aplinkybių.

Or. de

Pagrindimas

Šis prašymas dėl keitimo atitinka 4 straipsnio pakeitimą.

Pakeitimas 425
Matteo Salvini
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Pasiūlymas dėl direktyvos
19 straipsnis 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės užtikrina, kad agentas, 
kuris sutiko padėti užsakyti kelionės 
paslaugų paketą ar rinkinį arba kuris 
padeda įsigyti šias paslaugas, atsakytų už 
bet kokias užsakymo procese padarytas 
klaidas, išskyrus atvejus, kai tokios klaidos 
atsiranda dėl keliautojo kaltės ar dėl 
neišvengiamų ir nepaprastų aplinkybių.

Valstybės narės užtikrina, kad agentas, 
kuris sutiko padėti užsakyti kelionės 
paslaugų paketą, atsakytų už bet kokias 
užsakymo procese padarytas klaidas, 
išskyrus atvejus, kai tokios klaidos 
atsiranda dėl keliautojo kaltės ar dėl 
neišvengiamų ir nepaprastų aplinkybių.

Or. en

Pagrindimas

„Padėjėjas“, kuris tiesiog pateikia nuorodą į kito paslaugų teikėjo interneto svetainę, 
neturėtų būti laikomas atsakingu už užsakymo toje kitoje interneto svetainėje procesą, nes 
tikriausiai jis jo niekaip nekontroliuos. Todėl paslaugų teikėjai, padedantys įsigyti 
papildomas kelionės paslaugas, teikdami nuorodas į trečiųjų asmenų interneto svetaines, 
neturėtų būti laikomi atsakingais už užsakymo klaidas, nes jie veikia tik kaip padėjėjai, o ne 
organizatoriai ar agentai.

Pakeitimas 426
Sergio Gaetano Cofferati, Marc Tarabella

Pasiūlymas dėl direktyvos
19 straipsnis 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės užtikrina, kad agentas, 
kuris sutiko padėti užsakyti kelionės 
paslaugų paketą ar rinkinį arba kuris 
padeda įsigyti šias paslaugas, atsakytų už 
bet kokias užsakymo procese padarytas 
klaidas, išskyrus atvejus, kai tokios klaidos 
atsiranda dėl keliautojo kaltės ar dėl 
neišvengiamų ir nepaprastų aplinkybių.

Valstybės narės užtikrina, kad agentas, 
kuris sutiko padėti užsakyti kelionės 
paslaugų paketą ar rinkinį arba kuris 
padeda įsigyti šias paslaugas, atsakytų už 
bet kokias užsakymo procese padarytas 
klaidas, išskyrus atvejus, kai tokios klaidos 
atsiranda dėl keliautojo kaltės. Tokiu 
atveju įrodinėjimo pareiga tenka agentui, 
kuris turi įrodyti keliautojo klaidą.

Or. en
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Pakeitimas 427
Anna Hedh

Pasiūlymas dėl direktyvos
19 straipsnis 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės užtikrina, kad agentas, 
kuris sutiko padėti užsakyti kelionės 
paslaugų paketą ar rinkinį arba kuris 
padeda įsigyti šias paslaugas, atsakytų už 
bet kokias užsakymo procese padarytas 
klaidas, išskyrus atvejus, kai tokios klaidos 
atsiranda dėl keliautojo kaltės ar dėl 
neišvengiamų ir nepaprastų aplinkybių.

Valstybės narės užtikrina, kad agentas, 
kuris sutiko padėti užsakyti kelionės 
paslaugų paketą ar rinkinį arba kuris 
padeda įsigyti šias paslaugas, atsakytų už 
bet kokias užsakymo procese padarytas 
klaidas, išskyrus atvejus, kai tokios klaidos 
atsiranda dėl keliautojo kaltės ar dėl 
neišvengiamų ir nepaprastų aplinkybių.
Keliautojas turi teisę pakeisti užsakymą, 
jei per 48 valandas nuo užsakymo 
įvykdymo atsiranda kokių nors klaidų.

Or. sv

Pakeitimas 428
Philippe Juvin

Pasiūlymas dėl direktyvos
19 straipsnis 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės užtikrina, kad agentas, 
kuris sutiko padėti užsakyti kelionės 
paslaugų paketą ar rinkinį arba kuris 
padeda įsigyti šias paslaugas, atsakytų už 
bet kokias užsakymo procese padarytas 
klaidas, išskyrus atvejus, kai tokios klaidos 
atsiranda dėl keliautojo kaltės ar dėl 
neišvengiamų ir nepaprastų aplinkybių.

Valstybės narės užtikrina, kad 
organizatorius, kuris organizuoja paketo 
užsakymą, arba agentas, kuris sutiko 
padėti užsakyti kelionės paslaugų paketą ar 
rinkinį arba kuris padeda įsigyti šias 
paslaugas, atsakytų už bet kokias 
užsakymo procese padarytas klaidas, jeigu 
jos tikrai susijusios su užsakymo procesu, 
išskyrus atvejus, kai tokios klaidos 
atsiranda dėl keliautojo kaltės ar dėl 
neišvengiamų ir nepaprastų aplinkybių. 
Teikiant kelionės paslaugų rinkinį, kai, 
naudojant 3 straipsnio 5 dalies b punkte 
nurodytą internetinio užsakymo procesą, 
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iš kito pardavėjo yra tikslingai perkamos 
papildomos kelionės paslaugos, agentas 
neatsako už užsakymo klaidas, 
atsiradusias dėl šio pardavėjo padarytų 
klaidų. Tokiu atveju valstybės narės 
užtikrina, kad papildomas kelionės 
paslaugas teikiantis pardavėjas būtų 
atsakingas už užsakant tokias paslaugas 
atsiradusias klaidas.

Or. en

Pagrindimas

Agentai turėtų būti atsakingi už užsakymo klaidas tik jeigu jie faktiškai dalyvauja užsakymo 
procese. Jeigu KPR atveju naudojami susiję internetinio užsakymo procesai, grindžiami 
tikslinės informacijos perdavimu tarp pardavėjų, įskaitant informaciją apie kelionės 
paskirties vietą ir kelionės trukmę (žr. 3 straipsnio 5 dalies b punkto pakeitimą), ir 
papildomas paslaugas teikiantis pardavėjas padaro užsakymo klaidų, tai jis, o ne papildomų 
paslaugų užsakymą valdantis agentas, turėtų būti laikomas atsakingu už užsakymo klaidas. 

Pakeitimas 429
Philippe Juvin

Pasiūlymas dėl direktyvos
19 straipsnis 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės užtikrina, kad agentas, 
kuris sutiko padėti užsakyti kelionės 
paslaugų paketą ar rinkinį arba kuris 
padeda įsigyti šias paslaugas, atsakytų už 
bet kokias užsakymo procese padarytas 
klaidas, išskyrus atvejus, kai tokios klaidos 
atsiranda dėl keliautojo kaltės ar dėl 
neišvengiamų ir nepaprastų aplinkybių.

Valstybės narės užtikrina, kad agentas, 
kuris sutiko padėti užsakyti kelionės 
paslaugų paketą ar rinkinį arba kuris 
padeda įsigyti šias paslaugas, atsakytų už 
bet kokias užsakymo procese padarytas 
klaidas, išskyrus atvejus, kai tokios klaidos 
atsiranda dėl keliautojo kaltės ar dėl 
neišvengiamų ir ypatingų aplinkybių.

Or. fr

Pagrindimas

Šis pagrindimas taikomas prancūziškai teksto versijai. Reikia terminus suderinti su 
Reglamentu (EB) Nr.°261/2004 (jame nustatomos keleivių teisės atsisakymo vežti ir skrydžių 
atšaukimo arba atidėjimo ilgam laikui atveju), kuriame minimos „ypatingos aplinkybės“ 
(anglų k. „extraordinary circumstances“).
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Pakeitimas 430
Hans-Peter Mayer

Pasiūlymas dėl direktyvos
20 straipsnis 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Tais atvejais, kai organizatorius arba, 
vadovaujantis 15 arba 18 straipsniu, 
agentas išmoka kompensaciją, sumažina 
kainą arba įvykdo kitas jam šia direktyva 
nustatytas prievoles, jokia šios direktyvos 
ar nacionalinės teisės nuostata negali būti 
aiškinama kaip apribojanti jo teisę 
reikalauti žalos atlyginimo iš bet kurios 
trečiosios šalies, dėl kurios veiklos atsirado 
būtinybė išmokėti kompensaciją, sumažinti 
kainą ar vykdyti kitas prievoles.

1. Tais atvejais, kai organizatorius arba, 
vadovaujantis 15 arba 18 straipsniais, 
agentas išmoka kompensaciją, sumažina 
kainą arba įvykdo kitas jam šia direktyva 
nustatytas prievoles, valstybės narės 
užtikrina, kad organizatorius arba 
agentas turėtų teisę reikalauti žalos 
atlyginimo iš bet kurios trečiosios šalies, 
dėl kurios veiklos atsirado būtinybė 
išmokėti kompensaciją, sumažinti kainą ar 
vykdyti kitą prievolę.

2. Šio straipsnio 1 dalyje nurodyta teisė 
reikalauti žalos atlyginimo taip pat apima 
organizatorių ir agentų teisę reikalauti 
žalos atlyginimo iš kelionių paslaugų 
teikėjų, jeigu organizatorius ar agentas 
privalo pagal šią direktyvą išmokėti 
keliautojui kompensaciją, o keliautojas 
kartu turi teisę į kompensaciją pagal kitus 
taikytinus Sąjungos teisės aktus, įskaitant 
Reglamentą Nr. 261/2004 ir Reglamentą 
Nr. 1371/2007, tačiau jais neapsiribojant. 
Ši teisė reikalauti žalos atlyginimo negali 
būti apribota sutartimi.
3. Valstybės narės užtikrina, kad visi šio 
straipsnio 1 dalyje nurodytos teisės 
reikalauti žalos atlyginimo apribojimai 
būtų pagrįsti ir proporcingi, atitiktų 
taikytiną nacionalinę teisę.

Or. en

Pagrindimas

Neaišku, ar šiame straipsnyje organizatoriams pripažįstama teisė į žalos atlyginimą. Tuomet 
jį galima būtų aiškinti dviem skirtingais būdais. Viena vertus, šią nuostatą būtų galima 
aiškinti kaip reiškiančią tokios teisės pripažinimą, o jos detales paliekama nustatyti 
nacionalinėje teisėje. Kita vertus, šią nuostatą taip pat būtų galima aiškinti kaip tiesiog 
užtikrinančią nacionaliniu lygmeniu padarytą pasirinkimą nustatyti, ar tokia teisė yra, ir jei 
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taip, tai kokia jos apimtis. Šiuo pakeitimu patikslinama, kad ši teisė :

- turi būti suteikiama organizatoriams nacionalinėje teisėje ;

- yra ir tuo atveju, kai keliautojas taip pat gali reikalauti kompensacijos pagal kitus ES 
teisės aktus.

Pakeitimas 431
Philippe Juvin

Pasiūlymas dėl direktyvos
20 straipsnis 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Tais atvejais, kai organizatorius arba, 
vadovaujantis 15 arba 18 straipsniu, 
agentas išmoka kompensaciją, sumažina 
kainą arba įvykdo kitas jam šia direktyva 
nustatytas prievoles, jokia šios direktyvos 
ar nacionalinės teisės nuostata negali būti 
aiškinama kaip apribojanti jo teisę 
reikalauti žalos atlyginimo iš bet kurios 
trečiosios šalies, dėl kurios veiklos atsirado 
būtinybė išmokėti kompensaciją, sumažinti 
kainą ar vykdyti kitas prievoles.

Tais atvejais, kai organizatorius arba, 
vadovaujantis 11, 12, 15 arba 18 
straipsniais, agentas išmoka kompensaciją, 
sumažina kainą arba įvykdo kitas jam šia 
direktyva nustatytas prievoles, valstybės 
narės užtikrina, kad jis turėtų teisę 
reikalauti žalos atlyginimo iš bet kurios 
trečiosios šalies, dėl kurios veiklos atsirado 
būtinybė išmokėti kompensaciją, sumažinti 
kainą ar vykdyti kitas prievoles.

Or. en

Pagrindimas

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.

Pakeitimas 432
Ivo Belet
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Pasiūlymas dėl direktyvos
21 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Keliautojas negali atsisakyti teisių, jam 
suteiktų nuostatomis, kuriomis ši direktyva 
perkelta į nacionalinę teisę.

Tekstas lietuvių kalba nekeičiamas.

Or. nl

Pagrindimas

Valstybės narės perkelia šia direktyvą į nacionalinę teisę įvairiais administraciniais 
lygmenimis, atsižvelgiant į valstybės struktūrą.

Pakeitimas 433
Sergio Gaetano Cofferati

Pasiūlymas dėl direktyvos
22 straipsnis 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės užtikrina, kad būtų imtasi 
tinkamų ir veiksmingų priemonių atitikčiai 
šiai direktyvai užtikrinti.

Valstybės narės užtikrina, kad būtų imtasi 
tinkamų ir veiksmingų priemonių atitikčiai 
šiai direktyvai užtikrinti.

Valstybės narės taip pat užtikrina, kad 
būtų nustatyti tinkami mechanizmai, skirti 
užtikrinti, kad pardavėjai ar 
organizatoriai nevykdytų klaidinančios 
veiklos, visų pirma sukurdami vartotojų 
lūkesčius turėti teises ir garantijas, kurios 
nenumatytos pagal sutartį.

Or. en

Pakeitimas 434
Ivo Belet

Pasiūlymas dėl direktyvos
23 straipsnis 
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės nustato sankcijų, kurias 
vykdymo užtikrinimo įstaigos gali taikyti 
pardavėjams už į nacionalinę teisę 
perkeltos šios direktyvos nuostatų 
pažeidimus, taisykles ir imasi visų būtinų 
priemonių užtikrinti, kad šios sankcijos 
būtų taikomos. Sankcijos turi būti 
veiksmingos, proporcingos ir 
atgrasomosios.

Tekstas lietuvių kalba nekeičiamas.

Or. nl

Pagrindimas

Valstybės narės perkelia šia direktyvą į nacionalinę teisę įvairiais administraciniais 
lygmenimis, atsižvelgiant į valstybės struktūrą.

Pakeitimas 435
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Pasiūlymas dėl direktyvos
27 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės ne vėliau kaip [18 
mėnesių po šio direktyvos įsigaliojimo] 
priima ir paskelbia įstatymus ir kitus teisės 
aktus, būtinus, kad būtų laikomasi šios 
direktyvos. Jos nedelsdamos pateikia 
Komisijai tų teisės aktų nuostatų tekstą.

1. Valstybės narės ne vėliau kaip [24 
mėnesiai po šio direktyvos įsigaliojimo] 
priima ir paskelbia įstatymus ir kitus teisės 
aktus, būtinus, kad būtų laikomasi šios 
direktyvos. Jos nedelsdamos pateikia 
Komisijai tų teisės aktų nuostatų tekstą.

Or. pl

Pagrindimas

Siūlomas 18 mėnesių direktyvos įsigaliojimo terminas yra nepakankamas atsižvelgiant į 
teisėkūros procesą ir reglamentavimo įtaką ūkio subjektams, kuriems reikia suteikti laiko 
priderinti savo veiklą pagal naujus teisės aktus. Reikia atitinkamai pailginti laiką, per kurį 
valstybės narės turi priimti reikiamus teisės aktus. Pakeitimas papildo pranešėjo pakeitimus, 
kad visi terminai būtų 24 mėnesių.


