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Grozījums Nr. 88
Emma McClarkin

Direktīvas priekšlikums
5. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(5) Saskaņā ar Līguma 26. panta 2. punktu 
iekšējais tirgus aptver telpu bez iekšējām 
robežām, kurā ir nodrošināta preču un 
pakalpojumu brīva aprite un brīvība veikt 
uzņēmējdarbību. Komplekso ceļojumu 
līgumu un atbalstītu ceļojumu pakalpojumu 
konkrētu aspektu saskaņošana ir 
nepieciešama, lai šajā jomā izveidotu 
faktiski darbojošos iekšējo tirgu 
patērētājiem, pareizi līdzsvarojot augstu 
patērētāju aizsardzības līmeni un 
uzņēmumu konkurētspēju.

(5) Saskaņā ar Līguma 26. panta 2. punktu 
iekšējais tirgus aptver telpu bez iekšējām 
robežām, kurā ir nodrošināta preču un 
pakalpojumu brīva aprite un brīvība veikt 
uzņēmējdarbību. Komplekso ceļojumu 
līgumu un atbalstītu ceļojumu pakalpojumu 
atbilstīgu aspektu saskaņošana ir 
nepieciešama, lai šajā jomā izveidotu 
faktiski darbojošos iekšējo tirgu 
patērētājiem, pareizi līdzsvarojot augstu 
patērētāju aizsardzības līmeni un 
uzņēmumu konkurētspēju.

Or. en

Grozījums Nr. 89
Catherine Stihler

Direktīvas priekšlikums
5. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(5) Saskaņā ar Līguma 26. panta 2. punktu 
iekšējais tirgus aptver telpu bez iekšējām 
robežām, kurā ir nodrošināta preču un 
pakalpojumu brīva aprite un brīvība veikt 
uzņēmējdarbību. Komplekso ceļojumu 
līgumu un atbalstītu ceļojumu 
pakalpojumu konkrētu aspektu 
saskaņošana ir nepieciešama, lai šajā jomā 
izveidotu faktiski darbojošos iekšējo tirgu 

(5) Saskaņā ar Līguma 26. panta 2. punktu 
iekšējais tirgus aptver telpu bez iekšējām 
robežām, kurā ir nodrošināta preču un 
pakalpojumu brīva aprite un brīvība veikt 
uzņēmējdarbību. Komplekso ceļojumu 
līgumu un saistītu ceļojumu pakalpojumu 
konkrētu aspektu saskaņošana ir 
nepieciešama, lai šajā jomā izveidotu 
faktiski darbojošos iekšējo tirgu 
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patērētājiem, pareizi līdzsvarojot augstu 
patērētāju aizsardzības līmeni un 
uzņēmumu konkurētspēju.

patērētājiem, pareizi līdzsvarojot augstu 
patērētāju aizsardzības līmeni un 
uzņēmumu konkurētspēju.

Or. en

Pamatojums

Termins „atbalstīti ceļojumu pakalpojumi” ir maldinošs, jo paredz, ka atbalsts tiek sniegts ne 
tikai rezervēšanas posmā, bet arī brīvdienu laikā.

Grozījums Nr. 90
Ivo Belet

Direktīvas priekšlikums
6. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(6) Pārrobežu komplekso ceļojumu tirgus 
potenciāls Savienībā pašlaik nav pilnībā 
izmantots. Atšķirības noteikumos par 
ceļotāju aizsardzību dažādās dalībvalstīs 
attur ceļotājus no vienas dalībvalsts 
iegādāties kompleksos pakalpojumus un 
atbalstītus ceļojumu pakalpojumu citā 
dalībvalstī, un līdzīgi tās attur arī 
organizatorus un mazumtirgotājus no 
vienas dalībvalsts pārdot šādus 
pakalpojumus citā dalībvalstī. Lai 
patērētāji un uzņēmumi varētu pilnībā 
izmantot iekšējā tirgus priekšrocības, 
vienlaikus nodrošinot augstu patērētāju 
aizsardzības līmeni visā Savienībā, ir 
nepieciešams turpināt tuvināt dalībvalstu 
tiesību aktus par kompleksiem 
pakalpojumiem un atbalstītiem ceļojumu 
pakalpojumiem.

(6) Pārrobežu komplekso ceļojumu tirgus 
potenciāls Savienībā pašlaik nav pilnībā 
izmantots. Lai patērētāji un uzņēmumi 
varētu pilnībā izmantot iekšējā tirgus 
priekšrocības, vienlaikus nodrošinot augstu 
patērētāju aizsardzības līmeni visā 
Savienībā, ir nepieciešams turpināt tuvināt 
dalībvalstu tiesību aktus par kompleksiem 
pakalpojumiem un atbalstītiem ceļojumu 
pakalpojumiem.

Or. nl

Grozījums Nr. 91
Ivo Belet



AM\1013596LV.doc 5/195 PE526.125v01-00

LV

Direktīvas priekšlikums
6.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(6a) Dalībvalstīm patērētāju aizsardzības 
nolūkā būtu jābūt brīvībai pieņemt vai 
saglabāt stingrākus noteikumus attiecībā 
uz kompleksajiem ceļojumiem un 
atbalstītiem ceļojumu pakalpojumiem.

Or. nl

Grozījums Nr. 92
Heide Rühle

Direktīvas priekšlikums
7. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(7) Lielākā daļa ceļotāju, kas iegādājas 
kompleksos pakalpojumus, ir patērētāji 
Savienības patērētāju aizsardzības tiesību 
izpratnē. Tajā pašā laikā ne vienmēr ir 
viegli nošķirt patērētājus un mazo 
uzņēmumu pārstāvjus vai profesionāļus, 
kas rezervē ceļojumus saistībā ar savu 
uzņēmējdarbību vai profesiju, izmantojot 
tos pašus rezervēšanas kanālus kā 
patērētāji. Šādiem ceļotājiem bieži ir 
nepieciešams līdzvērtīgs aizsardzības 
līmenis. Turpretim lielāki uzņēmumi vai 
organizācijas bieži vien organizē savu 
darbinieku ceļojumus, pamatojoties uz 
pamatlīgumu ar uzņēmumu, kas 
specializējas darījuma braucienu 
organizēšanā. Šāda veida ceļojumu 
organizēšanai nav nepieciešams 
patērētājiem paredzētais aizsardzības 
līmenis. Tādēļ šī direktīva personām, kas 
dodas darījuma braucienos, būtu 
jāpiemēro tikai tādā mērā, ciktāl to 
ceļojumu organizēšana nenotiek, 
balstoties uz pamatlīgumu. Lai izvairītos 
no sajukuma ar termina “patērētājs” 
definīciju citās patērētāju tiesību 
aizsardzības direktīvās, personas, ko 

(7) Lielākā daļa ceļotāju, kas iegādājas 
kompleksos pakalpojumus, ir patērētāji 
Savienības patērētāju aizsardzības tiesību 
izpratnē. Tajā pašā laikā ne vienmēr ir 
viegli nošķirt patērētājus un mazo 
uzņēmumu pārstāvjus vai profesionāļus, 
kas rezervē ceļojumus saistībā ar savu 
uzņēmējdarbību vai profesiju, izmantojot 
tos pašus rezervēšanas kanālus kā 
patērētāji. Lielāki uzņēmumi vai 
organizācijas bieži vien organizē savu 
darbinieku ceļojumus, pamatojoties uz 
pamatlīgumu ar uzņēmumu, kas 
specializējas darījuma braucienu 
organizēšanā, vai uzņēmumu, kura 
uzdevumā ceļotājs ceļo. Šāda veida 
ceļojumu organizēšanai nav nepieciešams 
patērētājiem paredzētais aizsardzības 
līmenis. Lai izvairītos no sajukuma ar 
termina “patērētājs” definīciju citās 
patērētāju tiesību aizsardzības direktīvās, 
personas, ko aizsargā saskaņā ar šo 
direktīvu, būtu jāsauc par “ceļotājiem”.



PE526.125v01-00 6/195 AM\1013596LV.doc

LV

aizsargā saskaņā ar šo direktīvu, būtu 
jāsauc par “ceļotājiem”.

Or. en

Grozījums Nr. 93
Emma McClarkin

Direktīvas priekšlikums
7. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(7) Lielākā daļa ceļotāju, kas iegādājas 
kompleksos pakalpojumus, ir patērētāji 
Savienības patērētāju aizsardzības tiesību 
izpratnē. Tajā pašā laikā ne vienmēr ir 
viegli nošķirt patērētājus un mazo 
uzņēmumu pārstāvjus vai profesionāļus, 
kas rezervē ceļojumus saistībā ar savu 
uzņēmējdarbību vai profesiju, izmantojot 
tos pašus rezervēšanas kanālus kā 
patērētāji. Šādiem ceļotājiem bieži ir 
nepieciešams līdzvērtīgs aizsardzības 
līmenis. Turpretim lielāki uzņēmumi vai 
organizācijas bieži vien organizē savu 
darbinieku ceļojumus, pamatojoties uz 
pamatlīgumu ar uzņēmumu, kas 
specializējas darījuma braucienu 
organizēšanā. Šāda veida ceļojumu 
organizēšanai nav nepieciešams 
patērētājiem paredzētais aizsardzības 
līmenis. Tādēļ šī direktīva personām, kas 
dodas darījuma braucienos, būtu jāpiemēro 
tikai tādā mērā, ciktāl to ceļojumu 
organizēšana nenotiek, balstoties uz 
pamatlīgumu. Lai izvairītos no sajukuma 
ar termina “patērētājs” definīciju citās 
patērētāju tiesību aizsardzības direktīvās, 
personas, ko aizsargā saskaņā ar šo 
direktīvu, būtu jāsauc par “ceļotājiem”.

(7) Lielākā daļa ceļotāju, kas iegādājas 
kompleksos pakalpojumus, ir patērētāji.
Tajā pašā laikā ne vienmēr ir viegli nošķirt 
patērētājus un mazo uzņēmumu pārstāvjus 
vai profesionāļus, kas rezervē ceļojumus 
saistībā ar savu uzņēmējdarbību vai 
profesiju, izmantojot tos pašus 
rezervēšanas kanālus kā patērētāji. Šādiem 
ceļotājiem bieži ir nepieciešams līdzvērtīgs 
aizsardzības līmenis. Turpretim lielāki 
uzņēmumi vai organizācijas bieži vien 
organizē savu darbinieku ceļojumus, 
pamatojoties uz pamatlīgumu ar 
uzņēmumu, kas specializējas darījuma 
braucienu organizēšanā. Šāda veida 
ceļojumu organizēšanai nav nepieciešams 
patērētājiem paredzētais aizsardzības 
līmenis. Tādēļ šī direktīva personām, kas 
dodas darījuma braucienos, būtu jāpiemēro 
tikai, ja dalībvalstis to atzīst par 
nepieciešamu, piemēram, kad persona, 
kas dodas darījuma braucienā, rezervē 
ceļojumu pati savā vārdā, nevis 
uzņēmuma vārdā. Lai izvairītos no 
sajukuma ar termina “patērētājs” definīciju 
citās patērētāju tiesību aizsardzības 
direktīvās, personas, ko aizsargā saskaņā ar 
šo direktīvu, būtu jāsauc par “ceļotājiem”.

Or. en
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Grozījums Nr. 94
Philippe Juvin

Direktīvas priekšlikums
8. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(8) Tā kā ceļojumu pakalpojumus var 
apvienot daudzos dažādos veidos, ir 
lietderīgi par komplekso pakalpojumu 
uzskatīt visus ceļojumu pakalpojumu 
apvienojumus, kam piemīt pazīmes, kuras 
ceļotāji parasti saista ar komplekso 
pakalpojumu, jo īpaši, ja atsevišķi 
ceļojumu pakalpojumi ir apvienoti vienā 
ceļojumu produktā, par kura pienācīgu 
sniegšanu atbildību uzņemas organizators. 
Saskaņā ar Eiropas Savienības Tiesas 
praksi16 nevajadzētu būt atšķirībai, vai 
ceļojumu pakalpojumus apvieno pirms 
jebkādas saskares ar ceļotāju, vai pēc 
ceļotāja pieprasījuma, vai saskaņā ar 
ceļotāja izdarīto izvēli. Tie paši principi 
būtu jāpiemēro neatkarīgi no tā, vai 
rezervācija veikta pie high street aģenta vai 
tiešsaistē.

(8) Tā kā ceļojumu pakalpojumus var 
apvienot daudzos dažādos veidos, ir 
lietderīgi par komplekso pakalpojumu 
uzskatīt visus ceļojumu pakalpojumu 
apvienojumus, kam piemīt pazīmes, kuras 
ceļotāji parasti saista ar komplekso 
pakalpojumu, jo īpaši, ja atsevišķi 
ceļojumu pakalpojumi ir apvienoti vienā 
ceļojumu produktā, par kura pienācīgu 
sniegšanu atbildību uzņemas organizators
un/vai mazumtirgotājs. Saskaņā ar Eiropas 
Savienības Tiesas praksi16 nevajadzētu būt 
atšķirībai, vai ceļojumu pakalpojumus 
apvieno pirms jebkādas saskares ar 
ceļotāju, vai pēc ceļotāja pieprasījuma, vai 
saskaņā ar ceļotāja izdarīto izvēli. Tie paši 
principi būtu jāpiemēro neatkarīgi no tā, 
vai rezervācija veikta pie high street aģenta 
vai tiešsaistē.

__________________ __________________
16 Sk. Tiesas spriedumu lietā C-400/00 
Club Tour, Viagens e Turismo SA v. 
Alberto Carlos Lobo Gonçalves Garrido 
and Club Med Viagens Ld, Racueil 2002, 
I-04051.

16 Sk. Tiesas spriedumu lietā C-400/00 
Club Tour, Viagens e Turismo SA v. 
Alberto Carlos Lobo Gonçalves Garrido un
Club Med Viagens Ld, Racueil 2002, I-
04051.

Or. en

Pamatojums

Šis grozījums saskaņo šo apsvērumu ar priekšlikumu par mērķtiecīgi maksimālu saskaņošanu, 
kas paredzēts 11. pantā (Atbildība par kompleksā pakalpojuma sniegšanu). Atbildīgais 
tirgotājs var būt organizators un/vai mazumtirgotājs, kā iepriekš bija paredzēts 1990. gada 
direktīvā, atstājot dalībvalstīm noteiktu rīcības iespēju.

Grozījums Nr. 95
Philippe Juvin
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Direktīvas priekšlikums
9. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(9) Lai nodrošinātu pārredzamību, 
kompleksie pakalpojumi būtu jānošķir no 
atbalstītiem ceļojumu pakalpojumiem, kad 
tiešsaistes vai high street aģenti palīdz
ceļotājiem apvienot ceļojuma 
pakalpojumus, kā rezultātā ceļotājs noslēdz 
līgumus ar vairākiem ceļojumu 
pakalpojumu sniedzējiem, tostarp 
izmantojot sasaistītus rezervācijas 
procesus, kam nepiemīt minētās pazīmes 
un kam nebūtu jāpiemēro visi 
kompleksajiem pakalpojumiem 
piemērojamie pienākumi.

(9) Lai nodrošinātu pārredzamību, 
kompleksie pakalpojumi būtu jānošķir no 
atbalstītiem ceļojumu pakalpojumiem, kad 
tiešsaistes vai high street aģenti palīdz 
ceļotājiem apvienot ceļojuma 
pakalpojumus, kā rezultātā ceļotājs noslēdz 
līgumus ar vairākiem ceļojumu 
pakalpojumu sniedzējiem, tostarp 
mērķtiecīgi izmantojot sasaistītus 
rezervācijas procesus, kam nepiemīt 
minētās pazīmes un kam nebūtu jāpiemēro 
visi kompleksajiem pakalpojumiem 
piemērojamie pienākumi.

Or. en

Pamatojums

Atbalstīta ceļojumu pakalpojuma jēdziena precizējums (papildu piedāvājumiem jābūt 
mērķtiecīgiem, t. i., saistītiem ar ceļotāja rezervētā pirmā ceļojumu pakalpojuma vietu un 
datumiem). Papildu precizējumi ir iekļauti direktīvas priekšlikuma 11. un 13. apsvērumā.

Grozījums Nr. 96
Ivo Belet

Direktīvas priekšlikums
11. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(11) Tajā pašā laikā atbalstīti ceļojumu 
pakalpojumi būtu jānošķir no ceļojumu 
pakalpojumiem, ko ceļotāji rezervē 
neatkarīgi, bieži dažādos laikos, pat ja tas 
darīts viena un tā paša ceļojuma vai to pašu 
brīvdienu nolūkos. Atbalstīti ceļojumu 
pakalpojumi tiešsaistē arī būtu jānošķir no 
saitēm, ar kurām ceļotāji vispārīgā veidā 
vienkārši tiek informēti par papildu 
ceļojumu pakalpojumiem, piemēram, ja 
viesnīca vai pasākuma organizators savā 
tīmekļa vietnē izvieto sarakstu ar visiem 

(11) Tajā pašā laikā atbalstīti ceļojumu 
pakalpojumi būtu jānošķir no ceļojumu 
pakalpojumiem, ko ceļotāji rezervē 
neatkarīgi, bieži dažādos laikos, pat ja tas 
darīts viena un tā paša ceļojuma vai to pašu 
brīvdienu nolūkos. Atbalstīti ceļojumu 
pakalpojumi tiešsaistē arī būtu jānošķir no 
saistītām tīmekļa vietnēm, kuru mērķis 
nav slēgt līgumu ar ceļotāju, un saitēm, ar 
kurām ceļotāji vispārīgā veidā vienkārši 
tiek informēti par papildu ceļojumu 
pakalpojumiem, piemēram, ja viesnīca vai 
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uzņēmumiem, kas piedāvā transporta
pakalpojumus nokļūšanai līdz tā atrašanās 
vietai neatkarīgi no jebkāda rezervācijas 
procesa, vai ja reklāmas izvietošanai 
tīmekļa vietnēs izmanto sīkdatnes vai 
metadatus.

pasākuma organizators savā tīmekļa vietnē 
izvieto sarakstu ar visiem uzņēmumiem, 
kas piedāvā pārvadājuma pakalpojumus 
nokļūšanai līdz tā atrašanās vietai 
neatkarīgi no jebkāda rezervācijas procesa, 
vai ja reklāmas izvietošanai tīmekļa vietnēs 
izmanto sīkdatnes vai metadatus.

Or. nl

Grozījums Nr. 97
Philippe Juvin

Direktīvas priekšlikums
11. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(11) Tajā pašā laikā atbalstīti ceļojumu 
pakalpojumi būtu jānošķir no ceļojumu 
pakalpojumiem, ko ceļotāji rezervē 
neatkarīgi, bieži dažādos laikos, pat ja tas 
darīts viena un tā paša ceļojuma vai to pašu 
brīvdienu nolūkos. Atbalstīti ceļojumu 
pakalpojumi tiešsaistē arī būtu jānošķir no 
saitēm, ar kurām ceļotāji vispārīgā veidā 
vienkārši tiek informēti par papildu 
ceļojumu pakalpojumiem, piemēram, ja 
viesnīca vai pasākuma organizators savā 
tīmekļa vietnē izvieto sarakstu ar visiem 
uzņēmumiem, kas piedāvā transporta
pakalpojumus nokļūšanai līdz tā atrašanās 
vietai neatkarīgi no jebkāda rezervācijas 
procesa, vai ja reklāmas izvietošanai 
tīmekļa vietnēs izmanto sīkdatnes vai 
metadatus.

(11) Tajā pašā laikā atbalstīti ceļojumu 
pakalpojumi būtu jānošķir no ceļojumu 
pakalpojumiem, ko ceļotāji rezervē 
neatkarīgi, bieži dažādos laikos, pat ja tas 
darīts viena un tā paša ceļojuma vai to pašu 
brīvdienu nolūkos. Atbalstīti ceļojumu 
pakalpojumi tiešsaistē arī būtu jānošķir no 
saitēm, ar kurām ceļotāji vispārīgā un 
nevis mērķtiecīgā veidā vienkārši tiek
informēti par papildu ceļojumu 
pakalpojumiem, piemēram, ja viesnīca vai 
pasākuma organizators savā tīmekļa vietnē 
izvieto sarakstu ar visiem uzņēmumiem, 
kas piedāvā pārvadājuma pakalpojumus 
nokļūšanai līdz tā atrašanās vietai 
neatkarīgi no jebkāda rezervācijas procesa, 
vai ja sludinājumu par ceļojuma 
galamērķi un/vai ceļojuma laikposmu, kas 
norādīts pirmajam izvēlētajam ceļojumu 
pakalpojumam, izvietošanai tīmekļa 
vietnēs izmanto sīkdatnes vai metadatus.

Or. en

Pamatojums

Precizējums par to, kas nav atbalstīts ceļojumu pakalpojums (papildu piedāvājumi netiek 
nosūtīti mērķtiecīgi, t. i., tie nav saistīti ar ceļotāja rezervētā pirmā ceļojumu pakalpojuma 
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vietu un datumiem).

Grozījums Nr. 98
Philippe Juvin

Direktīvas priekšlikums
13. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(13) Īpaši noteikumi būtu jāparedz attiecībā 
uz high street un tiešsaistes 
mazumtirgotājiem, kas vienas saziņas ar 
viņu pašu tirdzniecības vietu vai tās viena 
apmeklējuma gadījumā palīdz ceļotājiem, 
noslēdzot atsevišķus līgumus ar 
atsevišķiem pakalpojumu sniedzējiem, un 
attiecībā uz tiešsaistes mazumtirgotājiem,
kuri mērķtiecīgi ar sasaistītiem tiešsaistes 
rezervācijas procesiem veicina papildu 
ceļojumu pakalpojumu iegādi no cita 
tirgotāja vēlākais tad, kad ir apstiprināta 
pirmā pakalpojuma rezervācija. Šie 
noteikumi būtu piemērojami, piemēram, ja 
kopā ar pirmā ceļojumu pakalpojuma, 
proti, lidojumu vai vilciena reisa, 
rezervācijas apstiprinājumu patērētājs 
saņem uzaicinājumu rezervēt papildu 
ceļojuma pakalpojumu, kas pieejams 
izraudzītajā ceļojuma galamērķī, 
piemēram, izmitināšanu viesnīcā, ar saiti 
uz cita pakalpojuma sniedzēja vai 
starpnieka rezervācijas tīmekļa vietni. Lai 
gan šāda palīdzība ceļojuma organizēšanā 
nav uzskatāma par komplekso 
pakalpojumu šīs direktīvas nozīmē, jo nav 
iespējams sajaukt, ka atbildību par 
ceļojumu pakalpojumiem uzņemtos viens 
organizators, šāda organizēšanas palīdzība 
ir alternatīvs uzņēmējdarbības modelis, kas 
bieži cieši konkurē ar kompleksiem 
pakalpojumiem.

(13) Īpaši noteikumi būtu jāparedz attiecībā 
uz high street un tiešsaistes 
mazumtirgotājiem, kas vienas saziņas ar 
viņu pašu tirdzniecības vietu vai tās viena 
apmeklējuma gadījumā palīdz ceļotājiem, 
noslēdzot atsevišķus līgumus ar 
atsevišķiem pakalpojumu sniedzējiem, un 
attiecībā uz tiešsaistes mazumtirgotājiem, 
kuri mērķtiecīgi ar sasaistītiem tiešsaistes 
rezervācijas procesiem veicina papildu 
ceļojumu pakalpojumu iegādi no cita 
tirgotāja, kas paredz to datu pārsūtīšanu 
starp tirgotājiem, kuri ir tieši saistīti ar 
pirmo ceļojumu pakalpojumu (tostarp 
ceļojuma galamērķi un ceļojuma 
laikposmu), nepārsūtot ceļotāja personas 
datus, vēlākais tad, kad pa e-pastu ir 
apstiprināta pirmā pakalpojuma 
rezervācija. Šie noteikumi būtu 
piemērojami, piemēram, ja, kad ir nosūtīts
pirmā ceļojumu pakalpojuma, proti, 
lidojumu vai vilciena reisa, rezervācijas 
apstiprinājums, vai kopā ar to patērētājs 
saņem uzaicinājumu rezervēt papildu 
ceļojuma pakalpojumu, kas pieejams 
izraudzītajā ceļojuma galamērķī un/vai 
datumos, kuri norādīti attiecībā uz pirmo 
ceļojuma pakalpojumu, piemēram, 
izmitināšanu viesnīcā, ar saiti uz cita 
pakalpojuma sniedzēja vai starpnieka 
rezervācijas tīmekļa vietni. Lai gan šāda 
palīdzība ceļojuma organizēšanā nav 
uzskatāma par komplekso pakalpojumu šīs 
direktīvas nozīmē, jo nav iespējams 
sajaukt, ka atbildību par ceļojumu 
pakalpojumiem uzņemtos viens 
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organizators un/vai mazumtirgotājs, un, tā 
kā starp tirgotājiem netiek pārsūtīti 
ceļotāja personas dati, šāda organizēšanas 
palīdzība ir alternatīvs uzņēmējdarbības 
modelis, kas bieži cieši konkurē ar 
kompleksiem pakalpojumiem.

Or. en

Pamatojums

Precizējums par apmainītās informācijas veidu (nošķirot komplekso ceļojumu pakalpojumu, 
kā noteikts 3. panta 2. punkta v) apakšpunktā, no atbalstīta ceļojumu pakalpojuma, kā
noteikts 3. panta 5. punkta b) apakšpunktā). Tikai saite uz tīmekļa vietni nevar veidot 
atbalstītu ceļojumu pakalpojumu (nepieciešama vismaz informācijas pārsūtīšana starp 
tirgotājiem, kas attiecas tikai uz rezervāciju — par datumiem un vietu). Jāprecizē īstais 
apstiprināšanas laiks (apstiprinājuma saņemšana pa e-pastu), lai nodrošinātu juridisko 
noteiktību (laikposma definīcija ietekmē to, kas tiek uzskatīts par komplekso ceļojumu, vai 
netiek).

Grozījums Nr. 99
Hans-Peter Mayer

Direktīvas priekšlikums
14.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(14a) Tiešsaistē ir vērojama prakse, ka 
tirgotāji, kas veicina saistītu ceļojumu 
pakalpojumu iegādi, tīmekļa vietnē ļauj 
ceļotājiem pašiem izvēlēties tikai galveno 
pakalpojumu un nevienu citu 
pakalpojumu. Šāda prakse būtu 
uzskatāma par ceļotājus maldinošu. Tā kā 
pašreizējā tiesību sistēma vēl neļauj to 
izskaust, un ņemot vērā, ka šīs prakses 
īpatnība ir saistība ar ceļojumu 
pakalpojumiem, tādēļ šai direktīvai būtu
jāaizliedz minētā prakse.

Or. en
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Grozījums Nr. 100
Emma McClarkin

Direktīvas priekšlikums
15.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(15a) Pirms maksājuma veikšanas 
patērētāji būtu jāinformē par to, vai viņi 
izvēlas komplekso ceļojumu vai saistīto 
ceļojuma pakalpojumu, kā arī par 
attiecīgo aizsardzības līmeni.

Or. en

Grozījums Nr. 101
Emma McClarkin

Direktīvas priekšlikums
15.b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(15b) Ja patērētāji vēlas turpināt savu 
brīvdienu plānošanu ārpus šīs direktīvas 
piemērošanas jomas, arī bez tāda 
aizsardzības līmeņa, kāds paredzēts šajā 
direktīvā, viņi par to jāinformē atbilstīgi 
pirms maksājuma veikšanas.

Or. en

Grozījums Nr. 102
Hans-Peter Mayer

Direktīvas priekšlikums
16. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(16) Lai noteiktu, vai pastāv kompleksais 
pakalpojums vai atbalstīts ceļojumu 
pakalpojums, par kritēriju būtu jāizmanto 

(16) Lai noteiktu, vai pastāv kompleksais 
pakalpojums vai atbalstīts ceļojumu 
pakalpojums, par kritēriju būtu jāizmanto 
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apvienoti dažādi ceļojumu pakalpojumi, 
piemēram, izmitināšana, pasažieru 
pārvadājumi ar autobusu, dzelzceļu, ūdens 
vai gaisa transportu, kā arī automobiļu 
noma. Izmitināšana ar mērķi apmesties uz 
dzīvi, tostarp ilgtermiņa valodu kursu 
apmeklēšanai, nebūtu jāuzskata par 
izmitināšanu šīs direktīvas nozīmē.

apvienoti dažādi ceļojumu pakalpojumi, 
piemēram, izmitināšana, pasažieru 
pārvadājumi ar autobusu, dzelzceļu, ūdens 
vai gaisa transportu, kā arī automobiļu 
noma. Tam nevajadzētu ietvert 
pārnakšņošanu viesnīcā, kas papildināta 
ar rezervētiem pasākumiem, piemēram, 
biļetēm uz mūzikliem vai dziednieciskām
procedūrām, izņemot gadījumu, ja 
minētie pakalpojumi veido būtisku 
ceļojuma daļu vai ja attiecīgais papildu 
pakalpojums nepārprotami ir ceļojuma 
galvenais elements. Izmitināšana ar mērķi 
apmesties uz dzīvi uz laikposmu, kas 
ilgāks par vienu mēnesi, vai ja 
izmitināšanai nepārprotami ir ar tūrismu 
nesaistīts mērķis, piemēram, izmitināšana
ilgtermiņa valodu kursu apmeklēšanai, 
nebūtu jāuzskata par izmitināšanu šīs 
direktīvas nozīmē.

Or. de

Grozījums Nr. 103
Emma McClarkin

Direktīvas priekšlikums
16. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(16) Lai noteiktu, vai pastāv kompleksais 
pakalpojums vai atbalstīts ceļojumu 
pakalpojums, būtu jāizmanto tikai 
apvienoti dažādi ceļojumu pakalpojumi, 
piemēram, izmitināšana, pasažieru 
pārvadājumi ar autobusu, dzelzceļu, par 
ūdeni vai gaisu, kā arī automobiļu noma. 
Izmitināšana ar mērķi apmesties uz dzīvi, 
tostarp ilgtermiņa valodu kursu 
apmeklēšanai, nebūtu jāuzskata par 
izmitināšanu šīs direktīvas nozīmē.

(16) Lai noteiktu, vai pastāv kompleksais 
pakalpojums vai saistīts ceļojumu 
pakalpojums, būtu jāizmanto apvienoti 
dažādi ceļojumu pakalpojumi, piemēram, 
izmitināšana, pasažieru pārvadājumi ar 
autobusu, dzelzceļu, par ūdeni vai gaisu, kā 
arī automobiļu noma. Tiem nevajadzētu 
ietvert pārnakšņošanu viesnīcā, kas 
papildināta ar rezervētiem pasākumiem, 
piemēram, biļetēm uz mūzikliem vai 
dziednieciskām procedūrām, izņemot, ja 
minētos pakalpojumus pārdod 
patērētājam kā būtisku ceļojuma daļu vai 
papildu pakalpojums nepārprotami nav 
ceļojuma galvenais elements. Izmitināšana 
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ar mērķi apmesties uz dzīvi uz laikposmu,
kas ilgāks par vienu mēnesi, vai ja 
izmitināšanai nepārprotami ir ar tūrismu 
nesaistīts mērķis, piemēram, izmitināšana
ilgtermiņa valodu kursu apmeklēšanai, 
nebūtu jāuzskata par izmitināšanu šīs 
direktīvas nozīmē.

Or. en

Grozījums Nr. 104
Emma McClarkin

Direktīvas priekšlikums
17. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(17) Citi tūrisma pakalpojumi, piemēram, 
koncerti, sporta pasākumi, ekskursijas vai 
atrakciju parki ir pakalpojumi, kuri 
apvienojumā ar pasažieru pārvadājumu, 
izmitināšanu un/vai automobiļa nomu ir 
jāuzskata par tādiem, kas var izveidot 
kompleksu pakalpojumu vai atbalstītu
ceļojumu pakalpojumu. Tomēr šādiem 
kompleksiem pakalpojumiem būtu 
jāietilpst šīs direktīvas piemērošanas jomā 
tikai tad, ja attiecīgais tūrisma pakalpojums 
veido proporcionāli nozīmīgu kompleksā 
pakalpojuma daļu. Parasti tūrisma 
pakalpojums būtu jāuzskata par tādu, kas 
veido proporcionāli nozīmīgu kompleksā 
pakalpojuma daļu, ja tas veido vairāk nekā 
20 % no kopējās cenas vai tas citādi ir 
būtiska ceļojuma vai brīvdienu iezīme. 
Papildu pakalpojumi, tādi kā ceļojumu 
apdrošināšana, bagāžas pārvadāšanas, 
maltītes un tīrīšana, ko sniedz kā 
izmitināšanas sastāvdaļas, paši par sevi 
nebūtu jāuzskata par tūrisma 
pakalpojumiem.

(17) Citi tūrisma pakalpojumi, piemēram, 
koncerti, sporta pasākumi, ekskursijas vai 
atrakciju parki ir pakalpojumi, kuri 
apvienojumā ar pasažieru pārvadājumu ir 
jāuzskata par tādiem, kas var izveidot 
kompleksu pakalpojumu vai saistītu
ceļojumu pakalpojumu. Tomēr šādiem 
kompleksiem pakalpojumiem būtu 
jāietilpst šīs direktīvas piemērošanas jomā 
tikai tad, ja attiecīgais tūrisma pakalpojums 
veido proporcionāli nozīmīgu kompleksā 
pakalpojuma daļu. Parasti tūrisma 
pakalpojums būtu jāuzskata par tādu, kas 
veido proporcionāli nozīmīgu kompleksā 
pakalpojuma daļu, ja tas īpaši pārdots 
patērētājiem par tādu un veido vairāk 
nekā 20 % no kopējās cenas vai tas citādi ir 
būtiska ceļojuma vai brīvdienu iezīme. 
Papildu pakalpojumi, tādi kā ceļojumu 
apdrošināšana, bagāžas pārvadāšanas, 
maltītes un tīrīšana, ko sniedz kā 
izmitināšanas sastāvdaļas, paši par sevi 
nebūtu jāuzskata par tūrisma 
pakalpojumiem.

Or. en
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Grozījums Nr. 105
Heide Rühle

Direktīvas priekšlikums
17. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(17) Citi tūrisma pakalpojumi, piemēram, 
koncerti, sporta pasākumi, ekskursijas vai 
atrakciju parki ir pakalpojumi, kuri 
apvienojumā ar pasažieru pārvadājumu,
izmitināšanu un/vai automobiļa nomu ir 
jāuzskata par tādiem, kas var izveidot 
kompleksu pakalpojumu vai atbalstītu 
ceļojumu pakalpojumu. Tomēr šādiem 
kompleksiem pakalpojumiem būtu 
jāietilpst šīs direktīvas piemērošanas jomā 
tikai tad, ja attiecīgais tūrisma pakalpojums 
veido proporcionāli nozīmīgu kompleksā 
pakalpojuma daļu. Parasti tūrisma 
pakalpojums būtu jāuzskata par tādu, kas 
veido proporcionāli nozīmīgu kompleksā 
pakalpojuma daļu, ja tas veido vairāk nekā 
20 % no kopējās cenas vai tas citādi ir 
būtiska ceļojuma vai brīvdienu iezīme. 
Papildu pakalpojumi, tādi kā ceļojumu 
apdrošināšana, bagāžas pārvadāšanas, 
maltītes un tīrīšana, ko sniedz kā 
izmitināšanas sastāvdaļas, paši par sevi 
nebūtu jāuzskata par tūrisma 
pakalpojumiem.

(17) Citi tūrisma pakalpojumi, piemēram, 
koncerti, sporta pasākumi, ekskursijas vai 
atrakciju parki ir pakalpojumi, kuri 
apvienojumā ar pasažieru pārvadājumu,
izmitināšanu un/vai automobiļa nomu ir 
jāuzskata par tādiem, kas var izveidot 
kompleksu pakalpojumu vai atbalstītu 
ceļojumu pakalpojumu. Tomēr šādiem 
kompleksiem pakalpojumiem būtu 
jāietilpst šīs direktīvas piemērošanas jomā 
tikai tad, ja attiecīgais tūrisma pakalpojums 
veido proporcionāli nozīmīgu kompleksā 
pakalpojuma daļu. Parasti tūrisma 
pakalpojums būtu jāuzskata par tādu, kas 
veido proporcionāli nozīmīgu kompleksā 
pakalpojuma daļu, ja tas skaidri nosaukts 
par tādu un veido vairāk nekā 40 % no 
kopējās cenas vai tas citādi ir būtiska 
ceļojuma vai brīvdienu iezīme. Papildu 
pakalpojumi, jo īpaši ceļojumu 
apdrošināšana, pārvadāšanas pakalpojumi 
starp staciju un izmitināšanas vietu, 
pārvadāšanas pakalpojumi nokļūšanai 
ceļojuma sākuma vietā, kā arī 
pārvadāšanas pakalpojumi kā ekskursiju 
daļa, bagāžas pārvadāšanas, slēpošanas 
caurlaižu tirdzniecība, velosipēdu vai 
automobiļu noma, maltītes un tīrīšana, ko 
sniedz kā izmitināšanas sastāvdaļas, paši 
par sevi nebūtu jāuzskata par tūrisma 
pakalpojumiem.

Or. en

Grozījums Nr. 106
Hans-Peter Mayer
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Direktīvas priekšlikums
17. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(17) Citi tūrisma pakalpojumi, piemēram, 
koncerti, sporta pasākumi, ekskursijas vai 
atrakciju parki ir pakalpojumi, kuri 
apvienojumā ar pasažieru pārvadājumu, 
izmitināšanu un/vai automobiļa nomu ir 
jāuzskata par tādiem, kas var izveidot 
kompleksu pakalpojumu vai atbalstītu 
ceļojumu pakalpojumu. Tomēr šādiem 
kompleksiem pakalpojumiem būtu 
jāietilpst šīs direktīvas piemērošanas jomā 
tikai tad, ja attiecīgais tūrisma pakalpojums 
veido proporcionāli nozīmīgu kompleksā 
pakalpojuma daļu. Parasti tūrisma 
pakalpojums būtu jāuzskata par tādu, kas 
veido proporcionāli nozīmīgu kompleksā 
pakalpojuma daļu, ja tas veido vairāk nekā 
20 % no kopējās cenas vai tas citādi ir 
būtiska ceļojuma vai brīvdienu iezīme. 
Papildu pakalpojumi, tādi kā ceļojumu 
apdrošināšana, bagāžas pārvadāšanas, 
maltītes un tīrīšana, ko sniedz kā 
izmitināšanas sastāvdaļas, paši par sevi 
nebūtu jāuzskata par tūrisma 
pakalpojumiem.

(17) Citi tūrisma pakalpojumi, piemēram, 
koncerti, sporta pasākumi, ekskursijas vai 
atrakciju parki ir pakalpojumi, kuri 
apvienojumā ar pasažieru pārvadājumu, 
izmitināšanu un/vai automobiļa nomu ir 
jāuzskata par tādiem, kas var izveidot 
kompleksu pakalpojumu vai atbalstītu 
ceļojumu pakalpojumu. Tomēr šādiem 
kompleksiem pakalpojumiem būtu 
jāietilpst šīs direktīvas piemērošanas jomā 
tikai tad, ja attiecīgais tūrisma pakalpojums 
veido proporcionāli nozīmīgu kompleksā 
pakalpojuma daļu. Parasti tūrisma 
pakalpojums būtu jāuzskata par tādu, kas 
veido proporcionāli nozīmīgu kompleksā 
pakalpojuma daļu, ja tas skaidri nosaukts 
par tādu, ja tas nepārprotami ir ceļojuma 
galvenais elements, ja tas veido vairāk 
nekā 20 % no kopējās cenas vai tas citādi ir 
būtiska ceļojuma vai brīvdienu iezīme. 
Papildu pakalpojumi jo īpaši ceļojumu 
apdrošināšana, pārvadāšanas pakalpojumi 
starp staciju un izmitināšanas vietu, 
pārvadāšanas pakalpojumi nokļūšanai 
ceļojuma sākšanās vietā, kā arī 
pārvadāšanas pakalpojumi kā ekskursiju 
daļa, bagāžas pārvadāšanas, maltītes un 
tīrīšana, ko sniedz kā izmitināšanas 
sastāvdaļas, paši par sevi nebūtu jāuzskata 
par tūrisma pakalpojumiem.

Or. de

Grozījums Nr. 107
Othmar Karas

Direktīvas priekšlikums
17. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(17) Citi tūrisma pakalpojumi, piemēram, 
koncerti, sporta pasākumi, ekskursijas vai 

(17) Citi tūrisma pakalpojumi, piemēram, 
koncerti, sporta pasākumi, ekskursijas vai 



AM\1013596LV.doc 17/195 PE526.125v01-00

LV

atrakciju parki ir pakalpojumi, kuri 
apvienojumā ar pasažieru pārvadājumu, 
izmitināšanu un/vai automobiļa nomu ir 
jāuzskata par tādiem, kas var izveidot 
kompleksu pakalpojumu vai atbalstītu 
ceļojumu pakalpojumu. Tomēr šādiem 
kompleksiem pakalpojumiem būtu 
jāietilpst šīs direktīvas piemērošanas jomā 
tikai tad, ja attiecīgais tūrisma pakalpojums 
veido proporcionāli nozīmīgu kompleksā 
pakalpojuma daļu. Parasti tūrisma 
pakalpojums būtu jāuzskata par tādu, kas 
veido proporcionāli nozīmīgu kompleksā 
pakalpojuma daļu, ja tas veido vairāk nekā 
20 % no kopējās cenas vai tas citādi ir 
būtiska ceļojuma vai brīvdienu iezīme. 
Papildu pakalpojumi, tādi kā ceļojumu 
apdrošināšana, bagāžas pārvadāšanas, 
maltītes un tīrīšana, ko sniedz kā 
izmitināšanas sastāvdaļas, paši par sevi 
nebūtu jāuzskata par tūrisma 
pakalpojumiem.

atrakciju parki ir pakalpojumi, kuri 
apvienojumā ar pasažieru pārvadājumu, 
izmitināšanu un/vai automobiļa nomu ir 
jāuzskata par tādiem, kas var izveidot 
kompleksu pakalpojumu vai atbalstītu 
ceļojumu pakalpojumu. Tomēr šādiem 
kompleksiem pakalpojumiem būtu 
jāietilpst šīs direktīvas piemērošanas jomā 
tikai tad, ja attiecīgais tūrisma pakalpojums 
veido proporcionāli nozīmīgu kompleksā 
pakalpojuma daļu. Parasti tūrisma 
pakalpojums būtu jāuzskata par tādu, kas 
veido proporcionāli nozīmīgu kompleksā 
pakalpojuma daļu, ja tas veido vairāk nekā 
50 % no kopējās cenas vai tas citādi ir 
būtiska ceļojuma vai brīvdienu iezīme. 
Papildu pakalpojumi, tādi kā ceļojumu 
apdrošināšana, bagāžas pārvadāšanas, 
pārvadāšanas pakalpojumi starp staciju 
un izmitināšanas vietu, uz vietas veiktas 
dziedniecisko procedūru rezervācijas,
velosipēdu noma, maltītes un tīrīšana, ko 
sniedz kā izmitināšanas sastāvdaļas, paši 
par sevi nebūtu jāuzskata par tūrisma 
pakalpojumiem.

Or. de

Pamatojums

Uz izmitināšanas uzņēmumu pakalpojumiem turpmāk attiecas Patērētāju tiesību direktīva. 
Viesnīcu un izmitināšanas uzņēmumu piedāvājumiem, piemēram, dziednieciskām procedūrām, 
biļetēm vai iznomāšanai, nebūtu apvienojumā ar izmitināšanu jāveido kompleksais 
pakalpojums, izņemot, ja tie veido būtisku ceļojuma sastāvdaļu. Atbilstošāka, šķiet, augstāka 
procentuālā robeža 50 % apmērā no kopējās cenas.

Grozījums Nr. 108
Sergio Gaetano Cofferati

Direktīvas priekšlikums
17. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(17) Citi tūrisma pakalpojumi, piemēram, (17) Citi tūrisma pakalpojumi, piemēram, 
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koncerti, sporta pasākumi, ekskursijas vai 
atrakciju parki ir pakalpojumi, kuri 
apvienojumā ar pasažieru pārvadājumu,
izmitināšanu un/vai automobiļa nomu ir 
jāuzskata par tādiem, kas var izveidot 
kompleksu pakalpojumu vai atbalstītu 
ceļojumu pakalpojumu. Tomēr šādiem 
kompleksiem pakalpojumiem būtu 
jāietilpst šīs direktīvas piemērošanas jomā 
tikai tad, ja attiecīgais tūrisma pakalpojums 
veido proporcionāli nozīmīgu kompleksā 
pakalpojuma daļu. Parasti tūrisma 
pakalpojums būtu jāuzskata par tādu, kas 
veido proporcionāli nozīmīgu kompleksā 
pakalpojuma daļu, ja tas veido vairāk nekā 
20 % no kopējās cenas vai tas citādi ir 
būtiska ceļojuma vai brīvdienu iezīme. 
Papildu pakalpojumi, tādi kā ceļojumu 
apdrošināšana, bagāžas pārvadāšanas, 
maltītes un tīrīšana, ko sniedz kā 
izmitināšanas sastāvdaļas, paši par sevi 
nebūtu jāuzskata par tūrisma 
pakalpojumiem.

koncerti, sporta pasākumi, ekskursijas vai 
atrakciju parki ir pakalpojumi, kuri 
apvienojumā ar pasažieru pārvadājumu,
izmitināšanu un/vai automobiļa nomu ir 
jāuzskata par tādiem, kas var izveidot 
kompleksu pakalpojumu vai atbalstītu 
ceļojumu pakalpojumu. Tomēr šādiem 
kompleksiem pakalpojumiem būtu 
jāietilpst šīs direktīvas piemērošanas jomā 
tikai tad, ja attiecīgais tūrisma pakalpojums 
veido proporcionāli nozīmīgu kompleksā 
pakalpojuma daļu. Parasti tūrisma 
pakalpojums būtu jāuzskata par tādu, kas 
veido proporcionāli nozīmīgu kompleksā 
pakalpojuma daļu, ja tas veido vairāk nekā 
5 % no kopējās cenas vai tas citādi ir 
svarīga ceļojuma vai brīvdienu iezīme. 
Papildu pakalpojumi, tādi kā ceļojumu 
apdrošināšana, bagāžas pārvadāšanas, 
maltītes un tīrīšana, ko sniedz kā 
izmitināšanas sastāvdaļas, paši par sevi 
nebūtu jāuzskata par tūrisma 
pakalpojumiem.

Or. en

Grozījums Nr. 109
Jorgo Chatzimarkakis

Direktīvas priekšlikums
17. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(17) Citi tūrisma pakalpojumi, piemēram, 
koncerti, sporta pasākumi, ekskursijas vai 
atrakciju parki ir pakalpojumi, kuri 
apvienojumā ar pasažieru pārvadājumu,
izmitināšanu un/vai automobiļa nomu ir 
jāuzskata par tādiem, kas var izveidot 
kompleksu pakalpojumu vai atbalstītu 
ceļojumu pakalpojumu. Tomēr šādiem 
kompleksiem pakalpojumiem būtu 
jāietilpst šīs direktīvas piemērošanas jomā 
tikai tad, ja attiecīgais tūrisma pakalpojums 
veido proporcionāli nozīmīgu kompleksā 
pakalpojuma daļu. Parasti tūrisma 
pakalpojums būtu jāuzskata par tādu, kas 

(17) Citi tūrisma pakalpojumi, piemēram, 
koncerti, sporta pasākumi, ekskursijas vai 
atrakciju parki ir pakalpojumi, kuri 
apvienojumā ar pasažieru pārvadājumu,
izmitināšanu un/vai automobiļa nomu ir 
jāuzskata par tādiem, kas var izveidot 
kompleksu pakalpojumu vai atbalstītu 
ceļojumu pakalpojumu. Tomēr šādiem 
kompleksiem pakalpojumiem būtu 
jāietilpst šīs direktīvas piemērošanas jomā 
tikai tad, ja attiecīgais tūrisma pakalpojums 
veido proporcionāli nozīmīgu kompleksā 
pakalpojuma daļu. Parasti tūrisma 
pakalpojums būtu jāuzskata par tādu, kas 
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veido proporcionāli nozīmīgu kompleksā 
pakalpojuma daļu, ja tas veido vairāk nekā 
20 % no kopējās cenas vai tas citādi ir 
būtiska ceļojuma vai brīvdienu iezīme. 
Papildu pakalpojumi, tādi kā ceļojumu 
apdrošināšana, bagāžas pārvadāšanas, 
maltītes un tīrīšana, ko sniedz kā 
izmitināšanas sastāvdaļas, paši par sevi 
nebūtu jāuzskata par tūrisma 
pakalpojumiem.

veido proporcionāli nozīmīgu kompleksā 
pakalpojuma daļu, ja tas veido vairāk nekā 
40 % no kopējās cenas vai tas citādi ir 
būtiska ceļojuma vai brīvdienu iezīme. 
Papildu pakalpojumi, tādi kā ceļojumu 
apdrošināšana, bagāžas pārvadāšanas, 
maltītes un tīrīšana, ko sniedz kā 
izmitināšanas sastāvdaļas, paši par sevi 
nebūtu jāuzskata par tūrisma 
pakalpojumiem.

Or. en

Grozījums Nr. 110
Jorgo Chatzimarkakis

Direktīvas priekšlikums
18. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(18) Būtu jāprecizē arī tas, ka līgums, ar 
kuru tirgotājs piešķir ceļotājam tiesības pēc 
līguma noslēgšanas izvēlēties no dažādu 
ceļojumu pakalpojumu izlases, piemēram, 
kompleksā ceļojuma pakalpojuma dāvanu 
karte, būtu jāuzskata par komplekso 
pakalpojumu. Turklāt ceļošanas 
pakalpojumu apvienojums būtu jāuzskata 
par komplekso pakalpojumu, ja ceļotāja 
vārds vai dati, kas vajadzīgi, lai pabeigtu 
rezervāciju, tiek nodoti starp tirgotājiem, 
vēlākais tad, kad ir apstiprināta pirmā 
pakalpojuma rezervācija. Dati, kas 
vajadzīgi, lai pabeigtu rezervāciju, nozīmē 
kredītkaršu informāciju vai citus datus, 
kas nepieciešami, lai saņemtu 
maksājumu. No otras puses, nebūtu 
jāuzskata par pietiekamu, ja tiek nodoti 
tikai tādi dati kā ceļojuma galamērķis vai 
ceļošanas laiks.

(18) Būtu jāprecizē arī tas, ka līgums, ar 
kuru tirgotājs piešķir ceļotājam tiesības pēc 
līguma noslēgšanas izvēlēties no dažādu 
ceļojumu pakalpojumu izlases, piemēram, 
kompleksā ceļojuma pakalpojuma dāvanu 
karte, būtu jāuzskata par komplekso 
pakalpojumu.

Or. en
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Grozījums Nr. 111
Sergio Gaetano Cofferati

Direktīvas priekšlikums
18. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(18) Būtu jāprecizē arī tas, ka līgums, ar 
kuru tirgotājs piešķir ceļotājam tiesības pēc 
līguma noslēgšanas izvēlēties no dažādu 
ceļojumu pakalpojumu izlases, piemēram, 
kompleksā ceļojuma pakalpojuma dāvanu 
karte, būtu jāuzskata par komplekso 
pakalpojumu. Turklāt ceļošanas 
pakalpojumu apvienojums būtu jāuzskata 
par komplekso pakalpojumu, ja ceļotāja 
vārds vai dati, kas vajadzīgi, lai pabeigtu 
rezervāciju, tiek nodoti starp tirgotājiem, 
vēlākais tad, kad ir apstiprināta pirmā 
pakalpojuma rezervācija. Dati, kas 
vajadzīgi, lai pabeigtu rezervāciju, nozīmē 
kredītkaršu informāciju vai citus datus, 
kas nepieciešami, lai saņemtu 
maksājumu. No otras puses, nebūtu 
jāuzskata par pietiekamu, ja tiek nodoti 
tikai tādi dati kā ceļojuma galamērķis vai 
ceļošanas laiks.

(18) Būtu jāprecizē arī tas, ka līgums, ar 
kuru tirgotājs piešķir ceļotājam tiesības pēc 
līguma noslēgšanas izvēlēties no dažādu 
ceļojumu pakalpojumu izlases, piemēram, 
kompleksā ceļojuma pakalpojuma dāvanu 
karte, būtu jāuzskata par komplekso 
pakalpojumu. Turklāt ceļošanas 
pakalpojumu apvienojums būtu jāuzskata 
par komplekso pakalpojumu, ja ceļotāja 
vārds vai rezervācijas dati, kas vajadzīgi, 
lai pabeigtu rezervācijas darījumus, tiek 
nodoti starp tirgotājiem.

Or. en

Grozījums Nr. 112
Catherine Stihler

Direktīvas priekšlikums
18. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(18) Būtu jāprecizē arī tas, ka līgums, ar 
kuru tirgotājs piešķir ceļotājam tiesības pēc 
līguma noslēgšanas izvēlēties no dažādu 
ceļojumu pakalpojumu izlases, piemēram, 
kompleksā ceļojuma pakalpojuma dāvanu 
karte, būtu jāuzskata par komplekso 
pakalpojumu. Turklāt ceļošanas 

(18) Būtu jāprecizē arī tas, ka līgums, ar 
kuru tirgotājs piešķir ceļotājam tiesības pēc 
līguma noslēgšanas izvēlēties no dažādu 
ceļojumu pakalpojumu izlases, piemēram, 
kompleksā ceļojuma pakalpojuma dāvanu 
karte, būtu jāuzskata par komplekso 
pakalpojumu. Turklāt ceļošanas 
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pakalpojumu apvienojums būtu jāuzskata 
par komplekso pakalpojumu, ja ceļotāja 
vārds vai dati, kas vajadzīgi, lai pabeigtu 
rezervāciju, tiek nodoti starp tirgotājiem, 
vēlākais tad, kad ir apstiprināta pirmā 
pakalpojuma rezervācija. Dati, kas 
vajadzīgi, lai pabeigtu rezervāciju, nozīmē 
kredītkaršu informāciju vai citus datus, 
kas nepieciešami, lai saņemtu 
maksājumu. No otras puses, nebūtu 
jāuzskata par pietiekamu, ja tiek nodoti 
tikai tādi dati kā ceļojuma galamērķis vai 
ceļošanas laiks.

pakalpojumu apvienojums būtu jāuzskata 
par komplekso pakalpojumu, ja ceļotāja 
vārds vai dati, kas vajadzīgi, lai pabeigtu 
rezervāciju, tiek nodoti starp tirgotājiem.

Or. en

Pamatojums

Ar patērētāja datu nodošanu starp saistītajiem rezervācijas procesiem būtu pietiekami 
komplekso brīvdienu pakalpojuma izveidei, ja tās rezultāts būs vismaz divu dažāda veida 
ceļojumu pakalpojumu apvienojums vienā ceļojumā. Turklāt termins „particulars” ir pārāk 
neskaidrs (šīs izmaiņas attiecas tikai uz angļu valodas redakciju).

Grozījums Nr. 113
Philippe Juvin

Direktīvas priekšlikums
18. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(18) Būtu jāprecizē arī tas, ka līgums, ar 
kuru tirgotājs piešķir ceļotājam tiesības pēc 
līguma noslēgšanas izvēlēties no dažādu 
ceļojumu pakalpojumu izlases, piemēram, 
kompleksā ceļojuma pakalpojuma dāvanu 
karte, būtu jāuzskata par komplekso 
pakalpojumu. Turklāt ceļošanas 
pakalpojumu apvienojums būtu jāuzskata 
par komplekso pakalpojumu, ja ceļotāja 
vārds vai dati, kas vajadzīgi, lai pabeigtu 
rezervāciju, tiek nodoti starp tirgotājiem, 
vēlākais tad, kad ir apstiprināta pirmā 
pakalpojuma rezervācija. Dati, kas 
vajadzīgi, lai pabeigtu rezervāciju, nozīmē 
kredītkaršu informāciju vai citus datus, kas 

(18) Būtu jāprecizē arī tas, ka līgums, ar 
kuru tirgotājs piešķir ceļotājam tiesības pēc 
līguma noslēgšanas izvēlēties no dažādu 
ceļojumu pakalpojumu izlases, piemēram, 
kompleksā ceļojuma pakalpojuma dāvanu 
karte, būtu jāuzskata par komplekso 
pakalpojumu. Turklāt ceļošanas 
pakalpojumu apvienojums būtu jāuzskata 
par komplekso pakalpojumu, ja ceļotāja 
personas dati, kas vajadzīgi, lai pabeigtu 
rezervāciju, tiek nodoti starp tirgotājiem, 
vēlākais tad, kad pa e-pastu ir apstiprināta 
pirmā pakalpojuma rezervācija. Ceļotāja 
personas dati, kas vajadzīgi, lai pabeigtu 
rezervāciju, nozīmē ceļotāja vārdu, adresi, 
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nepieciešami, lai saņemtu maksājumu. No 
otras puses, nebūtu jāuzskata par 
pietiekamu, ja tiek nodoti tikai tādi dati kā 
ceļojuma galamērķis vai ceļošanas laiks.

tālruņa numuru, kredītkaršu informāciju 
vai citus datus, kas nepieciešami, lai 
saņemtu maksājumu. No otras puses, 
nebūtu jāuzskata par pietiekamu, ja tiek 
nodoti tikai tādi dati, kas saistīti tikai ar 
ceļojuma pakalpojumu, kā ceļojuma 
galamērķis vai ceļošanas laiks, nepārsūtot 
ceļotāja personas datus.

Or. en

Pamatojums

Precizējums par apmainītās informācijas veidu (nošķirot komplekso ceļojumu pakalpojumu, 
kā noteikts 3. panta 2. punkta v) apakšpunktā, no atbalstīta ceļojumu pakalpojuma, kā 
noteikts 3. panta 5. punkta b) apakšpunktā). Tikai saite uz tīmekļa vietni nevar veidot 
atbalstītu ceļojumu pakalpojumu (nepieciešama vismaz informācijas pārsūtīšana starp 
tirgotājiem, kas attiecas tikai uz rezervāciju — par datumiem un vietu). Jāprecizē īstais 
apstiprināšanas laiks (apstiprinājuma saņemšana pa e-pastu), lai nodrošinātu juridisko 
noteiktību (laikposma definīcija ietekmē to, vai tas tiek uzskatīts par komplekso ceļojumu, vai 
netiek).

Grozījums Nr. 114
Heide Rühle

Direktīvas priekšlikums
18. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(18) Būtu jāprecizē arī tas, ka līgums, ar 
kuru tirgotājs piešķir ceļotājam tiesības pēc 
līguma noslēgšanas izvēlēties no dažādu 
ceļojumu pakalpojumu izlases, piemēram, 
kompleksā ceļojuma pakalpojuma dāvanu 
karte, būtu jāuzskata par komplekso 
pakalpojumu. Turklāt ceļošanas 
pakalpojumu apvienojums būtu jāuzskata 
par komplekso pakalpojumu, ja ceļotāja 
vārds vai dati, kas vajadzīgi, lai pabeigtu 
rezervāciju, tiek nodoti starp tirgotājiem, 
vēlākais tad, kad ir apstiprināta pirmā 
pakalpojuma rezervācija. Dati, kas 
vajadzīgi, lai pabeigtu rezervāciju, nozīmē 
kredītkaršu informāciju vai citus datus, kas 
nepieciešami, lai saņemtu maksājumu. No 
otras puses, nebūtu jāuzskata par 
pietiekamu, ja tiek nodoti tikai tādi dati kā 

(18) Būtu jāprecizē arī tas, ka līgums, ar 
kuru tirgotājs piešķir ceļotājam tiesības pēc 
līguma noslēgšanas izvēlēties no dažādu 
ceļojumu pakalpojumu izlases, piemēram, 
kompleksā ceļojuma pakalpojuma dāvanu 
karte, būtu jāuzskata par komplekso 
pakalpojumu. Turklāt ceļošanas 
pakalpojumu apvienojums būtu jāuzskata 
par komplekso pakalpojumu, ja dati, kas 
vajadzīgi, lai pabeigtu rezervāciju, tiek 
nodoti starp tirgotājiem, vēlākais tad, kad ir 
apstiprināta pirmā pakalpojuma 
rezervācija. Dati, kas vajadzīgi, lai 
pabeigtu rezervāciju, nozīmē kredītkaršu 
informāciju vai citus datus, kas 
nepieciešami, lai saņemtu maksājumu. No 
otras puses, nebūtu jāuzskata par 
pietiekamu, ja tiek nodoti tikai tādi dati kā 
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ceļojuma galamērķis vai ceļošanas laiks. ceļojuma galamērķis vai ceļošanas laiks.

Or. en

Grozījums Nr. 115
Sergio Gaetano Cofferati

Direktīvas priekšlikums
19. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(19) Tā kā nepieciešamība aizsargāt 
ceļotājus īstermiņa ceļojuma laikā ir 
mazāka, un lai izvairītos no nevajadzīga 
sloga tirgotājiem, ceļojumi, kas ilgst 
mazāk nekā 24 stundas un neietver
izmitināšanu, kā arī laiku pa laikam 
organizēti kompleksie pakalpojumi būtu 
jāizslēdz no šīs direktīvas piemērošanas 
jomas.

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 116
Anna Hedh

Direktīvas priekšlikums
19. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(19) Tā kā nepieciešamība aizsargāt 
ceļotājus īstermiņa ceļojuma laikā ir 
mazāka, un lai izvairītos no nevajadzīga 
sloga tirgotājiem, ceļojumi, kas ilgst 
mazāk nekā 24 stundas un neietver 
izmitināšanu, kā arī laiku pa laikam 
organizēti kompleksie pakalpojumi būtu 
jāizslēdz no šīs direktīvas piemērošanas 
jomas.

svītrots

Or. sv
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Grozījums Nr. 117
Philippe Juvin

Direktīvas priekšlikums
20. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(20) Kompleksā ceļojumu galvenā pazīme 
ir tā, ka vismaz viens tirgotājs kā
organizators ir atbildīgs par visa kompleksā 
pakalpojuma pienācīgu sniegšanu. Tāpēc 
tirgotājs, visbiežāk high street vai 
tiešsaistes ceļojumu aģents, varētu rīkoties 
tikai kā mazumtirgotājs vai starpnieks un 
nebūt atbildīgs kā organizators tikai tajos 
gadījumos, kad cits tirgotājs darbojas kā 
kompleksā pakalpojuma organizators.
Tam, vai tirgotājs rīkojas kā konkrētā 
kompleksā pakalpojuma organizators, 
vajadzētu būt atkarīgam no viņa iesaistes 
kompleksā pakalpojuma izveidē, kā 
noteikts saskaņā ar šo direktīvu, nevis no 
tā, ar kādu nosaukumu viņš veic savu 
uzņēmējdarbību. Ja divi vai vairāki 
tirgotāji atbilst kritērijam, kas ceļojuma 
pakalpojumu apvienojumu padara par 
komplekso pakalpojumu, un ja šie tirgotāji 
nav informējuši ceļotāju, kurš no viņiem ir 
kompleksā pakalpojuma organizators, visi 
attiecīgie tirgotāji būtu jāuzskata par 
organizatoriem.

(20) Kompleksā ceļojumu galvenā pazīme 
ir tā, ka vismaz viens tirgotājs, organizators 
un/vai mazumtirgotājs ir atbildīgs par visa 
kompleksā pakalpojuma pienācīgu 
sniegšanu. Tam, vai tirgotājs rīkojas kā 
konkrētā kompleksā pakalpojuma 
organizators, vajadzētu būt atkarīgam no 
viņa iesaistes kompleksā pakalpojuma 
izveidē, kā noteikts saskaņā ar šo direktīvu, 
nevis no tā, ar kādu nosaukumu viņš veic 
savu uzņēmējdarbību. Ja divi vai vairāki 
tirgotāji atbilst kritērijam, kas ceļojuma 
pakalpojumu apvienojumu padara par 
komplekso pakalpojumu, un ja šie tirgotāji 
nav informējuši ceļotāju, kurš no viņiem ir 
kompleksā pakalpojuma organizators, visi 
attiecīgie tirgotāji būtu jāuzskata par 
organizatoriem.

Or. en

Pamatojums

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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Grozījums Nr. 118
Philippe Juvin

Direktīvas priekšlikums
21. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(21) Attiecībā uz kompleksiem 
pakalpojumiem mazumtirgotājiem kopā ar 
organizatoru vajadzētu būt atbildīgiem par 
informācijas sniegšanu pirms līguma 
noslēgšanas. Vienlaikus būtu jāprecizē, ka 
tie ir atbildīgi par rezervācijas kļūdām. Lai 
veicinātu saziņu, jo īpaši pārrobežu lietās, 
ceļotājiem jābūt iespējai sazināties ar 
organizatoru arī ar tā mazumtirgotāja 
palīdzību, pie kura viņš nopircis 
komplekso pakalpojumu.

(21) Attiecībā uz kompleksiem 
pakalpojumiem mazumtirgotājiem kopā ar 
organizatoru vajadzētu būt atbildīgiem par 
informācijas sniegšanu pirms līguma 
noslēgšanas. Vienlaikus būtu jāprecizē, ka 
tie ir atbildīgi par rezervācijas kļūdām, ja 
viņi ir faktiski iesaistīti rezervācijas 
procesā. Tādējādi mazumtirgotāji nebūtu 
atbildīgi par rezervācijas kļūdām, kas 
izriet no tāda cita tirgotāja pieļautajām 
kļūdām, no kura ir iegādāti ceļojuma 
papildu pakalpojumi, izmantojot 
savienotus tiešsaistes rezervācijas 
procesus saistībā ar atbalstītiem ceļojumu 
pakalpojumiem un pamatojoties tikai uz 
mērķtiecīgas informācijas nodošanu, 
tostarp par ceļojuma galamērķi un 
ceļojuma laikposmu. Šādā gadījumā 
tirgotājs, kurš sniedzis ceļojuma papildu 
pakalpojumus, būtu atbildīgs par kļūdām, 
kas rodas šādu pakalpojumu rezervācijas 
procesā. Lai veicinātu saziņu, jo īpaši 
pārrobežu lietās, ceļotājiem jābūt iespējai 
sazināties ar organizatoru arī ar tā 
mazumtirgotāja palīdzību, pie kura viņš 
nopircis komplekso pakalpojumu.

Or. en

Pamatojums

Mazumtirgotājiem būtu jāuzņemas atbildība par rezervācijas kļūdām tikai, ja tie faktiski 
piedalījušies rezervācijas procesā. Ja atbalstīta ceļojuma pakalpojuma gadījumā, izmantojot 
savienotus tiešsaistes rezervācijas procesus, kuros starp tirgotājiem tiek nodota mērķtiecīga 
informācija, tostarp par ceļojuma galamērķi un ceļojuma laikposmu (sk. grozījumu 3. panta 
5. punkta b) apakšpunktā), tieši tirgotājam, kurš sniedz papildu pakalpojumus, pieļaujot
rezervācijas kļūdas, ir jāatbild par rezervācijas kļūdām, nevis mazumtirgotājam, kurš 
nekontrolē papildu pakalpojumu rezervāciju.
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Grozījums Nr. 119
Catherine Stihler

Direktīvas priekšlikums
23. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(23) Pamatinformācijai, piemēram, 
ceļojuma pakalpojumu galvenajām 
pazīmēm vai cenai, kas norādīta reklāmā, 
organizatora tīmekļa vietnē vai brošūrā, 
vajadzētu būt saistošai kā daļai no 
informācijas, kura sniedzama pirms līguma 
noslēgšanas, izņemot, ja organizators patur 
tiesības grozīt šos elementus un ja šādas 
izmaiņas ir skaidri un nepārprotami 
paziņotas ceļotājam pirms līguma 
noslēgšanas. Tomēr, ņemot vērā jaunās 
saziņas tehnoloģijas, vairs nav vajadzības 
pieņemt īpašus noteikumus par brošūrām, 
lai gan ir lietderīgi nodrošināt, ka 
noteiktos apstākļos izmaiņas, kas ietekmē 
līguma izpildi, tiek paziņotas starp pusēm 
uz pastāvīga informācijas nesēja, kurš 
pieejams turpmākai atsaucei. Vienmēr 
vajadzētu būt iespējai veikt izmaiņas 
minētajā informācijā, ja abas 
līgumslēdzējas puses par to ir skaidri 
vienojušās.

(23) Pamatinformācijai, piemēram, 
ceļojuma pakalpojumu galvenajām 
pazīmēm vai cenai, kas norādīta reklāmā, 
organizatora tīmekļa vietnē vai brošūrā, 
vajadzētu būt saistošai kā daļai no 
informācijas, kura sniedzama pirms līguma 
noslēgšanas, izņemot, ja organizators patur 
tiesības grozīt šos elementus un ja šādas 
izmaiņas ir skaidri un nepārprotami 
paziņotas ceļotājam pirms līguma 
noslēgšanas. Izmaiņas, kas ietekmē līguma 
izpildi, ir atbilstoši jāpaziņo starp pusēm 
uz pastāvīga informācijas nesēja, kurš 
pieejams turpmākai atsaucei. Vienmēr 
vajadzētu būt iespējai veikt izmaiņas 
minētajā informācijā, ja abas 
līgumslēdzējas puses par to ir skaidri 
vienojušās.

Or. en

Pamatojums

Laikā, kad digitālās saziņas nozīme palielinās, informācijai būtu jāpaliek pieejamai uz 
dažādiem informācijas nesējiem, lai nodrošinātu tās pieejamību visiem patērētājiem.

Grozījums Nr. 120
Emma McClarkin

Direktīvas priekšlikums
23.a apsvērums (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(23a) Tomēr, ņemot vērā jaunās sakaru 
tehnoloģijas, kas patērētājiem 
rezervēšanas laikā var nodrošināt piekļuvi 
atjauninātai informācijai, un augošo 
tendenci rezervēt kompleksos ceļojumus 
tiešsaistē, vairs nav nepieciešami īpaši 
noteikumi, kas paredz brošūru iespiešanu.

Or. en

Grozījums Nr. 121
Jorgo Chatzimarkakis

Direktīvas priekšlikums
23.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(23a) Lidojuma laiki būtu jāiekļauj 
līgumā kā pastāvīga sastāvdaļa un viens 
no galvenajiem ceļojuma pakalpojuma 
raksturlielumiem. Tos nedrīkst atļaut 
izmainīt vairāk kā par piecām stundām.

Or. en

Grozījums Nr. 122
Hans-Peter Mayer

Direktīvas priekšlikums
26. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(26) Tā kā kompleksos pakalpojumus bieži 
iegādājas ilgu laiku pirms to sniegšanas, 
var iestāties neparedzēti apstākļi. Tādēļ 
ceļotājam, ievērojot konkrētus 
nosacījumus, vajadzētu būt tiesībām nodot 
komplekso pakalpojumu citam ceļotājam. 
Šādos gadījumos organizatoram vajadzētu 
būt iespējai atgūt savus izdevumus, 
piemēram, ja apakšuzņēmējs pieprasa 

(26) Tā kā kompleksos pakalpojumus bieži 
iegādājas ilgu laiku pirms to sniegšanas, 
var iestāties neparedzēti apstākļi. Tādēļ 
ceļotājam, ievērojot konkrētus 
nosacījumus, vajadzētu būt tiesībām nodot 
komplekso pakalpojumu citam ceļotājam. 
Šādos gadījumos organizatoram vajadzētu 
būt iespējai atgūt savus izdevumus, 
piemēram, ja apakšuzņēmējs pieprasa 



PE526.125v01-00 28/195 AM\1013596LV.doc

LV

nodevu par ceļotāja vārda izmaiņām vai 
par transporta biļetes anulēšanu un 
izsniegšanu no jauna. Ceļotājiem vajadzētu 
būt iespējai jebkurā brīdī uzteikt līgumu 
pirms kompleksā pakalpojuma sākuma, 
samaksājot pienācīgu kompensāciju, kā arī 
tiesībām izbeigt līgumu, nemaksājot 
kompensāciju, ja nenovēršami un ārkārtas
apstākļi kā karadarbība vai dabas katastrofa 
ievērojami ietekmēs komplekso 
pakalpojumu. Jo īpaši būtu jāuzskata, ka 
pastāv nenovēršami un ārkārtas apstākļi, ja 
ticami un publiski pieejams ziņojumi, 
piemēram, dalībvalstu iestāžu ieteikumi, 
iesaka atturēties ceļošanas uz galamērķa 
vietu.

nodevu par ceļotāja vārda izmaiņām vai 
par transporta biļetes anulēšanu un 
izsniegšanu no jauna. Ceļotājiem vajadzētu 
būt iespējai jebkurā brīdī uzteikt līgumu 
pirms kompleksā pakalpojuma sākuma, 
samaksājot pienācīgu kompensāciju, kā arī 
tiesībām izbeigt līgumu, nemaksājot 
kompensāciju, ja nenovēršami un ārkārtēji
apstākļi kā karadarbība vai dabas 
katastrofa, tostarp terorisms, viesuļvētras, 
zemestrīces un ceļotājus apdraudoša 
politiska nestabilitāte, ievērojami ietekmēs 
komplekso pakalpojumu. Jo īpaši būtu 
jāuzskata, ka pastāv nenovēršami un 
ārkārtēji apstākļi, ja ticami un publiski 
pieejams ziņojumi, piemēram, dalībvalstu 
iestāžu ieteikumi, iesaka atturēties 
ceļošanas uz galamērķa vietu.

Or. de

Grozījums Nr. 123
Sergio Gaetano Cofferati

Direktīvas priekšlikums
26. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(26) Tā kā kompleksos pakalpojumus bieži 
iegādājas ilgu laiku pirms to sniegšanas, 
var iestāties neparedzēti apstākļi. Tādēļ 
ceļotājam, ievērojot konkrētus 
nosacījumus, vajadzētu būt tiesībām nodot 
komplekso pakalpojumu citam ceļotājam. 
Šādos gadījumos organizatoram vajadzētu 
būt iespējai atgūt savus izdevumus, 
piemēram, ja apakšuzņēmējs pieprasa 
nodevu par ceļotāja vārda izmaiņām vai 
par transporta biļetes anulēšanu un 
izsniegšanu no jauna. Ceļotājiem vajadzētu 
būt iespējai jebkurā brīdī uzteikt līgumu 
pirms kompleksā pakalpojuma sākuma, 
samaksājot pienācīgu kompensāciju, kā 
arī tiesībām izbeigt līgumu, nemaksājot 
kompensāciju, ja nenovēršami un ārkārtas
apstākļi kā karadarbība vai dabas katastrofa 
ievērojami ietekmēs komplekso 

(26) Tā kā kompleksos pakalpojumus bieži 
iegādājas ilgu laiku pirms to sniegšanas, 
var iestāties neparedzēti apstākļi. Tādēļ 
ceļotājam, ievērojot konkrētus 
nosacījumus, vajadzētu būt tiesībām nodot 
komplekso pakalpojumu citam ceļotājam. 
Šādos gadījumos organizatoram vajadzētu 
būt iespējai atgūt savus izdevumus, ja tādi 
ir, piemēram, ja apakšuzņēmējs pieprasa 
nodevu par ceļotāja vārda izmaiņām vai 
par transporta biļetes anulēšanu un 
izsniegšanu no jauna. Ceļotājiem vajadzētu 
būt iespējai jebkurā brīdī uzteikt līgumu 
pirms kompleksā pakalpojuma sākuma. 
Uzteikšanu var saistīt ar pienācīgas 
kompensācijas samaksu, un tādam 
gadījumam līgumā būtu jāparedz 
pamatota standartizēta līguma izbeigšanas 
maksa. Jebkurā gadījumā ceļotājiem 
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pakalpojumu. Jo īpaši būtu jāuzskata, ka 
pastāv nenovēršami un ārkārtas apstākļi, ja 
ticami un publiski pieejams ziņojumi, 
piemēram, dalībvalstu iestāžu ieteikumi, 
iesaka atturēties ceļošanas uz galamērķa 
vietu.

jāparedz tiesības izbeigt līgumu, 
nemaksājot kompensāciju, ja nenovēršami 
un ārkārtēji apstākļi kā karadarbība vai 
dabas katastrofa ievērojami ietekmēs 
komplekso pakalpojumu. Jo īpaši būtu 
jāuzskata, ka pastāv nenovēršami un 
ārkārtēji apstākļi, ja ticami un publiski 
pieejams ziņojumi, piemēram, dalībvalstu 
iestāžu ieteikumi, iesaka atturēties 
ceļošanas uz galamērķa vietu.

Or. en

Grozījums Nr. 124
Philippe Juvin

Direktīvas priekšlikums
26. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(26) Tā kā kompleksos pakalpojumus bieži 
iegādājas ilgu laiku pirms to sniegšanas, 
var iestāties neparedzēti apstākļi. Tādēļ 
ceļotājam, ievērojot konkrētus 
nosacījumus, vajadzētu būt tiesībām nodot 
komplekso pakalpojumu citam ceļotājam. 
Šādos gadījumos organizatoram vajadzētu 
būt iespējai atgūt savus izdevumus, 
piemēram, ja apakšuzņēmējs pieprasa 
nodevu par ceļotāja vārda izmaiņām vai 
par transporta biļetes anulēšanu un 
izsniegšanu no jauna. Ceļotājiem vajadzētu 
būt iespējai jebkurā brīdī uzteikt līgumu 
pirms kompleksā pakalpojuma sākuma, 
samaksājot pienācīgu kompensāciju, kā arī 
tiesībām izbeigt līgumu, nemaksājot 
kompensāciju, ja nenovēršami un ārkārtas
apstākļi kā karadarbība vai dabas katastrofa 
ievērojami ietekmēs komplekso 
pakalpojumu. Jo īpaši būtu jāuzskata, ka 
pastāv nenovēršami un ārkārtas apstākļi, ja 
ticami un publiski pieejams ziņojumi, 
piemēram, dalībvalstu iestāžu ieteikumi, 
iesaka atturēties ceļošanas uz galamērķa 
vietu.

(26) Tā kā kompleksos pakalpojumus bieži 
iegādājas ilgu laiku pirms to sniegšanas, 
var iestāties neparedzēti apstākļi. Tādēļ 
ceļotājam, ievērojot konkrētus 
nosacījumus, vajadzētu būt tiesībām nodot 
komplekso pakalpojumu citam ceļotājam. 
Šādos gadījumos organizatoram vajadzētu 
būt iespējai atgūt savus izdevumus, 
piemēram, ja apakšuzņēmējs pieprasa 
nodevu par ceļotāja vārda izmaiņām vai 
par transporta biļetes anulēšanu un 
izsniegšanu no jauna. Ceļotājiem vajadzētu 
būt iespējai jebkurā brīdī uzteikt līgumu 
pirms kompleksā pakalpojuma sākuma, 
samaksājot pienācīgu kompensāciju, kā arī 
tiesībām izbeigt līgumu, nemaksājot 
kompensāciju, ja nenovēršami un ārkārtēji
apstākļi kā karadarbība vai dabas katastrofa 
ievērojami ietekmēs komplekso 
pakalpojumu. Jo īpaši būtu jāuzskata, ka 
pastāv nenovēršami un ārkārtēji apstākļi, 
ja ticami un publiski pieejams ziņojumi, 
piemēram, dalībvalstu iestāžu ieteikumi, 
iesaka atturēties ceļošanas uz galamērķa 
vietu.
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Or. fr

Pamatojums

Šis grozījums attiecas uz latviešu valodas redakciju. Nepieciešamība saskaņot terminus ar 
tiem, kas lietoti Regulā (EK) Nr. 261/2004 (pasažieru tiesības sakarā ar iekāpšanas atteikumu 
un lidojumu atcelšanu vai ilgu kavēšanos) un noteikti kā „ārkārtēji apstākļi” (angļu valodā 
— „extraordinary circumstances”).

Grozījums Nr. 125
Anna Hedh

Direktīvas priekšlikums
26. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(26) Tā kā kompleksos pakalpojumus bieži 
iegādājas ilgu laiku pirms to sniegšanas, 
var iestāties neparedzēti apstākļi. Tādēļ 
ceļotājam, ievērojot konkrētus 
nosacījumus, vajadzētu būt tiesībām nodot 
komplekso pakalpojumu citam ceļotājam. 
Šādos gadījumos organizatoram vajadzētu 
būt iespējai atgūt savus izdevumus, 
piemēram, ja apakšuzņēmējs pieprasa 
nodevu par ceļotāja vārda izmaiņām vai 
par transporta biļetes anulēšanu un 
izsniegšanu no jauna. Ceļotājiem vajadzētu 
būt iespējai jebkurā brīdī uzteikt līgumu 
pirms kompleksā pakalpojuma sākuma, 
samaksājot pienācīgu kompensāciju, kā arī 
tiesībām izbeigt līgumu, nemaksājot 
kompensāciju, ja nenovēršami un ārkārtas
apstākļi kā karadarbība vai dabas katastrofa 
ievērojami ietekmēs komplekso 
pakalpojumu. Jo īpaši būtu jāuzskata, ka 
pastāv nenovēršami un ārkārtas apstākļi, ja 
ticami un publiski pieejams ziņojumi, 
piemēram, dalībvalstu iestāžu ieteikumi, 
iesaka atturēties ceļošanas uz galamērķa 
vietu.

(26) Tā kā kompleksos pakalpojumus bieži 
iegādājas ilgu laiku pirms to sniegšanas, 
var iestāties neparedzēti apstākļi. Tādēļ 
ceļotājam, ievērojot konkrētus 
nosacījumus, vajadzētu būt tiesībām nodot 
komplekso pakalpojumu citam ceļotājam. 
Šādos gadījumos organizatoram vajadzētu 
būt iespējai atgūt savus izdevumus, 
piemēram, ja apakšuzņēmējs pieprasa 
nodevu par ceļotāja vārda izmaiņām vai 
par transporta biļetes anulēšanu un 
izsniegšanu no jauna. Ceļotājiem vajadzētu 
būt iespējai jebkurā brīdī uzteikt līgumu 
pirms kompleksā pakalpojuma sākuma, 
samaksājot pienācīgu kompensāciju, kā arī 
tiesībām izbeigt līgumu, nemaksājot 
kompensāciju, ja nenovēršami un ārkārtēji 
apstākļi kā karadarbība, terorisms, 
politiska nestabilitāte vai dabas katastrofa 
ievērojami ietekmēs komplekso 
pakalpojumu. Jo īpaši būtu jāuzskata, ka 
pastāv nenovēršami un ārkārtēji apstākļi, 
ja ticami un publiski pieejams ziņojumi, 
piemēram, dalībvalstu iestāžu ieteikumi, 
iesaka atturēties ceļošanas uz galamērķa 
vietu.

Or. sv
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Grozījums Nr. 126
Catherine Stihler

Direktīvas priekšlikums
27. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(27) Īpašos gadījumos arī organizatoram 
vajadzētu būt tiesībām izbeigt līgumu 
pirms kompleksā pakalpojuma sākuma, 
nemaksājot kompensāciju, piemēram, ja 
minimālais dalībnieku skaits nav sasniegts 
un ja šī iespēja ir paredzēta saskaņā ar 
līgumu.

(27) Īpašos gadījumos arī organizatoram 
vajadzētu būt tiesībām izbeigt līgumu 
pirms kompleksā pakalpojuma sākuma, 
nemaksājot kompensāciju, piemēram, ja 
minimālais dalībnieku skaits nav sasniegts 
un ja šī iespēja ir paredzēta saskaņā ar 
līgumu. Šādā situācijā organizatoram 
būtu pienācīgi jāinformē ceļotāji, uz 
kuriem varētu attiekties šis noteikums.

Or. en

Grozījums Nr. 127
Sergio Gaetano Cofferati

Direktīvas priekšlikums
28. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(28) Dažos gadījumos organizatoriem būtu 
jāļauj noteikt vienpusējas izmaiņas 
kompleksā ceļojuma līgumā. Tomēr 
ceļotājiem vajadzētu būt tiesībām izbeigt 
līgumu, ja ierosinātās izmaiņas būtiski 
maina kādu no ceļojuma pakalpojuma 
galvenajām pazīmēm. Būtu jāļauj palielināt 
cenu tikai tad, ja ir mainījusies degvielas 
cena attiecībā uz pasažieru pārvadājumiem, 
ir mainījušies nodokļi vai nodevas, ko 
iekasē trešā persona, kas nav tieši iesaistīta 
attiecīgo ceļojuma pakalpojumu sniegšanā, 
vai ir mainījies valūtas maiņas kurss, kas 
attiecas uz komplekso pakalpojumu, un 
turklāt tikai tad, ja līgumā ir skaidri 
paredzēta iespēja gan palielināt, gan 

(28) Dažos gadījumos organizatoriem būtu 
jāļauj noteikt vienpusējas izmaiņas 
kompleksā ceļojuma līgumā. Tomēr 
ceļotājiem vajadzētu būt tiesībām izbeigt 
līgumu, ja ierosinātās izmaiņas maina kādu 
no ceļojuma pakalpojuma galvenajām 
pazīmēm. Būtu jāļauj palielināt cenu tikai 
tad, ja līgums ir noslēgts vairāk nekā trīs 
mēnešus pirms tā darbības sākuma un ir 
mainījusies degvielas cena attiecībā uz 
pasažieru pārvadājumiem, ir mainījušies 
nodokļi vai nodevas, ko iekasē trešā 
persona, kas nav tieši iesaistīta attiecīgo 
ceļojuma pakalpojumu sniegšanā, vai ir 
mainījies valūtas maiņas kurss, kas attiecas 
uz komplekso pakalpojumu, un turklāt tikai 



PE526.125v01-00 32/195 AM\1013596LV.doc

LV

samazināt cenu. Cenas pieaugums būtu 
jāierobežo līdz 10 % no kompleksā 
pakalpojuma cenas.

tad, ja līgumā ir skaidri paredzēta iespēja 
gan palielināt, gan samazināt cenu. Cenas 
pieaugums būtu jāierobežo līdz 5 % no 
kompleksā pakalpojuma cenas.

Or. en

Grozījums Nr. 128
Konstantinos Poupakis

Direktīvas priekšlikums
28. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(28) Dažos gadījumos organizatoriem būtu 
jāļauj noteikt vienpusējas izmaiņas 
kompleksā ceļojuma līgumā. Tomēr 
ceļotājiem vajadzētu būt tiesībām izbeigt 
līgumu, ja ierosinātās izmaiņas būtiski 
maina kādu no ceļojuma pakalpojuma 
galvenajām pazīmēm. Būtu jāļauj palielināt 
cenu tikai tad, ja ir mainījusies degvielas 
cena attiecībā uz pasažieru pārvadājumiem, 
ir mainījušies nodokļi vai nodevas, ko 
iekasē trešā persona, kas nav tieši iesaistīta 
attiecīgo ceļojuma pakalpojumu sniegšanā, 
vai ir mainījies valūtas maiņas kurss, kas 
attiecas uz komplekso pakalpojumu, un 
turklāt tikai tad, ja līgumā ir skaidri 
paredzēta iespēja gan palielināt, gan 
samazināt cenu. Cenas pieaugums būtu 
jāierobežo līdz 10 % no kompleksā 
pakalpojuma cenas.

(28) Dažos gadījumos organizatoriem būtu 
jāļauj noteikt vienpusējas izmaiņas 
kompleksā ceļojuma līgumā. Tomēr 
ceļotājiem vajadzētu būt tiesībām izbeigt 
līgumu, ja ierosinātās izmaiņas būtiski 
maina kādu no ceļojuma pakalpojuma 
galvenajām pazīmēm. Būtu jāļauj palielināt 
cenu tikai tad, ja ir mainījusies degvielas 
cena attiecībā uz pasažieru pārvadājumiem, 
ir mainījušies nodokļi vai nodevas, ko 
iekasē trešā persona, kas nav tieši iesaistīta 
attiecīgo ceļojuma pakalpojumu sniegšanā, 
vai ir mainījies valūtas maiņas kurss, kas 
attiecas uz komplekso pakalpojumu, un 
turklāt tikai tad, ja līgumā ir skaidri 
paredzēta iespēja gan palielināt, gan 
samazināt cenu. Cenas pieaugums būtu 
jāierobežo līdz 5 % no kompleksā 
pakalpojuma cenas.

Or. el

Pamatojums

Šāds 10 % ierobežojums būtu neproporcionāls apgrūtinājums ceļotājiem, jo īpaši gadījumos, 
kad konkrētā kompleksā pakalpojuma izmaksas jau ir augstas un/vai tajā ir iesaistīts liels 
ceļotāju skaits, piemēram, ģimenes (ņemot vērā, ka katrs ģimenes loceklis maksātu par 10 % 
vairāk).

Grozījums Nr. 129
Philippe Juvin
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Direktīvas priekšlikums
30. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(30) Lai nodrošinātu konsekvenci, ir 
lietderīgi saskaņot šīs direktīvas 
noteikumus ar starptautiskām konvencijām 
par ceļojumu pakalpojumiem un ar 
Savienības tiesību aktiem par pasažieru 
tiesībām. Ja organizators ir atbildīgs par 
kompleksā pakalpojuma līgumā iekļauto 
pakalpojumu nesniegšanu vai nepienācīgu 
sniegšanu, organizators vajadzētu būt 
iespējai atsaukties uz pakalpojumu 
sniedzēju atbildības ierobežojumiem, kas 
noteikti tādās starptautiskās konvencijās kā 
1999. gada Monreālas Konvencija par dažu 
starptautisko gaisa pārvadājumu noteikumu 
unifikāciju18, 1980. gada Konvencija par 
starptautiskajiem dzelzceļa pārvadājumiem 
(COTIF)19 un 1974. gada Atēnu 
Konvencija par pasažieru un viņu bagāžas 
pārvadājumiem pa jūru20. Ja nenovēršamu 
un ārkārtas apstākļu dēļ nav iespējams 
nodrošināt ceļotāju atgriešanos 
izbraukšanas vieta, organizatora 
pienākumu segt izmaksas par ceļotāja 
turpmāku uzturēšanos galamērķi, būtu 
jāsaskaņo ar Komisijas priekšlikumu21, 
kura mērķis ir grozīt Eiropas Parlamenta 
un Padomes Regulu (EK) Nr. 261/2004 
(2004. gada 11. februāris), ar ko paredz 
kopīgus noteikumus par kompensāciju un 
atbalstu pasažieriem sakarā ar iekāpšanas 
atteikumu un lidojumu atcelšanu vai ilgu 
kavēšanos22.

(30) Lai nodrošinātu konsekvenci, ir 
lietderīgi saskaņot šīs direktīvas 
noteikumus ar starptautiskām konvencijām 
par ceļojumu pakalpojumiem un ar 
Savienības tiesību aktiem par pasažieru 
tiesībām. Ja organizators un/vai 
mazumtirgotājs ir atbildīgs par kompleksā 
pakalpojuma līgumā iekļauto pakalpojumu 
nesniegšanu vai nepienācīgu sniegšanu, 
organizatoram un/vai mazumtirgotājam
vajadzētu būt iespējai atsaukties uz 
pakalpojumu sniedzēju atbildības 
ierobežojumiem, kas noteikti tādās 
starptautiskās konvencijās kā 1999. gada 
Monreālas Konvencija par dažu 
starptautisko gaisa pārvadājumu noteikumu 
unifikāciju18, 1980. gada Konvencija par 
starptautiskajiem dzelzceļa pārvadājumiem 
(COTIF)19 un 1974. gada Atēnu 
Konvencija par pasažieru un viņu bagāžas 
pārvadājumiem pa jūru20. Ja nenovēršamu 
un ārkārtēju apstākļu dēļ nav iespējams 
nodrošināt ceļotāju atgriešanos 
izbraukšanas vietā, organizatora un/vai 
mazumtirgotāja pienākumu segt izmaksas 
par ceļotāja turpmāku uzturēšanos
galamērķī, būtu jāsaskaņo ar Komisijas 
priekšlikumu21, kura mērķis ir grozīt 
Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu 
(EK) Nr. 261/2004 (2004. gada 
11. februāris), ar ko paredz kopīgus 
noteikumus par kompensāciju un atbalstu 
pasažieriem sakarā ar iekāpšanas atteikumu 
un lidojumu atcelšanu vai ilgu kavēšanos22.

__________________ __________________
18 2001/539/EK: Padomes 2001. gada 
5. aprīļa Lēmums par to, kā Eiropas 
Kopiena noslēdz Konvenciju par dažu 
starptautisko gaisa pārvadājumu noteikumu 
unifikāciju (Monreālas Konvencija) (OV 
L 194, 18.7.2001., 38. lpp.).

18 2001/539/EK: Padomes 2001. gada 
5. aprīļa Lēmums par to, kā Eiropas 
Kopiena noslēdz Konvenciju par dažu 
starptautisko gaisa pārvadājumu noteikumu 
unifikāciju (Monreālas Konvencija) (OV 
L 194, 18.7.2001., 38. lpp.).
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19 2013/103/ES: Padomes 2011. gada 
16. jūnija Lēmums par to, lai noslēgtu 
Nolīgumu starp Eiropas Savienību un 
Starptautisko dzelzceļa pārvadājumu 
starpvaldību organizāciju par Eiropas 
Savienības pievienošanos 1980. gada 
9. maija Konvencijai par starptautiskajiem 
dzelzceļa pārvadājumiem (COTIF) (OV 
L 51, 23.2.2013., 1. lpp.).

19 2013/103/ES: Padomes 2011. gada 
16. jūnija Lēmums par to, lai noslēgtu 
Nolīgumu starp Eiropas Savienību un 
Starptautisko dzelzceļa pārvadājumu 
starpvaldību organizāciju par Eiropas 
Savienības pievienošanos 1980. gada 
9. maija Konvencijai par starptautiskajiem 
dzelzceļa pārvadājumiem (COTIF) (OV 
L 51, 23.2.2013., 1. lpp.).

20 2012/22/ES: Padomes 2011. gada 
12. decembra Lēmums par Eiropas 
Savienības pievienošanos 1974. gada 
Atēnu Konvencijas par pasažieru un viņu 
bagāžas pārvadājumiem pa jūru 2002. gada 
protokolam, izņemot tā 10. un 11. pantu 
(OV L 8, 12.1.2012., 1. lpp.).

20 2012/22/ES: Padomes 2011. gada 
12. decembra Lēmums par Eiropas 
Savienības pievienošanos 1974. gada 
Atēnu Konvencijas par pasažieru un viņu 
bagāžas pārvadājumiem pa jūru 2002. gada 
protokolam, izņemot tā 10. un 11. pantu 
(OV L 8, 12.1.2012., 1. lpp.).

21 Priekšlikums Eiropas Parlamenta un 
Padomes Regulai, ar ko groza Regulu (EK) 
Nr. 261/2004, ar ko paredz kopīgus 
noteikumus par kompensāciju un atbalstu 
pasažieriem sakarā ar iekāpšanas atteikumu 
un lidojumu atcelšanu vai ilgu kavēšanos, 
un Regulu (EK) Nr. 2027/97 par gaisa 
pārvadātāju atbildību, veicot pasažieru un 
viņu bagāžas gaisa pārvadājumus —
COM/2013/130 final.

21 Priekšlikums Eiropas Parlamenta un 
Padomes Regulai, ar ko groza Regulu (EK) 
Nr. 261/2004, ar ko paredz kopīgus 
noteikumus par kompensāciju un atbalstu 
pasažieriem sakarā ar iekāpšanas atteikumu 
un lidojumu atcelšanu vai ilgu kavēšanos, 
un Regulu (EK) Nr. 2027/97 par gaisa 
pārvadātāju atbildību, veicot pasažieru un 
viņu bagāžas gaisa pārvadājumus —
COM/2013/130 final.

22 OV L 46, 17.2.2004., 1. lpp. 22 OV L 46, 17.2.2004., 1. lpp.

Or. en

Pamatojums

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.

Grozījums Nr. 130
Philippe Juvin

Direktīvas priekšlikums
30. apsvērums
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(30) Lai nodrošinātu konsekvenci, ir 
lietderīgi saskaņot šīs direktīvas 
noteikumus ar starptautiskām konvencijām 
par ceļojumu pakalpojumiem un ar 
Savienības tiesību aktiem par pasažieru 
tiesībām. Ja organizators ir atbildīgs par 
kompleksā pakalpojuma līgumā iekļauto 
pakalpojumu nesniegšanu vai nepienācīgu 
sniegšanu, organizators vajadzētu būt 
iespējai atsaukties uz pakalpojumu 
sniedzēju atbildības ierobežojumiem, kas 
noteikti tādās starptautiskās konvencijās kā 
1999. gada Monreālas Konvencija par dažu 
starptautisko gaisa pārvadājumu noteikumu 
unifikāciju18, 1980. gada Konvencija par 
starptautiskajiem dzelzceļa pārvadājumiem 
(COTIF)19 un 1974. gada Atēnu 
Konvencija par pasažieru un viņu bagāžas 
pārvadājumiem pa jūru20. Ja nenovēršamu 
un ārkārtas apstākļu dēļ nav iespējams 
nodrošināt ceļotāju atgriešanos 
izbraukšanas vieta, organizatora 
pienākumu segt izmaksas par ceļotāja 
turpmāku uzturēšanos galamērķi, būtu 
jāsaskaņo ar Komisijas priekšlikumu21, 
kura mērķis ir grozīt Eiropas Parlamenta 
un Padomes Regulu (EK) Nr. 261/2004 
(2004. gada 11. februāris), ar ko paredz 
kopīgus noteikumus par kompensāciju un 
atbalstu pasažieriem sakarā ar iekāpšanas 
atteikumu un lidojumu atcelšanu vai ilgu 
kavēšanos22.

(30) Lai nodrošinātu konsekvenci, ir 
lietderīgi saskaņot šīs direktīvas 
noteikumus ar starptautiskām konvencijām 
par ceļojumu pakalpojumiem un ar 
Savienības tiesību aktiem par pasažieru 
tiesībām. Ja organizators ir atbildīgs par 
kompleksā pakalpojuma līgumā iekļauto 
pakalpojumu nesniegšanu vai nepienācīgu 
sniegšanu, organizators vajadzētu būt 
iespējai atsaukties uz pakalpojumu 
sniedzēju atbildības ierobežojumiem, kas 
noteikti tādās starptautiskās konvencijās kā 
1999. gada Monreālas Konvencija par dažu 
starptautisko gaisa pārvadājumu noteikumu 
unifikāciju18, 1980. gada Konvencija par 
starptautiskajiem dzelzceļa pārvadājumiem 
(COTIF)19 un 1974. gada Atēnu 
Konvencija par pasažieru un viņu bagāžas 
pārvadājumiem pa jūru20. Ja nenovēršamu 
un ārkārtēju apstākļu dēļ nav iespējams 
nodrošināt ceļotāju atgriešanos 
izbraukšanas vietā, organizatora 
pienākumu segt izmaksas par ceļotāja 
turpmāku uzturēšanos galamērķī, būtu 
jāsaskaņo ar Komisijas priekšlikumu21, 
kura mērķis ir grozīt Eiropas Parlamenta 
un Padomes Regulu (EK) Nr. 261/2004 
(2004. gada 11. februāris), ar ko paredz 
kopīgus noteikumus par kompensāciju un 
atbalstu pasažieriem sakarā ar iekāpšanas 
atteikumu un lidojumu atcelšanu vai ilgu 
kavēšanos22.

__________________ __________________
18 2001/539/EK: Padomes 2001. gada 
5. aprīļa Lēmums par to, kā Eiropas 
Kopiena noslēdz Konvenciju par dažu 
starptautisko gaisa pārvadājumu noteikumu 
unifikāciju (Monreālas Konvencija) (OV 
L 194, 18.7.2001., 38. lpp.).

18 2001/539/EK: Padomes 2001. gada 
5. aprīļa Lēmums par to, kā Eiropas 
Kopiena noslēdz Konvenciju par dažu 
starptautisko gaisa pārvadājumu noteikumu 
unifikāciju (Monreālas Konvencija) (OV 
L 194, 18.7.2001., 38. lpp.).

19 2013/103/ES: Padomes 2011. gada 
16. jūnija Lēmums par to, lai noslēgtu 
Nolīgumu starp Eiropas Savienību un 
Starptautisko dzelzceļa pārvadājumu 
starpvaldību organizāciju par Eiropas 

19 2013/103/ES: Padomes 2011. gada 
16. jūnija Lēmums par to, lai noslēgtu 
Nolīgumu starp Eiropas Savienību un 
Starptautisko dzelzceļa pārvadājumu 
starpvaldību organizāciju par Eiropas 
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Savienības pievienošanos 1980. gada 
9. maija Konvencijai par starptautiskajiem 
dzelzceļa pārvadājumiem (COTIF) (OV 
L 51, 23.2.2013., 1. lpp.).

Savienības pievienošanos 1980. gada 
9. maija Konvencijai par starptautiskajiem 
dzelzceļa pārvadājumiem (COTIF) (OV 
L 51, 23.2.2013., 1. lpp.).

20 2012/22/ES: Padomes 2011. gada 
12. decembra Lēmums par Eiropas 
Savienības pievienošanos 1974. gada 
Atēnu Konvencijas par pasažieru un viņu 
bagāžas pārvadājumiem pa jūru 2002. gada 
protokolam, izņemot tā 10. un 11. pantu 
(OV L 8, 12.1.2012., 1. lpp.).

20 2012/22/ES: Padomes 2011. gada 
12. decembra Lēmums par Eiropas 
Savienības pievienošanos 1974. gada 
Atēnu Konvencijas par pasažieru un viņu 
bagāžas pārvadājumiem pa jūru 2002. gada 
protokolam, izņemot tā 10. un 11. pantu 
(OV L 8, 12.1.2012., 1. lpp.).

21 Priekšlikums Eiropas Parlamenta un 
Padomes Regulai, ar ko groza Regulu (EK) 
Nr. 261/2004, ar ko paredz kopīgus 
noteikumus par kompensāciju un atbalstu 
pasažieriem sakarā ar iekāpšanas atteikumu 
un lidojumu atcelšanu vai ilgu kavēšanos, 
un Regulu (EK) Nr. 2027/97 par gaisa 
pārvadātāju atbildību, veicot pasažieru un 
viņu bagāžas gaisa pārvadājumus —
COM/2013/130 final.

21 Priekšlikums Eiropas Parlamenta un 
Padomes Regulai, ar ko groza Regulu (EK) 
Nr. 261/2004, ar ko paredz kopīgus 
noteikumus par kompensāciju un atbalstu 
pasažieriem sakarā ar iekāpšanas atteikumu 
un lidojumu atcelšanu vai ilgu kavēšanos, 
un Regulu (EK) Nr. 2027/97 par gaisa 
pārvadātāju atbildību, veicot pasažieru un 
viņu bagāžas gaisa pārvadājumus —
COM/2013/130 final.

22 OV L 46, 17.2.2004., 1. lpp. 22 OV L 46, 17.2.2004., 1. lpp.

Or. fr

Pamatojums

Šis grozījums attiecas uz latviešu valodas redakciju. Nepieciešamība saskaņot terminus ar 
tiem, kas lietoti Regulā (EK) Nr. 261/2004 (pasažieru tiesības sakarā ar iekāpšanas atteikumu 
un lidojumu atcelšanu vai ilgu kavēšanos) un noteikti kā „ārkārtēji apstākļi” (angļu valodā 
— „extraordinary circumstances”).

Grozījums Nr. 131
Heide Rühle

Direktīvas priekšlikums
30. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(30) Lai nodrošinātu konsekvenci, ir 
lietderīgi saskaņot šīs direktīvas 
noteikumus ar starptautiskām konvencijām 
par ceļojumu pakalpojumiem un ar 
Savienības tiesību aktiem par pasažieru 

(30) Lai nodrošinātu konsekvenci, ir 
lietderīgi saskaņot šīs direktīvas 
noteikumus ar starptautiskām konvencijām 
par ceļojumu pakalpojumiem un ar 
Savienības tiesību aktiem par pasažieru 
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tiesībām. Ja organizators ir atbildīgs par 
kompleksā pakalpojuma līgumā iekļauto 
pakalpojumu nesniegšanu vai nepienācīgu 
sniegšanu, organizators vajadzētu būt 
iespējai atsaukties uz pakalpojumu 
sniedzēju atbildības ierobežojumiem, kas 
noteikti tādās starptautiskās konvencijās kā 
1999. gada Monreālas Konvencija par dažu 
starptautisko gaisa pārvadājumu noteikumu 
unifikāciju18, 1980. gada Konvencija par 
starptautiskajiem dzelzceļa pārvadājumiem 
(COTIF)19 un 1974. gada Atēnu 
Konvencija par pasažieru un viņu bagāžas 
pārvadājumiem pa jūru20. Ja nenovēršamu 
un ārkārtas apstākļu dēļ nav iespējams 
nodrošināt ceļotāju atgriešanos 
izbraukšanas vieta, organizatora 
pienākumu segt izmaksas par ceļotāja 
turpmāku uzturēšanos galamērķi, būtu 
jāsaskaņo ar Komisijas priekšlikumu21, 
kura mērķis ir grozīt Eiropas Parlamenta 
un Padomes Regulu (EK) Nr. 261/2004 
(2004. gada 11. februāris), ar ko paredz 
kopīgus noteikumus par kompensāciju un 
atbalstu pasažieriem sakarā ar iekāpšanas 
atteikumu un lidojumu atcelšanu vai ilgu 
kavēšanos22.

tiesībām, un šiem tiesību aktiem ir 
noteicošā nozīme, ja tos piemēro. Ja 
organizators ir atbildīgs par kompleksā 
pakalpojuma līgumā iekļauto pakalpojumu 
nesniegšanu vai nepienācīgu sniegšanu, 
organizators vajadzētu būt iespējai 
atsaukties uz pakalpojumu sniedzēju 
atbildības ierobežojumiem, kas noteikti 
tādās starptautiskās konvencijās kā 
1999. gada Monreālas Konvencija par dažu 
starptautisko gaisa pārvadājumu noteikumu 
unifikāciju18, 1980. gada Konvencija par 
starptautiskajiem dzelzceļa pārvadājumiem 
(COTIF)19 un 1974. gada Atēnu 
Konvencija par pasažieru un viņu bagāžas 
pārvadājumiem pa jūru20. Ja nenovēršamu 
un ārkārtēju apstākļu dēļ nav iespējams 
nodrošināt ceļotāju atgriešanos 
izbraukšanas vietā, organizatora 
pienākumu segt izmaksas par ceļotāja 
turpmāku uzturēšanos galamērķī, būtu 
jāsaskaņo ar Komisijas priekšlikumu21, 
kura mērķis ir grozīt Eiropas Parlamenta 
un Padomes Regulu (EK) Nr. 261/2004 
(2004. gada 11. februāris), ar ko paredz 
kopīgus noteikumus par kompensāciju un 
atbalstu pasažieriem sakarā ar iekāpšanas 
atteikumu un lidojumu atcelšanu vai ilgu 
kavēšanos22.

__________________ __________________
18 2001/539/EK: Padomes 2001. gada 
5. aprīļa Lēmums par to, kā Eiropas 
Kopiena noslēdz Konvenciju par dažu 
starptautisko gaisa pārvadājumu noteikumu 
unifikāciju (Monreālas Konvencija) (OV 
L 194, 18.7.2001., 38. lpp.).

18 2001/539/EK: Padomes 2001. gada 
5. aprīļa Lēmums par to, kā Eiropas 
Kopiena noslēdz Konvenciju par dažu 
starptautisko gaisa pārvadājumu noteikumu 
unifikāciju (Monreālas Konvencija) (OV 
L 194, 18.7.2001., 38. lpp.).

19 2013/103/ES: Padomes 2011. gada 
16. jūnija Lēmums par to, lai noslēgtu 
Nolīgumu starp Eiropas Savienību un 
Starptautisko dzelzceļa pārvadājumu 
starpvaldību organizāciju par Eiropas 
Savienības pievienošanos 1980. gada 
9. maija Konvencijai par starptautiskajiem 
dzelzceļa pārvadājumiem (COTIF) (OV 
L 51, 23.2.2013., 1. lpp.).

19 2013/103/ES: Padomes 2011. gada 
16. jūnija Lēmums par to, lai noslēgtu 
Nolīgumu starp Eiropas Savienību un 
Starptautisko dzelzceļa pārvadājumu 
starpvaldību organizāciju par Eiropas 
Savienības pievienošanos 1980. gada 
9. maija Konvencijai par starptautiskajiem 
dzelzceļa pārvadājumiem (COTIF) (OV 
L 51, 23.2.2013., 1. lpp.).

20 2012/22/ES: Padomes 2011. gada 20 2012/22/ES: Padomes 2011. gada 



PE526.125v01-00 38/195 AM\1013596LV.doc

LV

12. decembra Lēmums par Eiropas 
Savienības pievienošanos 1974. gada 
Atēnu Konvencijas par pasažieru un viņu 
bagāžas pārvadājumiem pa jūru 2002. gada 
protokolam, izņemot tā 10. un 11. pantu 
(OV L 8, 12.1.2012., 1. lpp.).

12. decembra Lēmums par Eiropas 
Savienības pievienošanos 1974. gada 
Atēnu Konvencijas par pasažieru un viņu 
bagāžas pārvadājumiem pa jūru 2002. gada 
protokolam, izņemot tā 10. un 11. pantu 
(OV L 8, 12.1.2012., 1. lpp.).

21 Priekšlikums Eiropas Parlamenta un 
Padomes Regulai, ar ko groza Regulu (EK) 
Nr. 261/2004, ar ko paredz kopīgus 
noteikumus par kompensāciju un atbalstu 
pasažieriem sakarā ar iekāpšanas atteikumu 
un lidojumu atcelšanu vai ilgu kavēšanos, 
un Regulu (EK) Nr. 2027/97 par gaisa 
pārvadātāju atbildību, veicot pasažieru un 
viņu bagāžas gaisa pārvadājumus —
COM/2013/130 final.

21 Priekšlikums Eiropas Parlamenta un 
Padomes Regulai, ar ko groza Regulu (EK) 
Nr. 261/2004, ar ko paredz kopīgus 
noteikumus par kompensāciju un atbalstu 
pasažieriem sakarā ar iekāpšanas atteikumu 
un lidojumu atcelšanu vai ilgu kavēšanos, 
un Regulu (EK) Nr. 2027/97 par gaisa 
pārvadātāju atbildību, veicot pasažieru un 
viņu bagāžas gaisa pārvadājumus —
COM/2013/130 final.

22 OV L 46, 17.2.2004., 1. lpp. 22 OV L 46, 17.2.2004., 1. lpp.

Or. en

Grozījums Nr. 132
Matteo Salvini

Direktīvas priekšlikums
30. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(30) Lai nodrošinātu konsekvenci, ir 
lietderīgi saskaņot šīs direktīvas 
noteikumus ar starptautiskām konvencijām 
par ceļojumu pakalpojumiem un ar
Savienības tiesību aktiem par pasažieru 
tiesībām. Ja organizators ir atbildīgs par 
kompleksā pakalpojuma līgumā iekļauto 
pakalpojumu nesniegšanu vai nepienācīgu 
sniegšanu, organizators vajadzētu būt 
iespējai atsaukties uz pakalpojumu 
sniedzēju atbildības ierobežojumiem, kas 
noteikti tādās starptautiskās konvencijās kā 
1999. gada Monreālas Konvencija par dažu 
starptautisko gaisa pārvadājumu noteikumu 
unifikāciju18, 1980. gada Konvencija par 
starptautiskajiem dzelzceļa pārvadājumiem 
(COTIF)19 un 1974. gada Atēnu 

(30) Lai nodrošinātu konsekvenci, ir 
lietderīgi saskaņot šīs direktīvas 
noteikumus ar starptautiskām konvencijām 
par ceļojumu pakalpojumiem un ar 
Savienības tiesību aktiem par pasažieru 
tiesībām, un šiem tiesību aktiem ir 
noteicošā nozīme, ja tos piemēro. Ja 
organizators ir atbildīgs par kompleksā 
pakalpojuma līgumā iekļauto pakalpojumu 
nesniegšanu vai nepienācīgu sniegšanu, 
organizators vajadzētu būt iespējai 
atsaukties uz pakalpojumu sniedzēju 
atbildības ierobežojumiem, kas noteikti 
tādās starptautiskās konvencijās kā 
1999. gada Monreālas Konvencija par dažu 
starptautisko gaisa pārvadājumu noteikumu 
unifikāciju18, 1980. gada Konvencija par 
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Konvencija par pasažieru un viņu bagāžas 
pārvadājumiem pa jūru20. Ja nenovēršamu 
un ārkārtas apstākļu dēļ nav iespējams 
nodrošināt ceļotāju atgriešanos 
izbraukšanas vieta, organizatora 
pienākumu segt izmaksas par ceļotāja 
turpmāku uzturēšanos galamērķi, būtu 
jāsaskaņo ar Komisijas priekšlikumu21, 
kura mērķis ir grozīt Eiropas Parlamenta 
un Padomes Regulu (EK) Nr. 261/2004 
(2004. gada 11. februāris), ar ko paredz 
kopīgus noteikumus par kompensāciju un 
atbalstu pasažieriem sakarā ar iekāpšanas 
atteikumu un lidojumu atcelšanu vai ilgu 
kavēšanos22.

starptautiskajiem dzelzceļa pārvadājumiem 
(COTIF)19 un 1974. gada Atēnu 
Konvencija par pasažieru un viņu bagāžas 
pārvadājumiem pa jūru20. Ja nenovēršamu 
un ārkārtēju apstākļu dēļ nav iespējams 
nodrošināt ceļotāju atgriešanos 
izbraukšanas vietā, organizatora 
pienākumu segt izmaksas par ceļotāja 
turpmāku uzturēšanos galamērķī, būtu 
jāsaskaņo ar Komisijas priekšlikumu21, 
kura mērķis ir grozīt Eiropas Parlamenta 
un Padomes Regulu (EK) Nr. 261/2004 
(2004. gada 11. februāris), ar ko paredz 
kopīgus noteikumus par kompensāciju un 
atbalstu pasažieriem sakarā ar iekāpšanas 
atteikumu un lidojumu atcelšanu vai ilgu 
kavēšanos22.

__________________ __________________
18 2001/539/EK: Padomes 2001. gada 
5. aprīļa Lēmums par to, kā Eiropas 
Kopiena noslēdz Konvenciju par dažu 
starptautisko gaisa pārvadājumu noteikumu 
unifikāciju (Monreālas Konvencija) (OV 
L 194, 18.7.2001., 38. lpp.).

18 2001/539/EK: Padomes 2001. gada 
5. aprīļa Lēmums par to, kā Eiropas 
Kopiena noslēdz Konvenciju par dažu 
starptautisko gaisa pārvadājumu noteikumu 
unifikāciju (Monreālas Konvencija) (OV 
L 194, 18.7.2001., 38. lpp.).

19 2013/103/ES: Padomes 2011. gada 
16. jūnija Lēmums par to, lai noslēgtu 
Nolīgumu starp Eiropas Savienību un 
Starptautisko dzelzceļa pārvadājumu 
starpvaldību organizāciju par Eiropas 
Savienības pievienošanos 1980. gada 
9. maija Konvencijai par starptautiskajiem 
dzelzceļa pārvadājumiem (COTIF) (OV 
L 51, 23.2.2013., 1. lpp.).

19 2013/103/ES: Padomes 2011. gada 
16. jūnija Lēmums par to, lai noslēgtu 
Nolīgumu starp Eiropas Savienību un 
Starptautisko dzelzceļa pārvadājumu 
starpvaldību organizāciju par Eiropas 
Savienības pievienošanos 1980. gada 
9. maija Konvencijai par starptautiskajiem 
dzelzceļa pārvadājumiem (COTIF) (OV 
L 51, 23.2.2013., 1. lpp.).

20 2012/22/ES: Padomes 2011. gada 
12. decembra Lēmums par Eiropas 
Savienības pievienošanos 1974. gada 
Atēnu Konvencijas par pasažieru un viņu 
bagāžas pārvadājumiem pa jūru 2002. gada 
protokolam, izņemot tā 10. un 11. pantu 
(OV L 8, 12.1.2012., 1. lpp.).

20 2012/22/ES: Padomes 2011. gada 
12. decembra Lēmums par Eiropas 
Savienības pievienošanos 1974. gada 
Atēnu Konvencijas par pasažieru un viņu 
bagāžas pārvadājumiem pa jūru 2002. gada 
protokolam, izņemot tā 10. un 11. pantu 
(OV L 8, 12.1.2012., 1. lpp.).

21 Priekšlikums Eiropas Parlamenta un 
Padomes Regulai, ar ko groza Regulu (EK) 
Nr. 261/2004, ar ko paredz kopīgus
noteikumus par kompensāciju un atbalstu 
pasažieriem sakarā ar iekāpšanas atteikumu 
un lidojumu atcelšanu vai ilgu kavēšanos, 

21 Priekšlikums Eiropas Parlamenta un 
Padomes Regulai, ar ko groza Regulu (EK) 
Nr. 261/2004, ar ko paredz kopīgus 
noteikumus par kompensāciju un atbalstu 
pasažieriem sakarā ar iekāpšanas atteikumu 
un lidojumu atcelšanu vai ilgu kavēšanos, 
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un Regulu (EK) Nr. 2027/97 par gaisa 
pārvadātāju atbildību, veicot pasažieru un 
viņu bagāžas gaisa pārvadājumus —
COM/2013/130 final.

un Regulu (EK) Nr. 2027/97 par gaisa 
pārvadātāju atbildību, veicot pasažieru un 
viņu bagāžas gaisa pārvadājumus —
COM/2013/130 final.

22 OV L 46, 17.2.2004., 1. lpp. 22 OV L 46, 17.2.2004., 1. lpp.

Or. en

Pamatojums

Paredzēts, ka piemērojamie ES noteikumi par pasažieru tiesībām aizstās Komplekso ceļojumu 
direktīvu gadījumos, kad pārklāsies kādi konkrēti noteikumi par to pasažieru tiesībām, kuri 
ceļo ar citiem transporta veidiem.

Grozījums Nr. 133
Philippe Juvin

Direktīvas priekšlikums
31. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(31) Šīs direktīvas noteikumiem nebūtu 
jāskar ceļotāju tiesības iesniegt prasījumus 
gan saskaņā ar šo direktīvu, gan saskaņā ar 
citiem attiecīgajiem Savienības tiesību 
aktiem, lai pasažieriem arī turpmāk būtu 
iespēja adresēt prasījumus organizatoram, 
pārvadātājam vai citai atbildīgai personai, 
vai, attiecīgā gadījumā, vairākām 
personām. Būtu jāprecizē, ka viņi nevar 
kumulēt tiesības, ko piešķir uz dažādiem 
juridiskiem pamatiem, ja tiesības aizsargā 
vienas un tās pašas intereses vai tām ir 
viens un tas pats mērķis. Organizētāja 
atbildība neskar tiesības pieprasīt 
atlīdzinājumu no trešām personām, tostarp 
pakalpojumu sniedzējiem.

(31) Šīs direktīvas noteikumiem nebūtu 
jāskar ceļotāju tiesības iesniegt prasījumus 
gan saskaņā ar šo direktīvu, gan saskaņā ar 
citiem attiecīgajiem Savienības tiesību 
aktiem, lai pasažieriem arī turpmāk būtu 
iespēja adresēt prasījumus organizatoram 
un/vai mazumtirgotājam, pārvadātājam 
vai citai atbildīgai personai, vai, attiecīgā 
gadījumā, vairākām personām. Būtu 
jāprecizē, ka viņi nevar kumulēt tiesības, 
ko piešķir uz dažādiem juridiskiem 
pamatiem, ja tiesības aizsargā vienas un tās 
pašas intereses vai tām ir viens un tas pats 
mērķis. Organizētāja un/vai 
mazumtirgotāja atbildība neskar tiesības 
pieprasīt atlīdzinājumu no trešām 
personām, tostarp pakalpojumu 
sniedzējiem. Dalībvalstis šajā saistībā 
nodrošina, lai organizatoram un 
mazumtirgotājam būtu piemēroti un 
pieejami tiesiskās aizsardzības līdzekļi 
pret trešām personām.
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Or. en

Pamatojums

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).

Grozījums Nr. 134
Hans-Peter Mayer

Direktīvas priekšlikums
31. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(31) Šīs direktīvas noteikumiem nebūtu 
jāskar ceļotāju tiesības iesniegt prasījumus 
gan saskaņā ar šo direktīvu, gan saskaņā ar 
citiem attiecīgajiem Savienības tiesību 
aktiem, lai pasažieriem arī turpmāk būtu 
iespēja adresēt prasījumus organizatoram, 
pārvadātājam vai citai atbildīgai personai, 
vai, attiecīgā gadījumā, vairākām 
personām. Būtu jāprecizē, ka viņi nevar 
kumulēt tiesības, ko piešķir uz dažādiem 
juridiskiem pamatiem, ja tiesības aizsargā 
vienas un tās pašas intereses vai tām ir 
viens un tas pats mērķis. Organizētāja
atbildība neskar tiesības pieprasīt 
atlīdzinājumu no trešām personām, tostarp 
pakalpojumu sniedzējiem.

(31) Šīs direktīvas noteikumiem nebūtu 
jāskar ceļotāju tiesības iesniegt prasījumus 
gan saskaņā ar šo direktīvu, gan saskaņā ar 
citiem attiecīgajiem Savienības tiesību 
aktiem, lai pasažieriem arī turpmāk būtu 
iespēja adresēt prasījumus organizatoram, 
pārvadātājam vai citai atbildīgai personai, 
vai, attiecīgā gadījumā, vairākām 
personām. Būtu jāprecizē, ka viņi nevar 
kumulēt tiesības, ko piešķir uz dažādiem 
juridiskiem pamatiem, ja tiesības aizsargā 
vienas un tās pašas intereses vai tām ir 
viens un tas pats mērķis. Tomēr 
nepieciešamība nodrošināt, lai ceļotāji 
savlaikus saņemtu pienācīgu 
kompensāciju gadījumos, kad kāda no 
līgumslēdzējām pusēm nav pienācīgi 
izpildījusi līgumu, nedrīkst radīt 
nepamatotu un nesamērīgu slogu 
organizatoriem un mazumtirgotājiem. 
Papildus pienākumam novērst jebkuru 
neatbilstību vai maksāt kompensācijas 
ceļotājiem, tādā gadījumā organizatoriem 
un mazumtirgotājiem būtu nepieciešamas 
tiesības pieprasīt atlīdzinājumu no 
jebkuras trešās personas, kura sekmējusi 
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notikumu, kas izraisījis kompensēšanas 
vai citus pienākumus. Tādēļ organizatora 
un mazumtirgotāja atbildība neskar šīs
tiesības pieprasīt atlīdzinājumu no trešām 
personām, tostarp pakalpojumu 
sniedzējiem.

Or. en

Pamatojums

Šajā saistībā sk. izmaiņas 20. pantā un to pamatojumu.

Grozījums Nr. 135
Emma McClarkin

Direktīvas priekšlikums
34. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(34) Dalībvalstīm būtu jānodrošina, ka 
ceļotāji, kas iegādājas komplekso 
pakalpojumu vai atbalstītus ceļojumu 
pakalpojumus, ir pilnībā aizsargāti 
organizatora, mazumtirgotāja, kas 
veicinājis palīdzības ceļojuma
organizēšanā iegādi, vai jebkura cita 
pakalpojuma sniedzēja maksātnespējas 
gadījumā. Dalībvalstīm, kurās 
uzņēmējdarbību veic organizatori un 
mazumtirgotāji, kas veicina atbalstītu 
ceļojumu pakalpojumu iegādi, būtu 
jānodrošina, ka tirgotāji, kuri piedāvā šādus 
ceļojumu pakalpojumu apvienojumus, 
sniedz garantiju, ka maksātnespējas 
gadījumā ceļotājam tiks atmaksāti visi 
maksājumi un tiks nodrošināta repatriācija. 
Vienlaikus saglabājot rīcības brīvību 
attiecībā uz veidu, kādā nodrošina 
aizsardzību maksātnespējas gadījumā, 
dalībvalstīm būtu jānodrošina, ka to valsts 
aizsardzības sistēmas maksātnespējas 
gadījumā ir efektīvas un spējīgas garantēt 
ātru repatriāciju un atlīdzību visiem 
ceļotājiem, kurus skar attiecīgā 

(34) Dalībvalstīm būtu jānodrošina, ka 
ceļotāji, kas iegādājas komplekso 
pakalpojumu vai saistītus ceļojumu 
pakalpojumus, ir pilnībā aizsargāti 
organizatora, mazumtirgotāja, kas 
veicinājis saistīta ceļojuma pakalpojuma
iegādi, vai jebkura cita pakalpojuma 
sniedzēja maksātnespējas gadījumā. 
Dalībvalstīm, kurās uzņēmējdarbību veic 
organizatori un mazumtirgotāji, kas veicina 
atbalstītu ceļojumu pakalpojumu iegādi, 
būtu jānodrošina, ka tirgotāji, kuri piedāvā 
šādus ceļojumu pakalpojumu 
apvienojumus, sniedz garantiju, ka 
maksātnespējas gadījumā ceļotājam tiks 
atmaksāti visi maksājumi un tiks 
nodrošināta repatriācija. Vienlaikus 
saglabājot rīcības brīvību attiecībā uz 
veidu, kādā nodrošina aizsardzību 
maksātnespējas gadījumā, dalībvalstīm 
būtu jānodrošina, ka to valsts aizsardzības 
sistēmas maksātnespējas gadījumā ir 
efektīvas un spējīgas garantēt ātru 
repatriāciju un atlīdzību visiem ceļotājiem, 
kurus skar attiecīgā maksātnespēja. Ja 
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maksātnespēja. Vajadzīgajai aizsardzībai 
maksātnespējas gadījumā būtu jāņem vērā 
organizatora, attiecīgo mazumtirgotāju vai 
pakalpojumu sniedzēju darbības faktiskais 
finansiālais risks, tostarp pārdoto ceļojumu 
pakalpojumu apvienojuma veids, 
paredzamās sezonālās svārstības, kā arī 
priekšapmaksu apjoms un veids, kādā tās 
tiek aizsargātas. Saskaņā ar Eiropas 
Parlamenta un Padomes Direktīvu 
2006/123/EK (2006. gada 12. decembris) 
par pakalpojumiem iekšējā tirgū25, ja 
maksātnespējas aizsardzību var sniegt 
garantijas vai apdrošināšanas polises veidā, 
šādu nodrošinājumu nevar ierobežot, 
pieļaujot tikai to finanšu tirgus dalībnieku 
apliecinājumus, kas veic uzņēmējdarbību 
konkrētajā dalībvalstī.

patērētājs labāk izvēlas pabeigt komplekso 
pakalpojumu vai saistīto ceļojuma 
pakalpojumu, nevis saņemt atpakaļ visu 
samaksu, vajadzības gadījumā 
maksātnespējas aizsardzība var 
nodrošināt spēkā esošo līgumu izpildi, lai 
komplekso pakalpojumu vai saistīto 
ceļojuma pakalpojumu varētu turpināt, 
neprasot patērētājam papildu maksu. 
Vajadzīgajai aizsardzībai maksātnespējas 
gadījumā būtu jāņem vērā organizatora, 
attiecīgo mazumtirgotāju vai pakalpojumu 
sniedzēju darbības faktiskais finansiālais 
risks, tostarp pārdoto ceļojumu 
pakalpojumu apvienojuma veids, 
paredzamās sezonālās svārstības, kā arī 
priekšapmaksu apjoms un veids, kādā tās 
tiek aizsargātas. Saskaņā ar Eiropas 
Parlamenta un Padomes Direktīvu 
2006/123/EK (2006. gada 12. decembris) 
par pakalpojumiem iekšējā tirgū25, ja 
maksātnespējas aizsardzību var sniegt 
garantijas vai apdrošināšanas polises veidā, 
šādu nodrošinājumu nevar ierobežot, 
pieļaujot tikai to finanšu tirgus dalībnieku 
apliecinājumus, kas veic uzņēmējdarbību 
konkrētajā dalībvalstī.

__________________ __________________
25 OV L 376, 27.12.2006., 36. lpp. 25 OV L 376, 27.12.2006., 36. lpp.

Or. en

Pamatojums

Maksātnespējas aizsardzības sistēmām nepieciešama elastība, lai vajadzības gadījumā varētu 
apmierināt patērētāju vēlmes. Tas attiecas arī uz spēkā esošo līgumu izpildes organizēšanu, 
ja patērētāji izvēlas pabeigt savas brīvdienas vai īstenot savus plānus, tuvojoties 
aizbraukšanai.

Grozījums Nr. 136
Catherine Stihler

Direktīvas priekšlikums
34. apsvērums
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(34) Dalībvalstīm būtu jānodrošina, ka 
ceļotāji, kas iegādājas komplekso 
pakalpojumu vai atbalstītus ceļojumu 
pakalpojumus, ir pilnībā aizsargāti 
organizatora, mazumtirgotāja, kas 
veicinājis palīdzības ceļojuma 
organizēšanā iegādi, vai jebkura cita 
pakalpojuma sniedzēja maksātnespējas 
gadījumā. Dalībvalstīm, kurās 
uzņēmējdarbību veic organizatori un 
mazumtirgotāji, kas veicina atbalstītu 
ceļojumu pakalpojumu iegādi, būtu 
jānodrošina, ka tirgotāji, kuri piedāvā šādus 
ceļojumu pakalpojumu apvienojumus, 
sniedz garantiju, ka maksātnespējas 
gadījumā ceļotājam tiks atmaksāti visi 
maksājumi un tiks nodrošināta repatriācija. 
Vienlaikus saglabājot rīcības brīvību 
attiecībā uz veidu, kādā nodrošina 
aizsardzību maksātnespējas gadījumā, 
dalībvalstīm būtu jānodrošina, ka to valsts 
aizsardzības sistēmas maksātnespējas 
gadījumā ir efektīvas un spējīgas garantēt 
ātru repatriāciju un atlīdzību visiem 
ceļotājiem, kurus skar attiecīgā 
maksātnespēja. Vajadzīgajai aizsardzībai 
maksātnespējas gadījumā būtu jāņem vērā 
organizatora, attiecīgo mazumtirgotāju vai 
pakalpojumu sniedzēju darbības faktiskais 
finansiālais risks, tostarp pārdoto ceļojumu 
pakalpojumu apvienojuma veids, 
paredzamās sezonālās svārstības, kā arī 
priekšapmaksu apjoms un veids, kādā tās 
tiek aizsargātas. Saskaņā ar Eiropas 
Parlamenta un Padomes Direktīvu 
2006/123/EK (2006. gada 12. decembris) 
par pakalpojumiem iekšējā tirgū25, ja 
maksātnespējas aizsardzību var sniegt 
garantijas vai apdrošināšanas polises veidā, 
šādu nodrošinājumu nevar ierobežot, 
pieļaujot tikai to finanšu tirgus dalībnieku 
apliecinājumus, kas veic uzņēmējdarbību 
konkrētajā dalībvalstī.

(34) Dalībvalstīm būtu jānodrošina, ka 
ceļotāji, kas iegādājas komplekso 
pakalpojumu vai atbalstītus ceļojumu 
pakalpojumus, ir pilnībā aizsargāti 
organizatora, mazumtirgotāja, kas 
veicinājis palīdzības ceļojuma 
organizēšanā iegādi, vai jebkura cita 
pakalpojuma sniedzēja maksātnespējas 
gadījumā. Dalībvalstīm, kurās 
uzņēmējdarbību veic organizatori un 
mazumtirgotāji, kas veicina atbalstītu 
ceļojumu pakalpojumu iegādi, būtu 
jānodrošina, ka tirgotāji, kuri piedāvā šādus 
ceļojumu pakalpojumu apvienojumus, 
sniedz garantiju, ka maksātnespējas 
gadījumā ceļotājam tiks atmaksāti visi 
maksājumi un tiks nodrošināta repatriācija. 
Vienlaikus saglabājot rīcības brīvību 
attiecībā uz veidu, kādā nodrošina 
aizsardzību maksātnespējas gadījumā, 
dalībvalstīm būtu jānodrošina, ka to valsts 
aizsardzības sistēmas maksātnespējas 
gadījumā ir efektīvas un spējīgas garantēt 
ātru repatriāciju un atlīdzību visiem 
ceļotājiem, kurus skar attiecīgā 
maksātnespēja. Ja patērētājs labāk izvēlas 
pabeigt komplekso pakalpojumu vai 
saistīto ceļojuma pakalpojumu, nevis 
saņemt atpakaļ visu samaksu, vajadzības 
gadījumā maksātnespējas aizsardzība var 
nodrošināt spēkā esošo līgumu izpildi, lai 
komplekso pakalpojumu vai saistīto 
ceļojuma pakalpojumu varētu turpināt, 
neprasot ceļotājam papildu maksu. 
Vajadzīgajai aizsardzībai maksātnespējas 
gadījumā būtu jāņem vērā organizatora, 
attiecīgo mazumtirgotāju vai pakalpojumu 
sniedzēju darbības faktiskais finansiālais 
risks, tostarp pārdoto ceļojumu 
pakalpojumu apvienojuma veids, 
paredzamās sezonālās svārstības, kā arī 
priekšapmaksu apjoms un veids, kādā tās 
tiek aizsargātas. Saskaņā ar Eiropas 
Parlamenta un Padomes Direktīvu 
2006/123/EK (2006. gada 12. decembris) 
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par pakalpojumiem iekšējā tirgū25, ja 
maksātnespējas aizsardzību var sniegt 
garantijas vai apdrošināšanas polises veidā, 
šādu nodrošinājumu nevar ierobežot, 
pieļaujot tikai to finanšu tirgus dalībnieku 
apliecinājumus, kas veic uzņēmējdarbību 
konkrētajā dalībvalstī.

__________________ __________________
25 OV L 376, 27.12.2006., 36. lpp. 25 OV L 376, 27.12.2006., 36. lpp.

Or. en

Grozījums Nr. 137
Philippe Juvin

Direktīvas priekšlikums
34. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(34) Dalībvalstīm būtu jānodrošina, ka 
ceļotāji, kas iegādājas komplekso 
pakalpojumu vai atbalstītus ceļojumu 
pakalpojumus, ir pilnībā aizsargāti 
organizatora, mazumtirgotāja, kas 
veicinājis palīdzības ceļojuma 
organizēšanā iegādi, vai jebkura cita 
pakalpojuma sniedzēja maksātnespējas 
gadījumā. Dalībvalstīm, kurās 
uzņēmējdarbību veic organizatori un 
mazumtirgotāji, kas veicina atbalstītu 
ceļojumu pakalpojumu iegādi, būtu 
jānodrošina, ka tirgotāji, kuri piedāvā šādus 
ceļojumu pakalpojumu apvienojumus, 
sniedz garantiju, ka maksātnespējas 
gadījumā ceļotājam tiks atmaksāti visi 
maksājumi un tiks nodrošināta repatriācija. 
Vienlaikus saglabājot rīcības brīvību 
attiecībā uz veidu, kādā nodrošina 
aizsardzību maksātnespējas gadījumā, 
dalībvalstīm būtu jānodrošina, ka to valsts 
aizsardzības sistēmas maksātnespējas 
gadījumā ir efektīvas un spējīgas garantēt 
ātru repatriāciju un atlīdzību visiem 
ceļotājiem, kurus skar attiecīgā 

(34) Dalībvalstīm būtu jānodrošina, ka 
ceļotāji, kas iegādājas komplekso 
pakalpojumu vai atbalstītus ceļojumu 
pakalpojumus, ir pilnībā aizsargāti 
organizatora un/vai mazumtirgotāja 
kompleksā pakalpojuma gadījumā, 
mazumtirgotāja, kas veicinājis palīdzības 
ceļojuma organizēšanā iegādi, vai jebkura 
cita pakalpojuma sniedzēja maksātnespējas 
gadījumā. Dalībvalstīm, kurās 
uzņēmējdarbību veic komplekso 
pakalpojumu organizatori un/vai 
mazumtirgotāji, un mazumtirgotāji, kas 
veicina atbalstītu ceļojumu pakalpojumu 
iegādi, būtu jānodrošina, ka tirgotāji, kuri 
piedāvā šādus ceļojumu pakalpojumu 
apvienojumus, sniedz garantiju, ka 
maksātnespējas gadījumā ceļotājam tiks 
atmaksāti visi maksājumi un tiks 
nodrošināta repatriācija. Vienlaikus 
saglabājot rīcības brīvību attiecībā uz 
veidu, kādā nodrošina aizsardzību 
maksātnespējas gadījumā, dalībvalstīm 
būtu jānodrošina, ka to valsts aizsardzības 
sistēmas maksātnespējas gadījumā ir 
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maksātnespēja. Vajadzīgajai aizsardzībai 
maksātnespējas gadījumā būtu jāņem vērā 
organizatora, attiecīgo mazumtirgotāju vai 
pakalpojumu sniedzēju darbības faktiskais 
finansiālais risks, tostarp pārdoto ceļojumu 
pakalpojumu apvienojuma veids, 
paredzamās sezonālās svārstības, kā arī 
priekšapmaksu apjoms un veids, kādā tās 
tiek aizsargātas. Saskaņā ar Eiropas 
Parlamenta un Padomes Direktīvu 
2006/123/EK (2006. gada 12. decembris) 
par pakalpojumiem iekšējā tirgū25, ja 
maksātnespējas aizsardzību var sniegt 
garantijas vai apdrošināšanas polises veidā, 
šādu nodrošinājumu nevar ierobežot, 
pieļaujot tikai to finanšu tirgus dalībnieku 
apliecinājumus, kas veic uzņēmējdarbību 
konkrētajā dalībvalstī.

efektīvas un spējīgas garantēt ātru 
repatriāciju un atlīdzību visiem ceļotājiem, 
kurus skar attiecīgā maksātnespēja. 
Vajadzīgajai aizsardzībai maksātnespējas 
gadījumā būtu jāņem vērā organizatora 
un/vai mazumtirgotāju, vai pakalpojumu 
sniedzēju darbības faktiskais finansiālais 
risks, tostarp pārdoto ceļojumu 
pakalpojumu apvienojuma veids, 
paredzamās sezonālās svārstības, kā arī 
priekšapmaksu apjoms un veids, kādā tās 
tiek aizsargātas. Saskaņā ar Eiropas 
Parlamenta un Padomes Direktīvu 
2006/123/EK (2006. gada 12. decembris) 
par pakalpojumiem iekšējā tirgū25, ja 
maksātnespējas aizsardzību var sniegt 
garantijas vai apdrošināšanas polises veidā, 
šādu nodrošinājumu nevar ierobežot, 
pieļaujot tikai to finanšu tirgus dalībnieku 
apliecinājumus, kas veic uzņēmējdarbību 
konkrētajā dalībvalstī.

__________________ __________________
25 OV L 376, 27.12.2006., 36. lpp. 25 OV L 376, 27.12.2006., 36. lpp.

Or. en

Pamatojums

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.

Grozījums Nr. 138
Ivo Belet

Direktīvas priekšlikums
34. apsvērums
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(34) Dalībvalstīm būtu jānodrošina, ka 
ceļotāji, kas iegādājas komplekso 
pakalpojumu vai atbalstītus ceļojumu 
pakalpojumus, ir pilnībā aizsargāti 
organizatora, mazumtirgotāja, kas 
veicinājis palīdzības ceļojuma 
organizēšanā iegādi, vai jebkura cita 
pakalpojuma sniedzēja maksātnespējas 
gadījumā. Dalībvalstīm, kurās 
uzņēmējdarbību veic organizatori un 
mazumtirgotāji, kas veicina atbalstītu 
ceļojumu pakalpojumu iegādi, būtu 
jānodrošina, ka tirgotāji, kuri piedāvā šādus 
ceļojumu pakalpojumu apvienojumus, 
sniedz garantiju, ka maksātnespējas 
gadījumā ceļotājam tiks atmaksāti visi
maksājumi un tiks nodrošināta repatriācija. 
Vienlaikus saglabājot rīcības brīvību 
attiecībā uz veidu, kādā nodrošina 
aizsardzību maksātnespējas gadījumā, 
dalībvalstīm būtu jānodrošina, ka to valsts
aizsardzības sistēmas maksātnespējas 
gadījumā ir efektīvas un spējīgas garantēt 
ātru repatriāciju un atlīdzību visiem 
ceļotājiem, kurus skar attiecīgā 
maksātnespēja. Vajadzīgajai aizsardzībai 
maksātnespējas gadījumā būtu jāņem vērā 
organizatora, attiecīgo mazumtirgotāju vai 
pakalpojumu sniedzēju darbības faktiskais 
finansiālais risks, tostarp pārdoto ceļojumu 
pakalpojumu apvienojuma veids, 
paredzamās sezonālās svārstības, kā arī 
priekšapmaksu apjoms un veids, kādā tās 
tiek aizsargātas. Saskaņā ar Eiropas 
Parlamenta un Padomes Direktīvu 
2006/123/EK (2006. gada 12. decembris) 
par pakalpojumiem iekšējā tirgū25, ja 
maksātnespējas aizsardzību var sniegt 
garantijas vai apdrošināšanas polises veidā, 
šādu nodrošinājumu nevar ierobežot, 
pieļaujot tikai to finanšu tirgus dalībnieku 
apliecinājumus, kas veic uzņēmējdarbību 
konkrētajā dalībvalstī.

(34) Dalībvalstīm būtu jānodrošina, ka 
ceļotāji, kas iegādājas komplekso 
pakalpojumu vai atbalstītus ceļojumu 
pakalpojumus, ir pilnībā aizsargāti 
organizatora, mazumtirgotāja, kas 
veicinājis palīdzības ceļojuma 
organizēšanā iegādi, vai jebkura cita 
pakalpojuma sniedzēja maksātnespējas 
gadījumā. Dalībvalstīm, kurās 
uzņēmējdarbību veic organizatori un 
mazumtirgotāji, kas veicina atbalstītu 
ceļojumu pakalpojumu iegādi, būtu 
jānodrošina, ka tirgotāji, kuri piedāvā šādus 
ceļojumu pakalpojumu apvienojumus, 
sniedz garantiju, ka maksātnespējas 
gadījumā ceļotājam tiks atmaksāti visi 
maksājumi un tiks nodrošināta repatriācija. 
Vienlaikus saglabājot rīcības brīvību 
attiecībā uz veidu, kādā nodrošina 
aizsardzību maksātnespējas gadījumā, 
dalībvalstīm būtu jānodrošina, ka to 
aizsardzības sistēmas maksātnespējas 
gadījumā ir efektīvas un spējīgas garantēt 
ātru repatriāciju un atlīdzību visiem 
ceļotājiem, kurus skar attiecīgā 
maksātnespēja. Vajadzīgajai aizsardzībai 
maksātnespējas gadījumā būtu jāņem vērā 
organizatora, attiecīgo mazumtirgotāju vai 
pakalpojumu sniedzēju darbības faktiskais 
finansiālais risks, tostarp pārdoto ceļojumu 
pakalpojumu apvienojuma veids, 
paredzamās sezonālās svārstības, kā arī 
priekšapmaksu apjoms un veids, kādā tās 
tiek aizsargātas. Saskaņā ar Eiropas 
Parlamenta un Padomes Direktīvu 
2006/123/EK (2006. gada 12. decembris) 
par pakalpojumiem iekšējā tirgū25, ja 
maksātnespējas aizsardzību var sniegt 
garantijas vai apdrošināšanas polises veidā, 
šādu nodrošinājumu nevar ierobežot, 
pieļaujot tikai to finanšu tirgus dalībnieku 
apliecinājumus, kas veic uzņēmējdarbību 
konkrētajā dalībvalstī.

__________________ __________________
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25 OV L 376, 27.12.2006., 36. lpp. 25 OV L 376, 27.12.2006., 36. lpp.

Or. nl

Pamatojums

Dalībvalstis transponēs šo direktīvu dažādos administratīvos līmeņos atkarībā no valsts 
struktūras.

Grozījums Nr. 139
Sergio Gaetano Cofferati

Direktīvas priekšlikums
36. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(36) Attiecībā uz atbalstītiem ceļojumu 
pakalpojumiem, papildus pienākumam 
nodrošināt aizsardzību maksātnespējas 
gadījumā un informēt ceļotājus, ka par 
līgumsaistību izpildi atbild katrs atsevišķs 
pakalpojuma sniedzējs, attiecīgajiem 
līgumiem ir piemērojami vispārīgie 
Savienības tiesību akti patērētāju 
aizsardzības jomā un Savienības tiesību 
akti konkrētās nozarēs.

(36) Attiecībā uz atbalstītiem ceļojumu 
pakalpojumiem, papildus pienākumam 
nodrošināt aizsardzību maksātnespējas 
gadījumā, sniegt palīdzību ceļotājiem, kas 
nonākuši grūtībās, un informēt ceļotājus, 
ka par līgumsaistību izpildi atbild katrs 
atsevišķs pakalpojuma sniedzējs, 
attiecīgajiem līgumiem ir piemērojami 
vispārīgie Savienības tiesību akti patērētāju 
aizsardzības jomā un Savienības tiesību 
akti konkrētās nozarēs.

Or. en

Grozījums Nr. 140
Philippe Juvin

Direktīvas priekšlikums
37. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(37) Ir lietderīgi aizsargāt ceļotājus, ja 
mazumtirgotājs organizē kompleksā 
pakalpojuma vai atbalstīta ceļojumu 
pakalpojuma rezervāciju un ja 
mazumtirgotājs pieļauj kļūdas rezervācijas 

(37) Ir lietderīgi aizsargāt ceļotājus, ja 
organizators vai mazumtirgotājs organizē 
kompleksā pakalpojuma rezervāciju vai 
mazumtirgotājs organizē atbalstīta 
ceļojumu pakalpojuma rezervāciju un ja 
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procesā. organizators vai mazumtirgotājs pieļauj 
kļūdas rezervācijas procesā.

Or. en

Pamatojums

Direktīvas 19. pants paredz mazumtirgotāja atbildību par rezervācijas kļūdām (ja 
mazumtirgotājs organizē kompleksā pakalpojuma vai atbalstīta ceļojumu pakalpojuma 
rezervāciju). Tomēr šis pants neparedz kompleksā pakalpojuma organizatora atbildību par 
rezervācijas kļūdām, ja organizators pats organizē rezervāciju. Šādā gadījumā arī 
organizatoram būtu jāuzņemas atbildība par rezervācijas kļūdām.

Grozījums Nr. 141
Sergio Gaetano Cofferati

Direktīvas priekšlikums
37.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(37a) Komisijai, pamatojoties uz 
tehniskajiem standartiem, būtu jāizstrādā 
divi vizuāli Eiropas rādītāji, kas attiecīgi 
noteiktu komplekso ceļojumu un 
atbalstītu ceļojumu pakalpojumu. Šie 
rādītāji neattieksies uz līguma vai 
piedāvāto pakalpojumu kvalitāti, bet tikai 
informēs ceļotājus par to, vai viņi pērk 
kompleksu ceļojumu, vai saistītu 
ceļojumu pakalpojumu. Šo rādītāju krāsa 
būtu zaļa kompleksajiem ceļojumiem un 
dzeltena saistītajiem ceļojumu 
pakalpojumiem, skaidri un saprotami 
uzsverot atšķirīgo aizsardzības līmeni un 
ceļotājam piedāvātās garantijas.

Or. en

Grozījums Nr. 142
Ivo Belet

Direktīvas priekšlikums
39. apsvērums
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(39) Ir nepieciešams, lai dalībvalstis 
paredzētu sodus par to noteikumu 
pārkāpumiem, ar ko transponē šo direktīvu, 
un nodrošinātu to piemērošanu. Sankcijām 
vajadzētu būt iedarbīgām, samērīgām un 
atturošām.

(Neattiecas uz tekstu latviešu valodā.)

Or. nl

Pamatojums

(Neattiecas uz tekstu latviešu valodā.)

Grozījums Nr. 143
Ivo Belet

Direktīvas priekšlikums
43. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(43) Saskaņā ar Dalībvalstu un Komisijas 
2011. gada 28. septembra kopīgo politisko 
deklarāciju par skaidrojošajiem 
dokumentiem, dalībvalstis ir apņēmušās, 
paziņojot savus transponēšanas pasākumus, 
pamatotos gadījumos pievienot vienu vai 
vairākus dokumentus, kuros paskaidrota 
saikne starp direktīvas sastāvdaļām un 
atbilstīgajām daļām valsts pieņemtos
transponēšanas instrumentos. Attiecībā uz 
šo direktīvu likumdevējs uzskata, ka šādu 
dokumentu nosūtīšana ir pamatota,

(43) Saskaņā ar Dalībvalstu un Komisijas 
2011. gada 28. septembra kopīgo politisko 
deklarāciju par skaidrojošajiem 
dokumentiem, dalībvalstis ir apņēmušās, 
paziņojot savus transponēšanas pasākumus, 
pamatotos gadījumos pievienot vienu vai 
vairākus dokumentus, kuros paskaidrota 
saikne starp direktīvas sastāvdaļām un 
atbilstīgajām daļām transponēšanas 
instrumentos. Attiecībā uz šo direktīvu 
likumdevējs uzskata, ka šādu dokumentu 
nosūtīšana ir pamatota,

Or. nl

Pamatojums

Dalībvalstis transponēs šo direktīvu dažādos administratīvos līmeņos atkarībā no valsts 
struktūras.
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Grozījums Nr. 144
Emma McClarkin

Direktīvas priekšlikums
1. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Šīs direktīvas mērķis ir veicināt iekšējā 
tirgus sekmīgu darbību un sasniegt augstu 
patērētāju aizsardzības līmeni, tuvinot 
konkrētus dalībvalstu likumu, noteikumu 
un administratīvo noteikumu aspektus 
attiecībā uz līgumiem par kompleksiem 
ceļojumu pakalpojumiem un atbalstītiem 
ceļojumu pakalpojumiem, kas noslēgti 
starp ceļotājiem un tirgotājiem.

Šīs direktīvas mērķis ir veicināt iekšējā 
tirgus sekmīgu darbību un sasniegt augstu 
patērētāju aizsardzības līmeni, tuvinot 
atbilstošus dalībvalstu likumu, noteikumu 
un administratīvo noteikumu aspektus 
attiecībā uz līgumiem par kompleksiem 
ceļojumu pakalpojumiem un atbalstītiem 
ceļojumu pakalpojumiem, kas noslēgti 
starp ceļotājiem un tirgotājiem.

Or. en

Grozījums Nr. 145
Matteo Salvini

Direktīvas priekšlikums
1. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Šīs direktīvas mērķis ir veicināt iekšējā 
tirgus sekmīgu darbību un sasniegt augstu 
patērētāju aizsardzības līmeni, tuvinot 
konkrētus dalībvalstu likumu, noteikumu 
un administratīvo noteikumu aspektus 
attiecībā uz līgumiem par kompleksiem 
ceļojumu pakalpojumiem un atbalstītiem 
ceļojumu pakalpojumiem, kas noslēgti 
starp ceļotājiem un tirgotājiem.

Šīs direktīvas mērķis ir veicināt iekšējā 
tirgus sekmīgu darbību un sasniegt augstu 
patērētāju aizsardzības līmeni, tuvinot 
konkrētus dalībvalstu likumu, noteikumu 
un administratīvo noteikumu aspektus 
attiecībā uz līgumiem par kompleksiem 
ceļojumu pakalpojumiem, kas noslēgti 
starp ceļotājiem un tirgotājiem.

Or. en

Pamatojums

Komplekso ceļojumu direktīvas piemērošanas joma būtu jāierobežo ar to ceļojumu 
pakalpojumu apvienojumiem, kas kopā veido kompleksu pakalpojumu. Jauna „atbalstītā 
ceļojumu pakalpojuma” jēdziena ieviešana šajā direktīvā varētu kaitēt patērētājiem un 
uzņēmumiem.
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Grozījums Nr. 146
Matteo Salvini

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Šo direktīvu piemēro kompleksiem 
pakalpojumiem, ko tirgotāji piedāvā 
pārdošanai vai pārdod ceļotājiem, izņemot 
17. pantu, un atbalstītiem ceļojumu 
pakalpojumiem, izņemot 4.–14. pantu, 
18. pantu un 21. panta 1. punktu.

1. Šo direktīvu piemēro kompleksiem 
pakalpojumiem, ko tirgotāji piedāvā 
pārdošanai vai pārdod ceļotājiem, izņemot 
17. pantu.

Or. en

Pamatojums

Komplekso ceļojumu direktīvas piemērošanas joma būtu jāierobežo ar to ceļojumu 
pakalpojumu apvienojumiem, kas kopā veido kompleksu pakalpojumu. Jauna „atbalstītā 
ceļojumu pakalpojuma” jēdziena ieviešana šajā direktīvā varētu kaitēt patērētājiem un 
uzņēmumiem.

Grozījums Nr. 147
Jorgo Chatzimarkakis

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Šo direktīvu piemēro kompleksiem 
pakalpojumiem, ko tirgotāji piedāvā 
pārdošanai vai pārdod ceļotājiem, izņemot 
17. pantu, un atbalstītiem ceļojumu 
pakalpojumiem, izņemot 4.–14. pantu, 
18. pantu un 21. panta 1. punktu.

1. Šo direktīvu piemēro kompleksiem 
pakalpojumiem, ko tirgotāji piedāvā 
pārdošanai vai pārdod ceļotājiem, izņemot 
17. pantu.

Or. en

Pamatojums

Šīs direktīvas piemērošanas joma būtu jāierobežo ar kompleksajiem ceļojumiem, citādi būs 
pārāk grūti atšķirt, kas tajā ir iekļauts un kas nav.
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Grozījums Nr. 148
Sergio Gaetano Cofferati

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Šo direktīvu piemēro kompleksiem 
pakalpojumiem, ko tirgotāji piedāvā 
pārdošanai vai pārdod ceļotājiem, izņemot 
17. pantu, un atbalstītiem ceļojumu 
pakalpojumiem, izņemot 4.–14. pantu, 
18. pantu un 21. panta 1. punktu.

1. Šo direktīvu piemēro kompleksiem 
pakalpojumiem, ko tirgotāji piedāvā 
pārdošanai vai pārdod ceļotājiem, izņemot 
17. pantu, un atbalstītiem ceļojumu 
pakalpojumiem, izņemot 4.–13. pantu, 
18. pantu un 21. panta 1. punktu.

Or. en

Grozījums Nr. 149
Bernadette Vergnaud

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 1. punkts – 1. daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Papildus profesionāļiem, kuri minēti 
3. panta 7. punktā, dalībvalstis var uzdot 
arī jebkurai bezpeļņas organizācijai, kas 
izstrādā un/vai pārdod kompleksos 
pakalpojumus, tostarp neregulāri, pildīt 
šajā direktīvā paredzētos pienākumus, 
izņemot 17. pantu.

Or. fr

Pamatojums

Jāprecizē, ka apvienības un bezpeļņas organizācijas nav izslēgtas no šīs direktīvas 
piemērošanas jomas, jo īpaši, lai nodrošinātu, ka tās sniedz finansiālās garantijas un spēj 
nodrošināt saviem locekļiem kompensācijas vai repatriāciju.
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Grozījums Nr. 150
Emma McClarkin

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 1.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Ja vien šīs direktīvas attiecīgajos 
noteikumos nav paredzēts citādi, 
dalībvalstis var pieņemt vai uzturēt spēkā 
stingrākus noteikumus šīs direktīvas 
minētajās jomās, lai nodrošinātu 
augstāku patērētāju aizsardzības līmeni.

Or. en

Grozījums Nr. 151
Anna Hedh

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 2. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) kompleksiem pakalpojumiem un 
atbalstītiem ceļojumu pakalpojumiem, kas 
aptver laikposmu, kas ir mazāks nekā 
24 stundas, ja vien nav iekļauta 
izmitināšana pa nakti;

svītrots

Or. sv

Grozījums Nr. 152
Sergio Gaetano Cofferati

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 2. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) kompleksiem pakalpojumiem un 
atbalstītiem ceļojumu pakalpojumiem, kas 
aptver laikposmu, kas ir mazāks nekā 

svītrots
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24 stundas, ja vien nav iekļauta 
izmitināšana pa nakti;

Or. en

Grozījums Nr. 153
Catherine Stihler

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 2. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) kompleksiem pakalpojumiem un 
atbalstītiem ceļojumu pakalpojumiem, kas 
aptver laikposmu, kas ir mazāks nekā 
24 stundas, ja vien nav iekļauta 
izmitināšana pa nakti;

a) kompleksiem pakalpojumiem un 
saistītiem ceļojumu pakalpojumiem, kas 
aptver laikposmu, kas ir mazāks nekā 
24 stundas, ja vien nav iekļauta 
izmitināšana pa nakti;

Or. en

Grozījums Nr. 154
Matteo Salvini

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 2. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) kompleksiem pakalpojumiem un 
atbalstītiem ceļojumu pakalpojumiem, kas 
aptver laikposmu, kas ir mazāks nekā 
24 stundas, ja vien nav iekļauta 
izmitināšana pa nakti;

a) kompleksiem pakalpojumiem, kas aptver 
laikposmu, kas ir mazāks nekā 24 stundas, 
ja vien nav iekļauta izmitināšana pa nakti;

Or. en

Grozījums Nr. 155
Heide Rühle

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 2. punkts – aa apakšpunkts (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

aa) kompleksiem pakalpojumiem un 
saistītiem ceļojumu pakalpojumiem, kuri 
neietver nekādu pārvadāšanas
pakalpojumu;

Or. en

Grozījums Nr. 156
Emma McClarkin

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 2. punkts – aa apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

aa) kompleksiem pakalpojumiem un 
apvienotiem pakalpojumiem, ko piedāvā 
vai apvieno, piemēram, labdarības 
organizācijas, bezpeļņas organizācijas, 
futbola klubi un skolas;

Or. en

Grozījums Nr. 157
Hans-Peter Mayer

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 2. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) papildu līgumiem, kas attiecas uz 
finanšu pakalpojumiem;

 b) papildu līgumiem par ceļojuma 
pakalpojumiem, kas tiek sniegti kā 
kompleksā pakalpojuma papildu 
pakalpojumi un iegādāti papildus bez 
ceļojuma organizatora līdzdalības vai 
papildu līgumiem, kas attiecas uz finanšu 
pakalpojumiem;

Or. de
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Pamatojums

Būtu nesamērīgi radīt mazumtirgotājiem risku tikt uzskatītiem par ceļojuma organizatoriem 
vai saistītu ceļojuma pakalpojumu piedāvātājiem, ja viņi klientam, kurš rezervē kompleksu 
pakalpojumu, papildus piedāvā papildu pakalpojumu, piemēram, vilciena biļeti braucienam 
uz lidostu. Tādējādi tirgotājam nāktos uzņemties atbildību ne tikai par rezervēto papildu 
pakalpojumu, bet gan arī par visu komplekso pakalpojumu, kaut gan par to jau ir atbildīgs 
ceļojuma organizators.

Grozījums Nr. 158
Emma McClarkin

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 2. punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) kompleksiem pakalpojumiem un 
atbalstītiem ceļojumu pakalpojumiem, kas 
iegādāti, pamatojoties uz pamatlīgumu 
starp ceļotāja darba devēju un tirgotāju, 
kas specializējas darījumu braucienu 
rīkošanā;

c) kompleksiem pakalpojumiem un 
atbalstītiem ceļojumu pakalpojumiem, kas 
iegādāti darījumu braucieniem;

Or. en

Grozījums Nr. 159
Heide Rühle

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 2. punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) kompleksiem pakalpojumiem un 
atbalstītiem ceļojumu pakalpojumiem, kas 
iegādāti, pamatojoties uz pamatlīgumu
starp ceļotāja darba devēju un tirgotāju,
kas specializējas darījumu braucienu 
rīkošanā;

c) kompleksiem pakalpojumiem un 
atbalstītiem ceļojumu pakalpojumiem, kas 
iegādāti, pamatojoties uz pamatlīgumu,
darījumu braucieniem vai ko iegādājas 
uzņēmums, kura uzdevumā ceļotājs ceļo;

Or. en
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Grozījums Nr. 160
Ildikó Gáll-Pelcz

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 2. punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) kompleksiem pakalpojumiem un 
atbalstītiem ceļojumu pakalpojumiem, kas 
iegādāti, pamatojoties uz pamatlīgumu 
starp ceļotāja darba devēju un tirgotāju, 
kas specializējas darījumu braucienu 
rīkošanā;

c) kompleksiem pakalpojumiem un 
atbalstītiem ceļojumu pakalpojumiem, ko 
iegādājas uzņēmums, kura uzdevumā 
ceļotājs ceļo, un tirgotājs;

Or. en

Pamatojums

Piedāvātā izslēgšana attiektos tikai uz tirgotājiem, kuri specializējušies vadītu darījumu 
braucienu pārdošanā, radot nevienlīdzīgus konkurences apstākļus ceļojumu aģentiem, kuri 
tirgo gan atpūtas, gan darījumu braucienu pakalpojumus. Nepieciešams skaidrāk izslēgt 
darījumu braucienus, precizējot pakalpojumus, ko sniedz juridiskām personām, ja rēķinus 
samaksā šīs personas, nevis darījumu ceļotāji.

Grozījums Nr. 161
Matteo Salvini

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 2. punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) kompleksiem pakalpojumiem un 
atbalstītiem ceļojumu pakalpojumiem, kas 
iegādāti, pamatojoties uz pamatlīgumu 
starp ceļotāja darba devēju un tirgotāju, kas 
specializējas darījumu braucienu rīkošanā;

c) kompleksiem pakalpojumiem, kas 
iegādāti, pamatojoties uz pamatlīgumu 
starp ceļotāja darba devēju un tirgotāju, kas 
specializējas darījumu braucienu rīkošanā;

Or. en

Grozījums Nr. 162
Sergio Gaetano Cofferati
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Direktīvas priekšlikums
2. pants – 2. punkts – d apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

d) kompleksiem pakalpojumiem, kas 
apvieno ne vairāk kā vienu ceļojuma 
pakalpojumu, kas minēts 3. panta 
1. punkta a), b) un c) apakšpunktā, ar 
ceļojuma pakalpojumu, kas minēts 
3. panta 1. punkta d) apakšpunktā, ja šis 
pakalpojums neveido proporcionāli 
nozīmīgu kompleksā pakalpojuma daļu; 
vai

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 163
Othmar Karas

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 2. punkts – d apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

d) kompleksiem pakalpojumiem, kas 
apvieno ne vairāk kā vienu ceļojuma 
pakalpojumu, kas minēts 3. panta 1. punkta 
a), b) un c) apakšpunktā, ar ceļojuma
pakalpojumu, kas minēts 3. panta 
1. punkta d) apakšpunktā, ja šis
pakalpojums neveido proporcionāli 
nozīmīgu kompleksā pakalpojuma daļu; 
vai

d) kompleksiem pakalpojumiem, kas 
apvieno ne vairāk kā vienu ceļojuma 
pakalpojumu, kas minēts 3. panta 1. punkta 
a), b) un c) apakšpunktā, ar ceļojuma 
pakalpojumiem, kas minēti 3. panta 
1. punkta d) apakšpunktā, ja šie 
pakalpojumi neveido proporcionāli 
nozīmīgu kompleksā pakalpojuma daļu; 
vai

Or. de

Pamatojums

Izņēmums ir spēkā arī apvienojot ceļojuma pakalpojumu ar vairāk kā vienu papildu 
pakalpojumu, piemēram, biļeti termālajam baseinam, velosipēdu nomu un gidu vadītu 
ekskursiju, ja šie papildu pakalpojumi neveido proporcionāli nozīmīgu ceļojuma daļu.

Grozījums Nr. 164
Jorgo Chatzimarkakis
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Direktīvas priekšlikums
2. pants – 2. punkts – d apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

d) kompleksiem pakalpojumiem, kas 
apvieno ne vairāk kā vienu ceļojuma 
pakalpojumu, kas minēts 3. panta 1. punkta 
a), b) un c) apakšpunktā, ar ceļojuma 
pakalpojumu, kas minēts 3. panta 1. punkta 
d) apakšpunktā, ja šis pakalpojums neveido 
proporcionāli nozīmīgu kompleksā 
pakalpojuma daļu; vai

d) kompleksiem pakalpojumiem, kas 
apvieno ne vairāk kā vienu ceļojuma 
pakalpojumu, kas minēts 3. panta 1. punkta 
a), b) un c) apakšpunktā, ar ceļojuma 
pakalpojumu, kas minēts 3. panta 1. punkta 
d) apakšpunktā, ja šis pakalpojums neveido 
apmēram 40 % no kompleksā 
pakalpojuma; vai

Or. en

Grozījums Nr. 165
Hans-Peter Mayer

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 2. punkts – d apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

d) kompleksiem pakalpojumiem, kas 
apvieno ne vairāk kā vienu ceļojuma 
pakalpojumu, kas minēts 3. panta 1. punkta 
a), b) un c) apakšpunktā, ar ceļojuma
pakalpojumu, kas minēts 3. panta 1. punkta 
d) apakšpunktā, ja šis pakalpojums neveido 
proporcionāli nozīmīgu kompleksā 
pakalpojuma daļu;

d) kompleksiem pakalpojumiem, kas 
apvieno ne vairāk kā vienu ceļojuma 
pakalpojumu, kas minēts 3. panta 1. punkta 
a), b) un c) apakšpunktā, ar ceļojuma 
pakalpojumu, kas minēts 3. panta 1. punkta 
d) apakšpunktā, ja minētais pakalpojums 
neveido proporcionāli nozīmīgu kompleksā 
pakalpojuma daļu vai ja papildu 
pakalpojums nav nepārprotami uzskatāms 
par ceļojuma galveno elementu;

Or. de

Pamatojums

Direktīva ir jāpiemēro gadījumos, ja attiecīgais papildu pakalpojums nepārprotami ir 
ceļojuma galvenais elements, t. i., viesnīca rezervēta tikai mūzikla apmeklējuma nolūkā. 
Savukārt, ja papildu pakalpojums nav būtisks elements (piemēram, viesis pilsētā pārnakšņo 
5 naktis un vienam vakaram rezervē biļeti mūzikla apmeklējumam), tad šādai rezervācijai 
direktīva nebūtu jāpiemēro.
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Grozījums Nr. 166
Emma McClarkin

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 2. punkts – d apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

d) kompleksiem pakalpojumiem, kas 
apvieno ne vairāk kā vienu ceļojuma 
pakalpojumu, kas minēts 3. panta 1. punkta 
a), b) un c) apakšpunktā, ar ceļojuma 
pakalpojumu, kas minēts 3. panta 1. punkta 
d) apakšpunktā, ja šis pakalpojums neveido 
proporcionāli nozīmīgu kompleksā 
pakalpojuma daļu; vai

d) kompleksiem pakalpojumiem, kas 
apvieno ne vairāk kā vienu ceļojuma 
pakalpojumu, kas minēts 3. panta 1. punkta 
a), b) un c) apakšpunktā, ar ceļojuma 
pakalpojumu, kas minēts 3. panta 1. punkta 
d) apakšpunktā, ja šis pakalpojums neveido 
proporcionāli nozīmīgu kompleksā 
pakalpojuma daļu vai ja papildu 
pakalpojums nav nepārprotami uzskatāms 
par ceļojuma galveno elementu; vai

Or. en

Grozījums Nr. 167
Hans-Peter Mayer

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 2. punkts – ea apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ea) pasažieru pārvadājumiem ar 
autobusu, pa dzelzceļu, pa ūdens ceļiem
vai pasažieru gaisa pārvadājumiem, kuros 
ietverta izmitināšana, ja galvenais 
pakalpojuma elements nepārprotami ir 
pārvadājums un šāda veida pārvadājums 
netiek apvienots ar citiem ceļojuma 
pakalpojumiem, kas minēti 3. panta 
1. punkta b), c) vai d) apakšpunktā;

Or. de

Grozījums Nr. 168
Jorgo Chatzimarkakis

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 2. punkts – ea apakšpunkts (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ea) darījumu braucieniem;

Or. en

Grozījums Nr. 169
Emma McClarkin

Direktīvas priekšlikums
2.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a pants
Dalībvalstis var izvēlēties nepieņemt 
noteikumus, kas nepieciešami šīs 
direktīvas prasību izpildei attiecībā uz
kompleksiem pakalpojumiem vai 
saistītiem ceļojumu pakalpojumiem, ja 
visi ceļojumu pakalpojumi tiek sniegti šīs 
dalībvalsts teritorijā un ja tie neietver 
pasažieru pārvadājumus.

Or. en

Grozījums Nr. 170
Pablo Arias Echeverría

Direktīvas priekšlikums
2.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a pants
Saskaņošanas līmenis

1. Šī direktīva neliedz dalībvalstīm 
saglabāt vai ieviest stingrākus 
noteikumus, lai aizsargātu patērētājus, ar 
nosacījumu, ka šādi noteikumi ir saskaņā 
ar Eiropas Savienības tiesību aktos 
noteiktajām saistībām un dalībvalstu 
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tiesību aktiem.
2. Neskarot 1. punktu, šajā direktīvā 
noteiktās informācijas prasības ir 
visaptverošas, bet neskar citas 
piemērojamajos ES tiesību aktos noteiktās 
informācijas prasības (sal. ar Direktīvu 
2000/31/EK un 2006/123/EK, un Regulu 
(EK) Nr. 1107/2006, (EK) Nr. 1008/2008, 
(EK) Nr. 1371/2007, (EK) Nr. 181/2011, 
(EK) Nr. 1177/2010 un (EK) 
Nr. 211/2005).

Or. es

Pamatojums

Grozījuma mērķis ir skaidrāk noteikt ietverto saskaņošanas līmeni un atspoguļot direktīvas 
priekšlikuma 24. apsvērumu.

Grozījums Nr. 171
Emma McClarkin

Direktīvas priekšlikums
3. pants – 2. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. “komplekss pakalpojums” ir vismaz 
divu dažāda veida ceļojuma pakalpojumu 
apvienojums viena un tā paša ceļojuma vai 
to pašu brīvdienu nolūkā, ja:

2. “komplekss pakalpojums” ir pasažieru 
pārvadājumu un vismaz viena atšķirīga 
veida ceļojuma pakalpojuma apvienojums 
viena un tā paša ceļojuma vai to pašu 
brīvdienu nolūkā, ja:

Or. en

Grozījums Nr. 172
Jorgo Chatzimarkakis

Direktīvas priekšlikums
3. pants – 2. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. “komplekss pakalpojums” ir vismaz 
divu dažāda veida ceļojuma pakalpojumu 
apvienojums viena un tā paša ceļojuma vai 

2. “komplekss pakalpojums” ir vismaz 
divu dažāda veida ceļojuma pakalpojumu 
(no kuriem viens paredz pārvadāt 
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to pašu brīvdienu nolūkā, ja: pasažierus) apvienojums viena un tā paša 
ceļojuma vai to pašu brīvdienu nolūkā, ja:

Or. en

Grozījums Nr. 173
Catherine Stihler

Direktīvas priekšlikums
3. pants – 2. punkts – b apakšpunkts – i punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

i) iegādāti vienā tirdzniecības vietā viena 
un tā paša rezervācijas procesa ietvaros,

i) iegādāti vienā tirdzniecības vietā viena 
un tā paša rezervācijas procesa ietvaros, ja 
ceļotājs ir izvēlējies visus pakalpojumus 
pirms piekritis maksāt,

Or. en

Pamatojums

Tas palīdz precizēt un nodalīt šo procesu no saistītiem/atbalstītiem ceļojumu pakalpojumiem. 
Tas arī iekļauj 10. apsvēruma saturu.

Grozījums Nr. 174
Emma McClarkin

Direktīvas priekšlikums
3. pants – 2. punkts – b apakšpunkts – i punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

i) iegādāti vienā tirdzniecības vietā viena 
un tā paša rezervācijas procesa ietvaros,

i) iegādāti vienā tirdzniecības vietā viena 
un tā paša rezervācijas procesa ietvaros, un 
ceļotājs ir izvēlējies visus pakalpojumus 
pirms piekritis maksāt kopējo cenu,

Or. en

Grozījums Nr. 175
Jorgo Chatzimarkakis
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Direktīvas priekšlikums
3. pants – 2. punkts – b apakšpunkts – i punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

i) iegādāti vienā tirdzniecības vietā viena 
un tā paša rezervācijas procesa ietvaros,

svītrots

Or. en

Pamatojums

Ceļojuma plānu rezervēšana vienā tirdzniecības vietā viena un tā paša rezervācijas procesa 
gaitā nav obligāti komplekss pakalpojums. Šādā gadījumā definīcija būtu jāierobežo ar 
ceļojuma iegādi, kurā iekļauta arī kopējā cena.

Grozījums Nr. 176
Anna Hedh

Direktīvas priekšlikums
3. pants – 2. punkts – b apakšpunkts – i punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

i) iegādāti vienā tirdzniecības vietā viena 
un tā paša rezervācijas procesa ietvaros,

i) iegādāti vienā tirdzniecības vietā, vai

Or. sv

Grozījums Nr. 177
Sergio Gaetano Cofferati

Direktīvas priekšlikums
3. pants – 2. punkts – b apakšpunkts – i punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

i) iegādāti vienā tirdzniecības vietā viena 
un tā paša rezervācijas procesa ietvaros,

i) iegādāti vienā tirdzniecības vietā,

Or. en
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Grozījums Nr. 178
Anna Hedh

Direktīvas priekšlikums
3. pants – 2. punkts – b apakšpunkts – ii punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ii) piedāvāti par kopīgu vai vienu cenu vai 
par tiem iekasēta kopīga vai viena cena,

ii) piedāvāti par kopīgu vai vienu cenu vai 
par tiem iekasēta kopīga vai viena cena, vai

Or. sv

Grozījums Nr. 179
Anna Hedh

Direktīvas priekšlikums
3. pants – 2. punkts – b apakšpunkts – iii punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

iii) reklamēti vai pārdoti, izmantojot vārdu 
savienojumu “kompleksais pakalpojums” 
vai izmantojot līdzīgu vārdu savienojumu,

iii) reklamēti vai pārdoti, izmantojot vārdu 
savienojumu “kompleksais pakalpojums” 
vai izmantojot līdzīgu vārdu savienojumu, 
vai

Or. sv

Grozījums Nr. 180
Jorgo Chatzimarkakis

Direktīvas priekšlikums
3. pants – 2. punkts – b apakšpunkts – iv punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

iv) apvienoti pēc tāda līguma noslēgšanas, 
ar kuru tirgotājs dod ceļotājam tiesības 
izvēlēties no dažāda veida ceļojuma 
pakalpojumu izlases, vai

svītrots

Or. en
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Grozījums Nr. 181
Heide Rühle

Direktīvas priekšlikums
3. pants – 2. punkts – b apakšpunkts – v punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

v) iegādāti no atsevišķiem tirgotājiem, 
izmantojot saistītu tiešsaistes rezervēšanas 
procesu, kad ceļotāja vārds vai dati, kas 
nepieciešami, lai pabeigtu rezervāciju, 
tiek nosūtīti starp tirgotājiem vēlākais tad, 
kad ir apstiprināta pirmā pakalpojuma 
rezervācija;

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 182
Matteo Salvini

Direktīvas priekšlikums
3. pants – 2. punkts – b apakšpunkts – v punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

v) iegādāti no atsevišķiem tirgotājiem, 
izmantojot saistītu tiešsaistes rezervēšanas 
procesu, kad ceļotāja vārds vai dati, kas 
nepieciešami, lai pabeigtu rezervāciju, 
tiek nosūtīti starp tirgotājiem vēlākais tad, 
kad ir apstiprināta pirmā pakalpojuma 
rezervācija;

svītrots

Or. en

Pamatojums

Komplekso pakalpojumu definīcijas pirmie četri kritēriji 3. panta 2. punkta b) apakšpunktā 
atbilst tam, ko patērētāji un arī ceļojumu pakalpojumu sniedzēji pamatoti atzītu par 
kompleksu pakalpojumu. Tā nav gadījumā ar saistītajiem tiešsaistes rezervēšanas procesiem, 
kad divi pakalpojumi, kas savstarpēji saistīti tikai ar tīmekļa saitēm, tiek iegādāti atsevišķi 
dažādās tīmekļa vietnēs un no dažādiem pakalpojumu sniedzējiem.

Grozījums Nr. 183
Jorgo Chatzimarkakis
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Direktīvas priekšlikums
3. pants – 2. punkts – b apakšpunkts – v punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

v) iegādāti no atsevišķiem tirgotājiem, 
izmantojot saistītu tiešsaistes rezervēšanas 
procesu, kad ceļotāja vārds vai dati, kas 
nepieciešami, lai pabeigtu rezervāciju, 
tiek nosūtīti starp tirgotājiem vēlākais tad, 
kad ir apstiprināta pirmā pakalpojuma 
rezervācija;

svītrots

Or. en

Pamatojums

Iegādes pie dažādiem tirgotājiem, kas saistītas tikai ar tiešsaistes rezervēšanas procesiem, 
atšķiras no komplekso ceļojumu jēdziena, jo īpaši tādēļ, ka, iespējams, tajos netiek norādīta 
kopējā cena.

Grozījums Nr. 184
Sergio Gaetano Cofferati

Direktīvas priekšlikums
3. pants – 2. punkts – b apakšpunkts – v punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

v) iegādāti no atsevišķiem tirgotājiem, 
izmantojot saistītu tiešsaistes rezervēšanas 
procesu, kad ceļotāja vārds vai dati, kas 
nepieciešami, lai pabeigtu rezervāciju, tiek 
nosūtīti starp tirgotājiem vēlākais tad, kad 
ir apstiprināta pirmā pakalpojuma 
rezervācija;

v) iegādāti no atsevišķiem tirgotājiem, 
izmantojot saistītu tiešsaistes rezervēšanas 
procesu, kad ceļotāja vārds vai citi 
rezervācijas dati, kas nepieciešami, lai 
pabeigtu rezervācijas darījumus, tiek 
nosūtīti starp tirgotājiem vēlākais tad, kad 
ir apstiprināta pirmā pakalpojuma 
rezervācija;

Or. en

Grozījums Nr. 185
Philippe Juvin
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Direktīvas priekšlikums
3. pants – 2. punkts – b apakšpunkts – v punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

v) iegādāti no atsevišķiem tirgotājiem, 
izmantojot saistītu tiešsaistes rezervēšanas 
procesu, kad ceļotāja vārds vai dati, kas 
nepieciešami, lai pabeigtu rezervāciju, tiek 
nosūtīti starp tirgotājiem vēlākais tad, kad 
ir apstiprināta pirmā pakalpojuma 
rezervācija;

v) iegādāti no atsevišķiem tirgotājiem, 
izmantojot saistītu tiešsaistes rezervēšanas 
procesu, kad ceļotāja personas dati, kas 
nepieciešami, lai pabeigtu rezervāciju 
(tostarp ceļotāja vārds, 
kontaktinformācija un kredītkartes 
numurs), un dati, kas īpaši attiecas uz 
pirmo ceļojuma pakalpojumu (tostarp 
ceļojuma galamērķi un ceļojuma 
laikposmu), tiek nosūtīti starp tirgotājiem 
vēlākais tad, kad pa e-pastu ir apstiprināta 
pirmā pakalpojuma rezervācija;

Or. en

Pamatojums

Precizējums par apmainītās informācijas veidu („dati”), jo īpaši, lai nepārprotami nošķirtu 
komplekso ceļojumu pakalpojumu, kā noteikts 3. panta 2. punkta v) apakšpunktā, no atbalstīta 
ceļojumu pakalpojuma, kā noteikts 3. panta 5. punkta b) apakšpunktā, jo abas situācijas ir 
līdzīgas. Turklāt ir jāpaskaidro, kad ir īstais apstiprināšanas laiks (apstiprinājuma 
saņemšana pa e-pastu), lai nodrošinātu juridisko noteiktību (laikposma definīcija ietekmē to, 
vai tas tiek uzskatīts par komplekso ceļojumu, vai netiek).

Grozījums Nr. 186
Emma McClarkin

Direktīvas priekšlikums
3. pants – 2. punkts – b apakšpunkts – v punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

v) iegādāti no atsevišķiem tirgotājiem, 
izmantojot saistītu tiešsaistes rezervēšanas 
procesu, kad ceļotāja vārds vai dati, kas 
nepieciešami, lai pabeigtu rezervāciju, tiek 
nosūtīti starp tirgotājiem vēlākais tad, kad 
ir apstiprināta pirmā pakalpojuma 
rezervācija;

v) iegādāti no atsevišķiem tirgotājiem, 
izmantojot saistītu tiešsaistes rezervēšanas 
procesu, kad ceļotāja vārds vai dati, kas 
nepieciešami, lai pabeigtu rezervāciju, tiek 
nosūtīti starp tirgotājiem, sākot vēlākais 
tad, kad ir apstiprināta pirmā pakalpojuma 
rezervācija un ir noslēgti visi līgumi 
vienas dienas laikā, kurā notikusi 
apstiprināšana;
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Or. en

Grozījums Nr. 187
Anna Hedh

Direktīvas priekšlikums
3. pants – 2. punkts – b apakšpunkts – v punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

v) iegādāti no atsevišķiem tirgotājiem, 
izmantojot saistītu tiešsaistes rezervēšanas 
procesu, kad ceļotāja vārds vai dati, kas 
nepieciešami, lai pabeigtu rezervāciju, tiek 
nosūtīti starp tirgotājiem vēlākais tad, kad 
ir apstiprināta pirmā pakalpojuma 
rezervācija;

v) iegādāti no atsevišķiem tirgotājiem, 
izmantojot saistītu tiešsaistes vai bezsaistes 
rezervēšanas procesu, kad ceļotāja vārds 
vai dati, kas nepieciešami, lai pabeigtu 
rezervāciju, tiek nosūtīti starp tirgotājiem 
vēlākais tad, kad ir apstiprināta pirmā 
pakalpojuma rezervācija;

Or. sv

Grozījums Nr. 188
Catherine Stihler

Direktīvas priekšlikums
3. pants – 2. punkts – b apakšpunkts – v punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

v) iegādāti no atsevišķiem tirgotājiem, 
izmantojot saistītu tiešsaistes rezervēšanas 
procesu, kad ceļotāja vārds vai dati, kas 
nepieciešami, lai pabeigtu rezervāciju, tiek 
nosūtīti starp tirgotājiem vēlākais tad, kad 
ir apstiprināta pirmā pakalpojuma 
rezervācija;

(Neattiecas uz tekstu latviešu valodā.)

Or. en

Grozījums Nr. 189
Ivo Belet

Direktīvas priekšlikums
3. pants – 3. punkts – b apakšpunkts – v punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

v) iegādāti no atsevišķiem tirgotājiem, 
izmantojot saistītu tiešsaistes rezervēšanas 
procesu, kad ceļotāja vārds vai dati, kas 
nepieciešami, lai pabeigtu rezervāciju, tiek 
nosūtīti starp tirgotājiem vēlākais tad, kad 
ir apstiprināta pirmā pakalpojuma 
rezervācija;

v) vienlaicīgi iegādāti no atsevišķiem 
tirgotājiem, izmantojot saistītu tiešsaistes 
rezervēšanas procesu, kad ceļotāja vārds 
vai dati, kas nepieciešami, lai pabeigtu 
rezervāciju, tiek nosūtīti starp tirgotājiem 
vēlākais tad, kad ir apstiprināta pirmā 
pakalpojuma rezervācija;

Or. nl

Grozījums Nr. 190
Matteo Salvini

Direktīvas priekšlikums
3. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. “atbalstīts ceļojumu pakalpojums” ir 
vismaz divu dažāda veida ceļojuma 
pakalpojumu apvienojums viena un tā 
paša ceļojuma vai to pašu brīvdienu 
nolūkā, kas nav komplekss pakalpojums 
un kas izriet no atsevišķu līgumu 
noslēgšanas ar atsevišķiem ceļojuma 
pakalpojumu sniedzējiem, ja šā 
apvienojuma izveidi ir veicinājis 
mazumtirgotājs:

svītrots

a) pamatojoties uz atsevišķām 
rezervācijām tirdzniecības vietas viena 
apmeklējuma vai vienas saziņas ar 
tirdzniecības vietu laikā; vai
b) mērķtiecīgi iegādājoties cita tirgotāja 
papildu ceļojuma pakalpojumus ar 
sasaistītas tiešsaistes rezervācijas procesa 
palīdzību vēlākais tad, kad ir apstiprināta 
pirmā pakalpojuma rezervācija;

Or. en
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Pamatojums

Komplekso ceļojumu direktīvas piemērošanas joma būtu jāierobežo ar to ceļojumu 
pakalpojumu apvienojumiem, kas kopā veido kompleksu pakalpojumu. Tādēļ nav pamata šajā 
direktīvā ieviest jaunu jēdzienu „atbalstīts ceļojumu pakalpojums”, jo tas var kaitēt 
patērētājiem un uzņēmumiem. Turklāt skaidrības trūkums par praktisko atšķirību starp 
jēdzieniem „kompleksais ceļojums” un „atbalstīts ceļojumu pakalpojums” radīs patērētājiem 
papildu neskaidrības.

Grozījums Nr. 191
Emma McClarkin

Direktīvas priekšlikums
3. pants – 5. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. “atbalstīts ceļojumu pakalpojums” ir 
vismaz divu dažāda veida ceļojuma 
pakalpojumu apvienojums viena un tā paša 
ceļojuma vai to pašu brīvdienu nolūkā, kas 
nav komplekss pakalpojums un kas izriet 
no atsevišķu līgumu noslēgšanas ar 
atsevišķiem ceļojuma pakalpojumu 
sniedzējiem, ja šā apvienojuma izveidi ir 
veicinājis mazumtirgotājs:

5. “saistīts ceļojumu pakalpojums” ir 
pasažieru pārvadājumu un vismaz viena 
atšķirīga veida ceļojuma pakalpojuma
apvienojums viena un tā paša ceļojuma vai 
to pašu brīvdienu nolūkā, kas nav
komplekss pakalpojums un kas izriet no 
atsevišķu līgumu noslēgšanas ar 
atsevišķiem ceļojuma pakalpojumu 
sniedzējiem, ja šā apvienojuma izveidi ir 
veicinājis mazumtirgotājs:

Or. en

Pamatojums

Tas ir horizontāls grozījums. Termins „saistīts ceļojumu pakalpojums” skaidrāk raksturo 
uzņēmējdarbības modeli un novērsīs neskaidrības, ko var radīt pašreizējais termins.

Grozījums Nr. 192
Ivo Belet

Direktīvas priekšlikums
3. pants – 5. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5) “atbalstīts ceļojumu pakalpojums” ir 
vismaz divu dažāda veida ceļojuma 

5) “atbalstīts ceļojumu pakalpojums” ir 
vismaz divu dažāda veida ceļojuma 
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pakalpojumu apvienojums viena un tā paša 
ceļojuma vai to pašu brīvdienu nolūkā, kas 
nav komplekss pakalpojums un kas izriet 
no atsevišķu līgumu noslēgšanas ar 
atsevišķiem ceļojuma pakalpojumu 
sniedzējiem, ja šā apvienojuma izveidi ir 
veicinājis mazumtirgotājs:

pakalpojumu apvienojums viena un tā paša 
ceļojuma vai to pašu brīvdienu nolūkā, kas 
nav komplekss pakalpojums un kas izriet 
no atsevišķu līgumu noslēgšanas ar 
atsevišķiem ceļojuma pakalpojumu 
sniedzējiem pēc pirmā līguma 
noslēgšanas ar tirgotāju par ceļojuma 
pakalpojumu, ja šā apvienojuma izveidi ir 
veicinājis tirgotājs vai mazumtirgotājs:

Or. nl

Grozījums Nr. 193
Emma McClarkin

Direktīvas priekšlikums
3. pants – 5. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) pamatojoties uz atsevišķām rezervācijām 
tirdzniecības vietas viena apmeklējuma 
vai vienas saziņas ar tirdzniecības vietu 
laikā; vai

a) pamatojoties uz atsevišķām 
rezervācijām, kad ceļotājs individuāli 
izvēlas un individuāli samaksā par 
pakalpojumiem; vai

Or. en

Grozījums Nr. 194
Heide Rühle

Direktīvas priekšlikums
3. pants – 5. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) mērķtiecīgi iegādājoties cita tirgotāja
papildu ceļojuma pakalpojumus ar 
sasaistītas tiešsaistes rezervācijas procesa 
palīdzību vēlākais tad, kad ir apstiprināta 
pirmā pakalpojuma rezervācija;

b) izmantojot sasaistītus tiešsaistes 
rezervācijas procesus, kad ceļotāja vārds 
vai citi ceļotāja identifikācijas dati tiek 
nosūtīti starp tirgotājiem vēlākais tad, kad 
ir apstiprināta pirmā pakalpojuma 
rezervācija;

Or. en
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Grozījums Nr. 195
Philippe Juvin

Direktīvas priekšlikums
3. pants – 5. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) mērķtiecīgi iegādājoties cita tirgotāja 
papildu ceļojuma pakalpojumus ar 
sasaistītas tiešsaistes rezervācijas procesa 
palīdzību vēlākais tad, kad ir apstiprināta 
pirmā pakalpojuma rezervācija;

b) mērķtiecīgi iegādājoties cita tirgotāja 
papildu ceļojuma pakalpojumus ar 
sasaistītu tiešsaistes rezervācijas procesu
palīdzību, kas paredz nodot starp 
tirgotājiem datus, kuri jo īpaši attiecas 
tikai uz pirmo ceļojuma pakalpojumu 
(tostarp par ceļojuma galamērķi un 
ceļojuma laikposmu), nepārsūtot ceļotāja 
personas datus, vēlākais tad, kad pa e-
pastu ir apstiprināta pirmā pakalpojuma 
rezervācija;

Or. en

Pamatojums

Precizējums par apmainītās informācijas veidu (nošķirot komplekso ceļojumu pakalpojumu, 
kā noteikts 3. panta 2. punkta v) apakšpunktā, no atbalstīta ceļojumu pakalpojuma, kā 
noteikts 3. panta 5. punkta b) apakšpunktā). Tikai saite uz tīmekļa vietni nevar veidot 
atbalstītu ceļojumu pakalpojumu (nepieciešama vismaz tās informācijas pārsūtīšana starp 
tirgotājiem, kas attiecas tikai uz rezervāciju — par galamērķi un ceļojuma laikposmu). 
Jāprecizē īstais apstiprināšanas laiks (apstiprinājuma saņemšana pa e-pastu), lai nodrošinātu 
juridisko noteiktību (laikposma definīcija ietekmē to, vai tas tiek uzskatīts par komplekso 
ceļojumu, vai netiek).

Grozījums Nr. 196
Emma McClarkin

Direktīvas priekšlikums
3. pants – 5. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) mērķtiecīgi iegādājoties cita tirgotāja
papildu ceļojuma pakalpojumus ar 
sasaistītas tiešsaistes rezervācijas procesa 
palīdzību vēlākais tad, kad ir apstiprināta 
pirmā pakalpojuma rezervācija;

b) mērķtiecīgi iegādājoties papildu 
ceļojuma pakalpojumus, ko piedāvā cits 
tirgotājs, ar sasaistītas tiešsaistes 
rezervācijas procesa palīdzību, sākot
vēlākais tad, kad ir apstiprināta pirmā 
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pakalpojuma rezervācija, un tā tiek 
pabeigta ne vairāk kā vienu dienu pēc šā 
apstiprinājuma;

Or. en

Grozījums Nr. 197
Sergio Gaetano Cofferati

Direktīvas priekšlikums
3. pants – 5. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) mērķtiecīgi iegādājoties cita tirgotāja 
papildu ceļojuma pakalpojumus ar 
sasaistītas tiešsaistes rezervācijas procesa 
palīdzību vēlākais tad, kad ir apstiprināta 
pirmā pakalpojuma rezervācija;

b) mērķtiecīgi iegādājoties cita tirgotāja 
papildu ceļojuma pakalpojumus ar 
sasaistītas tiešsaistes rezervācijas procesa 
palīdzību;

Or. en

Grozījums Nr. 198
Bernadette Vergnaud

Direktīvas priekšlikums
3. pants – 6. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6) “ceļotājs” ir jebkura persona, kurai ir 
tiesības ceļot, pamatojoties uz līgumu, kas 
noslēgts šīs direktīvas piemērošanas jomas 
ietvaros, tostarp darījumu ceļotāji, ciktāl 
tie neceļo, pamatojoties uz 
pamatnolīgumu, kas noslēgts ar tirgotāju, 
kas specializējas darījumu braucienu 
rīkošanā, vai jebkura persona, kas vēlas 
noslēgt šādu līgumu;

6) “patērētājs” ir jebkura persona, kurai ir 
tiesības ceļot, pamatojoties uz līgumu, kas 
noslēgts šīs direktīvas piemērošanas jomas 
ietvaros, tostarp profesionālos nolūkos 
(“darījuma braucieni”), ar nosacījumu, 
ka ceļojums nepamatojas uz
pamatnolīgumu, kas noslēgts ar tirgotāju, 
kas specializējas darījumu braucienu 
rīkošanā, vai jebkura persona, kas vēlas 
noslēgt šādu līgumu;

Or. fr
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Pamatojums

Atkārtoti jānosaka „patērētāja” definīcija, kas norādīta Direktīvā 90/314/EEK, jo ceļotāja 
definīcija var radīt problēmas, proti, gadījumos, kad persona, kas ceļo, nav tā, kura 
iegādājusies ceļojumu.

Grozījums Nr. 199
Bernadette Vergnaud

Direktīvas priekšlikums
3. pants – 6.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6.a) “ceļotājs” ir jebkura persona, kurai ir 
tiesības ceļot, pamatojoties uz līgumu, kas 
noslēgts šīs direktīvas piemērošanas 
jomas ietvaros, tostarp profesionālos 
nolūkos, neatkarīgi no tā, vai šī persona ir 
patērētājs, kurš noslēdzis līgumu;

Or. fr

Pamatojums

Tiek atkārtoti ieviesta „patērētāja” definīcija, kas norādīta Direktīvā 90/314/EEK, tādēļ 
jāpielāgo „ceļotāja” definīcija, kas var radīt problēmas, jo īpaši gadījumos, kad persona, kas 
ceļo, nav tā, kura iegādājusies ceļojumu.

Grozījums Nr. 200
Catherine Stihler

Direktīvas priekšlikums
3. pants – 7. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

7) “tirgotājs” ir jebkura persona, kura 
darbojas nolūkos, kas ir saistīti ar šīs 
personas komercdarbību, 
uzņēmējdarbību, amatniecisko darbību 
vai profesiju;

7) “tirgotājs” ir jebkura persona, kura 
pārdod vai piedāvā pārdošanai ceļojumu 
pakalpojumus vai veicina ceļojumu 
pakalpojumu iegādi savā vārdā vai kā 
starpnieks;

Or. en
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Grozījums Nr. 201
Catherine Stihler

Direktīvas priekšlikums
3. pants – 8. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

8) “organizators” ir tirgotājs, kurš apvieno 
un pārdod vai piedāvā tirdzniecībā 
kompleksos pakalpojumus vai nu tieši, vai 
ar cita tirgotāja starpniecību, vai kopā ar 
citu tirgotāju; ja vairāk nekā viens tirgotājs 
atbilst kritērijiem, kas minēti 2. punkta 
b) apakšpunktā, visus šos tirgotājus uzskata 
par organizatoriem, izņemot, ja viens no 
tiem ir izraudzīts par organizētāju un 
ceļotājs par to ir attiecīgi informēts;

8) “organizators” ir tirgotājs, kurš apvieno 
un pārdod vai piedāvā tirdzniecībā 
kompleksos pakalpojumus vai nu tieši, vai 
ar cita tirgotāja starpniecību, vai kopā ar 
citu tirgotāju, vai kurš veicina šādu 
komplekso pakalpojumu apvienošanu un 
iegādi; ja vairāk nekā viens tirgotājs atbilst 
kritērijiem, kas minēti 2. punkta 
b) apakšpunktā, visus šos tirgotājus uzskata 
par organizatoriem, izņemot, ja viens no 
tiem ir izraudzīts par organizētāju un 
ceļotājs par to ir attiecīgi informēts;

Or. en

Pamatojums

Mērķis ir nodrošināt visu tirdzniecības modeļu ņemšanu vērā un nepilnību novēršanu.

Grozījums Nr. 202
Othmar Karas

Direktīvas priekšlikums
3. pants – 8. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

8) “organizators” ir tirgotājs, kurš apvieno 
un pārdod vai piedāvā tirdzniecībā 
kompleksos pakalpojumus vai nu tieši, vai 
ar cita tirgotāja starpniecību, vai kopā ar 
citu tirgotāju; ja vairāk nekā viens tirgotājs 
atbilst kritērijiem, kas minēti 2. punkta 
b) apakšpunktā, visus šos tirgotājus uzskata 
par organizatoriem, izņemot, ja viens no 
tiem ir izraudzīts par organizētāju un 

8) “organizators” ir persona vai tirgotājs, 
kurš apvieno un pārdod vai piedāvā 
tirdzniecībā kompleksos pakalpojumus vai 
nu tieši, vai ar cita tirgotāja starpniecību, 
vai kopā ar citu tirgotāju; ja vairāk nekā 
viens tirgotājs atbilst kritērijiem, kas minēti 
2. punkta b) apakšpunktā, visus šos 
tirgotājus uzskata par organizatoriem, 
izņemot, ja viens no tiem ir izraudzīts par 
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ceļotājs par to ir attiecīgi informēts; organizētāju un ceļotājs par to ir attiecīgi 
informēts;

Or. de

Pamatojums

Ir jāņem vērā ne vien tirgotāji, bet arī personas, kas ne tikai dažkārt pārdod kompleksos 
pakalpojumus, tādējādi iekļaujot arī nekomerciālos pakalpojumu sniedzējus. Patērētāju 
aizsardzību nevajadzētu apdraudēt, izslēdzot „neoficiālus” pakalpojumu sniedzējus.

Grozījums Nr. 203
Matteo Salvini

Direktīvas priekšlikums
3. pants – 9. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

9) “mazumtirgotājs” ir tirgotājs, kas nav 
organizators un kas:

9) “mazumtirgotājs” ir tirgotājs, kas nav 
organizators un kas pārdod vai piedāvā 
pārdošanai kompleksos pakalpojumus:

Or. en

Pamatojums

Komplekso ceļojumu direktīvas piemērošanas joma būtu jāierobežo ar to ceļojumu 
pakalpojumu apvienojumiem, kas kopā veido kompleksu pakalpojumu. Jauna „atbalstītā 
ceļojumu pakalpojuma” jēdziena ieviešana šajā direktīvā varētu kaitēt patērētājiem un 
uzņēmumiem, radot juridisku nenoteiktību un patērētāju un ceļojumu pakalpojumu sniedzēju 
apjukumu.

Grozījums Nr. 204
Matteo Salvini

Direktīvas priekšlikums
3. pants – 9. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) pārdod vai piedāvā pārdošanai 
kompleksos pakalpojumus vai

svītrots
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Or. en

Grozījums Nr. 205
Matteo Salvini

Direktīvas priekšlikums
3. pants – 9. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) veicina tādu ceļojuma pakalpojumu 
iegādi, kas ir daļa no atbalstīta ceļojumu 
pakalpojuma, palīdzot ceļotājiem noslēgt 
atsevišķus līgumus par ceļojuma 
pakalpojumiem ar atsevišķiem 
pakalpojumu sniedzējiem;

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 206
Jorgo Chatzimarkakis

Direktīvas priekšlikums
3. pants – 9. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) veicina tādu ceļojuma pakalpojumu 
iegādi, kas ir daļa no atbalstīta ceļojumu 
pakalpojuma, palīdzot ceļotājiem noslēgt 
atsevišķus līgumus par ceļojuma 
pakalpojumiem ar atsevišķiem 
pakalpojumu sniedzējiem;

svītrots

Or. en

Pamatojums

Ja atsevišķus līgumus ar atsevišķiem pakalpojumu sniedzējiem noslēdz par atšķirīgām cenām, 
nav saprotams, kādēļ tas būtu uzskatāms par kompleksu ceļojumu vai būtu jāregulē vienādā 
līmenī.

Grozījums Nr. 207
Emma McClarkin



PE526.125v01-00 80/195 AM\1013596LV.doc

LV

Direktīvas priekšlikums
3. pants – 11. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

11) “nenovēršami un ārkārtas apstākļi” ir 
situācija, kura nepakļaujas tirgotāja 
kontrolei un kuras sekas nebūtu iespējams 
novērst pat tad, ja veiktu visus saprātīgi 
iespējamos pasākumus;

11) “nenovēršami un ārkārtēji apstākļi” ir 
neparedzami apstākļi, kuri nepakļaujas 
tirgotāja kontrolei un kuru sekas nebūtu 
iespējams novērst pat tad, ja veiktu visus 
saprātīgi iespējamos pasākumus;

Or. en

Grozījums Nr. 208
Matteo Salvini

Direktīvas priekšlikums
3. pants – 11. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

11) “nenovēršami un ārkārtas apstākļi” ir 
situācija, kura nepakļaujas tirgotāja 
kontrolei un kuras sekas nebūtu iespējams 
novērst pat tad, ja veiktu visus saprātīgi 
iespējamos pasākumus;

11) “nenovēršami un ārkārtēji apstākļi” ir 
neparasti un neparedzami apstākļi, kuri
nepakļaujas iesniedzējas puses kontrolei 
un kuru sekas nebūtu iespējams novērst 
pat tad, ja ievērotu visu vajadzīgo 
piesardzību;

Or. en

Grozījums Nr. 209
Philippe Juvin

Direktīvas priekšlikums
3. pants – 11. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

11) “nenovēršami un ārkārtas apstākļi” ir 
situācija, kura nepakļaujas tirgotāja 
kontrolei un kuras sekas nebūtu iespējams 
novērst pat tad, ja veiktu visus saprātīgi 
iespējamos pasākumus;

11) “nenovēršami un ārkārtēji apstākļi” ir 
situācija, kura nepakļaujas tirgotāja 
kontrolei un kuras sekas nebūtu iespējams 
novērst pat tad, ja veiktu visus saprātīgi 
iespējamos pasākumus;

Or. fr
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Pamatojums

Šis grozījums attiecas uz latviešu valodas redakciju. Nepieciešamība saskaņot terminus ar 
tiem, kas lietoti Regulā (EK) Nr. 261/2004 (pasažieru tiesības sakarā ar iekāpšanas atteikumu 
un lidojumu atcelšanu vai ilgu kavēšanos) un noteikti kā „ārkārtēji apstākļi” (angļu valodā 
— „extraordinary circumstances”).

Grozījums Nr. 210
Ildikó Gáll-Pelcz

Direktīvas priekšlikums
3. pants – 11. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

11) “nenovēršami un ārkārtas apstākļi” ir 
situācija, kura nepakļaujas tirgotāja 
kontrolei un kuras sekas nebūtu iespējams 
novērst pat tad, ja veiktu visus saprātīgi 
iespējamos pasākumus;

11) “nenovēršami un ārkārtēji apstākļi” ir 
situācija, kura nepakļaujas tirgotāja vai 
ceļotāja kontrolei un kuras sekas nebūtu 
iespējams novērst pat tad, ja veiktu visus 
saprātīgi iespējamos pasākumus;

Or. en

Grozījums Nr. 211
Matteo Salvini

Direktīvas priekšlikums
3. pants – 12. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

12) “neatbilstība” ir kompleksajā 
pakalpojumā ietverto ceļojuma 
pakalpojumu nesniegšana vispār vai 
nepienācīga sniegšana.

12) “nepienācīga izpilde” ir ceļojuma 
pakalpojumu nesniegšana vispār vai 
pienācīga nesniegšana saskaņā ar 
līgumu.

Or. en

Pamatojums

Eiropas Komisijas priekšlikumā „neatbilstība” aizstāj jēdzienu „atbilstoša un nepienācīga 
izpilde”, kas dalībvalstīs ir profesionāli termini, sākot no 1990. gada. Dalībvalstīs ir arī 
judikatūra attiecībā uz to nozīmi un ietekmi. Konsekventi jāsaglabā „nepienācīga izpilde” 
lietojums, kā noteikts un izmantots Direktīvā 90/314/EEK (1990. gads).
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Grozījums Nr. 212
Ildikó Gáll-Pelcz

Direktīvas priekšlikums
3. pants – 12. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

12. “neatbilstība” ir kompleksajā 
pakalpojumā ietverto ceļojuma 
pakalpojumu nesniegšana vispār vai 
nepienācīga sniegšana.

(Neattiecas uz tekstu latviešu valodā.)

Or. en

Grozījums Nr. 213
Emma McClarkin

Direktīvas priekšlikums
3. pants – 12.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

12.a) “dati, kas nepieciešami rezervācijas 
darījuma noslēgšanai” ir kredītkartes dati 
vai cita informācija, kas nepieciešama 
maksājuma saņemšanai;

Or. en

Grozījums Nr. 214
Cornelis de Jong

Direktīvas priekšlikums
3.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.a pants
Saskaņošanas līmenis

Dalībvalstis var saglabāt vai pieņemt 
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valsts tiesību aktos stingrākus noteikumus 
nekā šajā direktīvā noteiktie, lai 
nodrošinātu augstāku patērētāju 
aizsardzības līmeni.

Or. en

Grozījums Nr. 215
Hans-Peter Mayer

Direktīvas priekšlikums
4. pants – 1. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalstis nodrošina, ka, pirms 
ceļotājam kļūst saistošs jebkāds kompleksā 
ceļojuma līgums vai jebkurš attiecīgs 
piedāvājums, organizators un, ja 
komplekso pakalpojumu pārdod 
mazumtirgotājs, arī mazumtirgotājs
sniedz ceļotājam šādu informāciju, ja tā 
attiecas uz konkrēto komplekso 
pakalpojumu:

1. Dalībvalstis nodrošina, ka, pirms 
ceļotājam kļūst saistošs jebkāds kompleksā 
ceļojuma līgums vai jebkurš attiecīgs 
piedāvājums, organizators sniedz ceļotājam 
šādu informāciju, ja tā attiecas uz konkrēto 
komplekso pakalpojumu:

Or. de

Pamatojums

Ceļojuma organizatoram ir jāinformē, bet mazumtirgotājam šī informācija būtu tikai jāsniedz 
tālāk. Turklāt to var saukt pie atbildības, tikai tam kļūdoties. Šajā saistībā sk. papildināto 
grozījumu 4. panta 1.a punktā, kā arī grozījumu 19. pantā. Ja atbildīgi būtu abi, tad rastos 
neskaidrība par atbildību, ja nejauši tiktu sniegta dažāda informācija.

Grozījums Nr. 216
Ildikó Gáll-Pelcz

Direktīvas priekšlikums
4. pants – 1. punkts – a apakšpunkts – ii punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ii) transporta līdzekļi, to raksturojums un 
kategorijas, izbraukšanas un atgriešanās

ii) norāde par to pasažieru
transportlīdzekļu raksturojumu un
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vietas, datumi un laiks vai, ja precīzs laiks 
vēl nav noteikts, izbraukšanas un 
atgriešanās aptuvenais laiks, apstāšanās 
un pārsēšanās laiki un vietas;

kategorijām, kurus izmantos kompleksā 
ceļojuma īstenošanas gaitā (piemēram, 
par bagāžas pārvadāšanu, sēdvietu 
rezervāciju), jo īpaši transportlīdzekļiem, 
kurus izmantos izbraukšanas un 
atgriešanās nolūkā (regulārajiem vai 
čārterreisiem), par plānotajām 
izbraukšanas un atgriešanās vietām un
datumiem/laikiem (minimālā prasība —
par dienas daļu), kā arī par atsevišķo 
uzturēšanās daļu vietām un ilgumu;

Or. en

Pamatojums

Piedāvājums paplašināt un precizēt 4. panta 1. punkta a) apakšpunkta ii) punktu, jo 
izbraukšanas un atgriešanās nolūkā izmantotie transportlīdzekļi, kā arī izbraukšanas un 
atgriešanās vietas un laiki, ceļotājiem ir īpaši nozīmīgi.

Grozījums Nr. 217
Hans-Peter Mayer

Direktīvas priekšlikums
4. pants – 1. punkts – a apakšpunkts – ii punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ii) transporta līdzekļi, to raksturojums un 
kategorijas, izbraukšanas un atgriešanās 
vietas, datumi un laiks vai, ja precīzs laiks 
vēl nav noteikts, izbraukšanas un 
atgriešanās aptuvenais laiks, apstāšanās un 
pārsēšanās laiki un vietas;

ii) transportlīdzekļi, to raksturojums un 
kategorijas, izbraukšanas un atgriešanās 
vietas, datumi un laiks vai, ja precīzs laiks 
vēl nav noteikts, izbraukšanas un 
atgriešanās aptuvenais laiks, kura atšķirība 
nedrīkst būt ilgāka par 3 stundām no 
faktiskā izbraukšanas un atgriešanās 
laika, apstāšanās un pārsēšanās laiki un 
vietas;

Or. de

Pamatojums

Trīs stundu ierobežojums ir saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 261/2004.

Grozījums Nr. 218
Pablo Arias Echeverría
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Direktīvas priekšlikums
4. pants – 1. punkts – a apakšpunkts – iii punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

iii) naktsmītņu atrašanās vieta, galvenās 
iezīmes un tūrisma kategorija;

iii) izmitināšanas atrašanās vieta un
galvenās iezīmes un tūrisma kategorija, ko 
tai piešķīrusi iestāde, kas ir kompetenta 
vietā, kur atrodas izmitināšanas vieta;

Or. es

Pamatojums

No patērētājiem bieži tiek saņemtas sūdzības un prasības par to, ka tiem piedāvātā 
izmitināšanas tūrisma kategorija nav tā pati tūrisma kategorija, ko kompetentā iestāde 
piešķīrusi vietai, kurā atrodas izmitināšanas vieta. Būtu labāk izmantot tikai oficiālo tūrisma 
kategoriju, nevis organizatora izvēlētu kategoriju, balstoties uz saviem kritērijiem.

Grozījums Nr. 219
Sergio Gaetano Cofferati

Direktīvas priekšlikums
4. pants – 1. punkts – a apakšpunkts – va punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

va) vai kāds no ceļojuma pakalpojumiem 
ceļotājam tiks sniegts kā grupas 
pakalpojums un šādā gadījumā jānosaka, 
cik cilvēku paredzēts iekļaut grupā;

Or. en

Grozījums Nr. 220
Monika Hohlmeier

Direktīvas priekšlikums
4. pants – 1. punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) kompleksā pakalpojuma kopējo cenu, c) kompleksā pakalpojuma kopējo cenu, 
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ieskaitot nodokļus un attiecīgā gadījumā 
visas papildu nodevas, maksājumus un 
citas izmaksas vai, ja tās nevar pamatoti 
aprēķināt iepriekš, tad faktu, ka ceļotājam 
būs jāsedz šādas papildu izmaksas;

ieskaitot nodokļus un attiecīgā gadījumā 
visas papildu nodevas, maksājumus un 
citas izmaksas vai, ja tās nevar pamatoti 
aprēķināt iepriekš, tad faktu, ka ceļotājam 
būs jāsedz šādas papildu izmaksas; kopējā 
cena ir jānorāda rēķinā, kurā ir 
pārskatāmi uzskaitīti visi ceļojuma 
pakalpojuma izdevumi, jo īpaši saistībā ar 
izmaiņām rezervācijā, tās atcelšanu vai 
citām ar ceļojuma pakalpojumu saistītām 
izmaiņām; ceļotājam ir jābūt pieejamam
rēķinam, vēlākais tam dodoties ceļā;

Or. de

Grozījums Nr. 221
Monika Hohlmeier

Direktīvas priekšlikums
4. pants – 1. punkts – ca apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ca) rezervētās biļetes klase, arī iespējamā
apakšklase, precīzā un pārskatāmā veidā, 
kā arī tās pieejamība, izdevumi un 
nosacījumi, veicot izmaiņas rezervācijā, 
tās atcelšanu vai citas izmaiņas;

Or. de

Grozījums Nr. 222
Monika Hohlmeier

Direktīvas priekšlikums
4. pants – 1. punkts – cb apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

cb) konkrētā biļetes klasē pieejamās 
brīvās vietas, ieskaitot iespējamos papildu 
izdevumus, mainot uz citu klasi vai arī 
apakšklasi;
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Or. de

Grozījums Nr. 223
Jorgo Chatzimarkakis

Direktīvas priekšlikums
4. pants – 1. punkts – e apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

e) minimālo cilvēku skaitu, kas 
nepieciešams kompleksā pakalpojuma 
īstenošanai, un iespējamo atcelšanas 
termiņu, kas nav īsāks par 20 dienām
pirms kompleksā pakalpojuma sākuma, ja 
minētais personu skaits nav sasniegts;

e) minimālo cilvēku skaitu, kas 
nepieciešams kompleksā pakalpojuma 
īstenošanai, un pamatotu iespējamo 
atcelšanas termiņu pirms kompleksā 
pakalpojuma sākuma, ja minētais personu 
skaits nav sasniegts;

Or. en

Pamatojums

Nav pamatoti gaidīt, ka konkrētam kompleksajam pakalpojumam 20 dienas iepriekš būs 
sasniegts minimālais cilvēku skaits. Nepieciešamais atcelšanas termiņš jāatstāj organizatoru 
ziņā, taču ir nepārprotami jāpaziņo patērētājam.

Grozījums Nr. 224
Sergio Gaetano Cofferati

Direktīvas priekšlikums
4. pants – 1. punkts – e apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

e) minimālo cilvēku skaitu, kas 
nepieciešams kompleksā pakalpojuma 
īstenošanai, un iespējamo atcelšanas 
termiņu, kas nav īsāks par 20 dienām pirms 
kompleksā pakalpojuma sākuma, ja 
minētais personu skaits nav sasniegts;

e) minimālo cilvēku skaitu, kas 
nepieciešams kompleksā pakalpojuma 
īstenošanai, un iespējamo atcelšanas 
termiņu, kas nav īsāks par 30 dienām pirms 
kompleksā pakalpojuma sākuma, ja 
minētais personu skaits nav sasniegts;

Or. en

Grozījums Nr. 225
Ivo Belet
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Direktīvas priekšlikums
4. pants – 1. punkts – e apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

e) minimālo cilvēku skaitu, kas 
nepieciešams kompleksā pakalpojuma 
īstenošanai, un iespējamo atcelšanas 
termiņu, kas nav īsāks par 20 dienām pirms 
kompleksā pakalpojuma sākuma, ja 
minētais personu skaits nav sasniegts;

e) minimālo cilvēku skaitu, kas 
nepieciešams kompleksā pakalpojuma 
īstenošanai, un iespējamo atcelšanas 
termiņu, kas nav īsāks par 14 dienām pirms 
kompleksā pakalpojuma sākuma, ja 
minētais personu skaits nav sasniegts;

Or. nl

Pamatojums

Šī vērtība būtu jāpieskaņo noteikumiem par aviokompāniju atcelšanas darbībām, kas ietverti 
grozījumos Regulā (EK) Nr. 261/2004, ar ko paredz kopīgus noteikumus par kompensāciju un 
atbalstu pasažieriem sakarā ar iekāpšanas atteikumu un lidojumu atcelšanu vai ilgu 
kavēšanos, un Regulā (EK) Nr. 2027/97 par gaisa pārvadātāju atbildību, veicot pasažieru un 
viņu bagāžas gaisa pārvadājumus.

Grozījums Nr. 226
Emma McClarkin

Direktīvas priekšlikums
4. pants – 1. punkts – fa apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

fa) informāciju par iespējām iekļaut 
ceļojuma atcelšanas apdrošināšanu vai 
apdrošināšanu atgriešanās izmaksu 
segšanai pēc nelaimes gadījuma vai 
slimības gadījumā;

Or. en

Grozījums Nr. 227
Catherine Stihler

Direktīvas priekšlikums
4. pants – 1. punkts – ga apakšpunkts (jauns) 
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ga) nosacījumus līguma izbeigšanai pēc
ceļotāja vai organizatora pieprasījuma
pirms kompleksā pakalpojuma sākuma;

Or. en

Grozījums Nr. 228
Sergio Gaetano Cofferati

Direktīvas priekšlikums
4. pants – 1. punkts – ga apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ga) informāciju, ka ceļotājs var izbeigt 
līgumu jebkurā laikā pirms kompleksā 
pakalpojuma sākuma par pamatotu 
standarta izbeigšanas maksu, ja tāda ir
noteikta saskaņā ar 10. panta 1. punktu;

Or. en

Grozījums Nr. 229
Pablo Arias Echeverría, Luis de Grandes Pascual, Rosa Estaràs Ferragut

Direktīvas priekšlikums
4. pants – 1. punkts – ga apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ga) iespēju anulēt līgumu, tā termiņus un 
attiecīgā gadījumā par to noteiktās 
sankcijas;

Or. es

Grozījums Nr. 230
Sergio Gaetano Cofferati



PE526.125v01-00 90/195 AM\1013596LV.doc

LV

Direktīvas priekšlikums
4. pants – 1. punkts – gb apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

gb) attiecīgā gadījumā informāciju par 
riskiem, ko rada karadarbība un dabas 
katastrofas;

Or. en

Grozījums Nr. 231
Pablo Arias Echeverría, Luis de Grandes Pascual, Rosa Estaràs Ferragut

Direktīvas priekšlikums
4. pants – 1. punkts – gb apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

gb) iespēju nodot komplekso ceļojuma 
līgumu citam ceļotājam un šīs nodošanas 
iespējamos ierobežojumus un sekas;

Or. es

Grozījums Nr. 232
Sergio Gaetano Cofferati

Direktīvas priekšlikums
4. pants – 1. punkts – gc apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

gc) vajadzības gadījumā informāciju par 
maksātnespējas aizsardzību un 
organizatora atbildības apdrošināšanu;

Or. en

Grozījums Nr. 233
Pablo Arias Echeverría, Luis de Grandes Pascual, Rosa Estaràs Ferragut
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Direktīvas priekšlikums
4. pants – 1. punkts – gc apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

gc) attiecīgā gadījumā iespēju izmantot 
ārpus tiesas sūdzību un atlīdzināšanas 
mehānismu, kas attiecas uz operatoru, un 
metodes, lai tam piekļūtu;

Or. es

Pamatojums

Ir ierosināts iekļaut 4. panta 1. punktā minētos trīs jaunos punktus, lai ļautu patērētājam 
pareizi novērtēt un salīdzināt dažādus tirgū pieejamos piedāvājumus; tas palīdzēs arī veicināt 
lielāku konkurenci starp ceļojumu kompānijām.

Grozījums Nr. 234
Sergio Gaetano Cofferati

Direktīvas priekšlikums
4. pants – 1. punkts – gd apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

gd) informāciju par iekšējo sūdzību 
izskatīšanas procedūru un pieejamajiem 
alternatīvajiem strīdu izšķiršanas 
mehānismiem saskaņā ar Direktīvu 
2013/11/ES, un tiešsaistes strīdu 
izšķiršanas mehānismiem saskaņā ar 
Regulu (ES) Nr. 524/2013, kā arī par to, 
vai tirgotājs pieder kādai ADR sistēmai, 
vai nepieder;

Or. en

Grozījums Nr. 235
Hans-Peter Mayer

Direktīvas priekšlikums
4. pants – 1.a punkts (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Ja kompleksais pakalpojumus tiek 
pārdots ar mazumtirgotāja starpniecību, 
tam nekavējoties jāsniedz ceļotājam visa 
šā panta 1. punktā minētā informācija.

Or. de

Pamatojums

Sekas, kas rodas iztrūkstošas vai kļūdainas informācijas sniegšanas gadījumā, tiek paredzētas 
19. punktā.

Grozījums Nr. 236
Hans-Peter Mayer

Direktīvas priekšlikums
4. pants – 1.b punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.b Slēdzot ceļojuma līgumu elektroniski, 
organizatoram skaidrā un izceltā veidā un 
tieši pirms ceļotāja rezervācijas, ir 
jānorāda ceļotājam uz 4. panta 1. punkta 
a) apakšpunkta i), ii), iii), iv) un v) punktā
un c) un d) apakšpunktā minēto
informāciju. Attiecīgi piemēro Direktīvas
2011/83/ES 8. panta 2. punkta otro daļu.

Or. de

Pamatojums

Jo īpaši slēdzot ceļojuma līgumus internetā, ceļotājam ir nozīmīga pirms līguma slēgšanas 
sniegtā informācija. Veicot rezervācijas tiešsaistē, tam nav pieejama personīga 
kontaktpersona, un tādējādi ar ceļojumu saistītā informācija tīmekļa vietnē ir jāmeklē pašam. 
Informācijas sniegšanas veida konkrēti kritēriji atvieglo informācijas prasību ievērošanu. Šis 
noteikums ir saskaņā ar Direktīvas 2011/83/ES 8. panta 2. punktu.

Grozījums Nr. 237
Hans-Peter Mayer
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Direktīvas priekšlikums
4. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Šā panta 1. punktā minēto informāciju 
sniedz skaidrā un nepārprotamā veidā.

2. Šā panta 1. punktā minēto informāciju 
sniedz skaidrā, saprotamā un 
nepārprotami izceltā veidā.

Or. de

Pamatojums

Patērētāju tiesību direktīvā (34. apsvērums) ir izmantota redakcija „skaidri un saprotami”. 
„Nepārprotami” šajā gadījumā attiecināms uz „izcelts” — to var tulkojot pārprast (angļu 
valodā — „prominent”). Tas ir jāsaprot šādi: informācijai ir jābūt skaidri redzamai.

Grozījums Nr. 238
Sergio Gaetano Cofferati

Direktīvas priekšlikums
4. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Šā panta 1. punktā minēto informāciju 
sniedz skaidrā un nepārprotamā veidā.

2. Šā panta 1. punktā minēto informāciju 
sniedz uz pastāvīga informācijas nesēja 
un skaidrā un nepārprotamā veidā.

Or. en

Grozījums Nr. 239
Pablo Arias Echeverría, Rosa Estaràs Ferragut

Direktīvas priekšlikums
4. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Šā panta 1. punktā minēto informāciju 
sniedz skaidrā un nepārprotamā veidā.

2. Šā panta 1. punktā minēto informāciju 
sniedz skaidrā un saprotamā veidā.

Or. es
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Pamatojums

Tiek mēģināts panākt vajadzīgo atbilstību Direktīvai par patērētāju tiesībām attiecībā uz 
veidu, kādā tiek sniegta informācija pirms līguma slēgšanas.

Grozījums Nr. 240
Catherine Stihler

Direktīvas priekšlikums
4. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Šā panta 1. punktā minēto informāciju 
sniedz skaidrā un nepārprotamā veidā.

2. Šā panta 1. punktā minēto informāciju 
sniedz skaidrā, pieejamā un nepārprotamā 
veidā.

Or. en

Grozījums Nr. 241
Hans-Peter Mayer

Direktīvas priekšlikums
4. pants – 2.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Tirgotāja pienākums ir pierādīt šajā 
nodaļā minēto informācijas prasību 
izpildi.

Or. de

Pamatojums

Tā kā pēc līguma slēgšanas var rasties pārpratumi starp ceļojuma organizētāju un patērētāju 
saistībā ar informācijas prasību izpildi, tad direktīvā būtu skaidri jānorāda, ka šajā gadījumā 
tirgotājam ir pienākums pierādīt II nodaļā minēto nepieciešamo informācijas prasību izpildi. 
Atbilstošie noteikumi atrodami Direktīvas 2011/83/ES par patērētāju tiesībām 6. panta 
9. punktā.

Grozījums Nr. 242
Hans-Peter Mayer
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Direktīvas priekšlikums
5. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalstis nodrošina, ka organizators 
nevar mainīt informāciju, kas darīta 
zināma ceļotājam saskaņā ar 4. panta a), c), 
d), e) un g) apakšpunktu, izņemot
gadījumus, kad organizators patur sev 
tiesības veikt izmaiņas minētajā 
informācijā un paziņo visas izmaiņas 
ceļotājam skaidrā un nepārprotamā veidā 
pirms līguma noslēgšanas.

1. Informācija, kas darīta zināma 
ceļotājam saskaņā ar 4. panta 1. punkta a), 
c), d), e) un g) apakšpunktu tiek iekļauta 
kompleksā pakalpojuma līgumā un to 
nedrīkst mainīt, izņemot, ja vien 
līgumslēdzējas puses nav skaidri 
vienojušās citādi.

Or. de

Pamatojums

Direktīvas priekšlikuma redakcija ir neskaidra: vienreiz sniegtu informāciju mainīt nedrīkst. 
Direktīvas priekšlikuma redakciju var saprast tā, ka ceļojuma organizētājs, sniedzot
informāciju pirms līguma noslēgšanas, jau būtu izveidojis līgumisku saikni. Ierosinātais 
priekšlikums piemēro Patērētāju tiesību direktīvas par komplekso ceļojumu tiesībām 
risinājumu, tādējādi arī saskaņojot ES patērētāju tiesības.

Grozījums Nr. 243
Sergio Gaetano Cofferati

Direktīvas priekšlikums
5. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalstis nodrošina, ka organizators 
nevar mainīt informāciju, kas darīta zināma 
ceļotājam saskaņā ar 4. panta a), c), d), e) 
un g) apakšpunktu, izņemot gadījumus, 
kad organizators patur sev tiesības veikt 
izmaiņas minētajā informācijā un paziņo 
visas izmaiņas ceļotājam skaidrā un 
nepārprotamā veidā pirms līguma 
noslēgšanas.

1. Dalībvalstis nodrošina, ka organizators 
nevar mainīt informāciju, kas darīta zināma 
ceļotājam saskaņā ar 4. panta 1. punkta a), 
c), d), e), g) un ga) apakšpunktu, izņemot 
gadījumus, kad organizators patur sev 
tiesības veikt izmaiņas minētajā 
informācijā un paziņo visas izmaiņas 
ceļotājam skaidrā un nepārprotamā veidā 
pirms līguma noslēgšanas.

Or. en
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Grozījums Nr. 244
Pablo Arias Echeverría, Rosa Estaràs Ferragut

Direktīvas priekšlikums
5. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalstis nodrošina, ka organizators 
nevar mainīt informāciju, kas darīta zināma 
ceļotājam saskaņā ar 4. panta a), c), d), e) 
un g) apakšpunktu, izņemot gadījumus, kad 
organizators patur sev tiesības veikt 
izmaiņas minētajā informācijā un paziņo 
visas izmaiņas ceļotājam skaidrā un 
nepārprotamā veidā pirms līguma 
noslēgšanas.

1. Dalībvalstis nodrošina, ka organizators 
nevar mainīt informāciju, kas darīta zināma
ceļotājam saskaņā ar 4. panta 1. punkta a), 
c), d), e) un g) apakšpunktu, izņemot 
gadījumus, kad organizators patur sev 
tiesības veikt izmaiņas minētajā 
informācijā un paziņo visas izmaiņas 
ceļotājam skaidrā un saprotamā veidā 
pirms līguma noslēgšanas.

Or. es

Grozījums Nr. 245
Ildikó Gáll-Pelcz

Direktīvas priekšlikums
5. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Ja informācija par papildu 
maksājumiem, nodevām vai citām 
izmaksām, kas minēta 4. panta 
c) apakšpunktā, nav sniegta pirms līguma 
noslēgšanas, ceļotājs šīs nodevas, 
maksājumus vai citas izmaksas nesedz.

2. Ja informācija par papildu 
maksājumiem, nodevām vai citām 
izmaksām, kas minēta 4. panta 1. punkta
c) apakšpunktā, nav rakstveidā sniegta 
pirms līguma noslēgšanas, ceļotājs šīs 
nodevas, maksājumus vai citas izmaksas 
nesedz. Tomēr, ja ceļojuma organizators 
vērš uz tām uzmanību un attiecīgi informē 
ceļotāju, ceļotājam ir pienākums segt šīs 
izmaksas.

Or. en

Grozījums Nr. 246
Hans-Peter Mayer, Andreas Schwab
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Direktīvas priekšlikums
5. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Līguma noslēgšanas laikā vai tūlīt pēc 
līguma noslēgšanas, organizators izsniedz 
ceļotājam līguma kopiju vai līguma 
apstiprinājumu uz pastāvīga informācijas 
nesēja.

3. Līguma noslēgšanas laikā vai 
nekavējoties pēc līguma noslēgšanas, 
organizators izsniedz ceļotājam līguma 
kopiju vai līguma apstiprinājumu uz 
pastāvīga informācijas nesēja.

Or. de

Pamatojums

Ne vienmēr būs iespējams izsniegt apstiprinājumu līguma noslēgšanas laikā vai nekavējoties
pēc tā noslēgšanas.

Grozījums Nr. 247
Emma McClarkin

Direktīvas priekšlikums
5. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Līguma noslēgšanas laikā vai tūlīt pēc 
līguma noslēgšanas, organizators izsniedz 
ceļotājam līguma kopiju vai līguma 
apstiprinājumu uz pastāvīga informācijas 
nesēja.

3. Līguma noslēgšanas laikā vai pēc
iespējas ātri pēc līguma noslēgšanas, 
organizators izsniedz ceļotājam līguma 
kopiju vai līguma apstiprinājumu uz 
pastāvīga informācijas nesēja.

Or. en

Pamatojums

Ja rezervāciju veic pa tālruni, pastu vai citā netiešas saskarsmes vai tiešsaistes procesā, ne 
vienmēr ir iespējams nekavējoties sniegt kādu apstiprinājumu.

Grozījums Nr. 248
Jorgo Chatzimarkakis

Direktīvas priekšlikums
5. pants – 3. punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Līguma noslēgšanas laikā vai tūlīt pēc 
līguma noslēgšanas, organizators izsniedz 
ceļotājam līguma kopiju vai līguma 
apstiprinājumu uz pastāvīga informācijas 
nesēja.

3. Līguma noslēgšanas laikā vai tūlīt pēc 
līguma noslēgšanas, organizators izsniedz 
ceļotājam līguma kopiju vai līguma 
apstiprinājumu.

Or. en

Pamatojums

Tā kā mūsdienās daudzi pakalpojumi tiek sniegti un darījumi tiek slēgti tiešsaistē, nebūtu 
nepieciešams izsniegt līgumu uz pastāvīga informācijas nesēja, bet gan tiešsaistē un viegli 
izdrukājamā veidā.

Grozījums Nr. 249
Catherine Stihler

Direktīvas priekšlikums
5. pants – 3.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.a Pirms līguma noslēgšanas ceļotājam 
sniegtā informācija ir organizatoram 
saistoša un tiek iekļauta līgumā.

Or. en

Grozījums Nr. 250
Catherine Stihler

Direktīvas priekšlikums
6. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalstis nodrošina, ka kompleksā 
ceļojuma līgumi ir vienkāršā un skaidri 
saprotamā valodā un, ciktāl tie ir rakstiski 
– skaidri salasāmi.

1. Dalībvalstis nodrošina, ka kompleksā 
ceļojuma līgumi ir vienkāršā, pieejamā un 
skaidri saprotamā valodā un, ciktāl tie ir 
rakstiski — skaidri salasāmi.
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Or. en

Grozījums Nr. 251
Pablo Arias Echeverría, Rosa Estaràs Ferragut

Direktīvas priekšlikums
6. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalstis nodrošina, ka kompleksā 
ceļojuma līgumi ir vienkāršā un skaidri 
saprotamā valodā un, ciktāl tie ir rakstiski 
– skaidri salasāmi.

(Neattiecas uz tekstu latviešu valodā.)

Or. es

Grozījums Nr. 252
Hans-Peter Mayer

Direktīvas priekšlikums
6. pants – 2. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Līgumā vai līguma apstiprinājumā ietver 
visu informāciju, kas minēta 4. pantā. 
Tajā ietver šādu papildu informāciju:

2. Līguma tekstā vai līguma 
apstiprinājumā ir jāietver viss līguma 
saturs un jo īpaši arī 4. pantā minētā 
informācija, kas veido līguma saturu. 
Turklāt līguma tekstā vai līguma 
apstiprinājumā ietver šādu papildu 
informāciju:

Or. de

Pamatojums

Šis grozījums precizē Komisijas priekšlikumu, kas nosaka, ka informācija ir jau tad iekļauta 
līgumā, ja tā ir „minēta 4. pantā”. Taču līgumā var ietvert tikai to informāciju, kas tiešām ir 
sniegta. Tas tiek panākts, pieņemot grozījumu, kas norāda uz informāciju „kas veido līguma 
saturu”. Minētā pamatā ir iepriekš ierosinātais grozījums 5. panta 1. punktā.
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Grozījums Nr. 253
Jorgo Chatzimarkakis

Direktīvas priekšlikums
6. pants – 2. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) ceļotāja īpašās prasības, kurām 
organizators ir piekritis;

a) vajadzības gadījumā ceļotāja īpašās 
prasības, kurām organizators ir piekritis;

Or. en

Pamatojums

Nepieciešama elastība attiecībā uz ceļotāja īpašajām prasībām; tomēr ne vienmēr 
organizators var izpildīt visas iespējamās prasības, tādēļ viņam nevajadzētu automātiski tās 
ievērot.

Grozījums Nr. 254
Philippe Juvin

Direktīvas priekšlikums
6. pants – 2. punkts – b apakšpunkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) informāciju, ka: b) informāciju, ka organizators un/vai 
mazumtirgotājs:

Or. en

Pamatojums

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.

Grozījums Nr. 255
Philippe Juvin
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Direktīvas priekšlikums
6. pants – 2. punkts – b apakšpunkts – ii punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ii) organizatoram ir pienākums sniegt 
palīdzību, ja ceļotājs ir nonācis grūtībās 
saskaņā ar 14. pantu;

svītrots

Or. en

Pamatojums

Šis punkts nav svītrots, bet ir pārcelts uz ba) apakšpunktu saskaņā ar grozījumu, ko Philippe 
Juvin iesniedzis b) apakšpunktā. Patiesi, palīdzības sniegšana (14. pants) attiecas tikai uz 
organizatoru, nevis mazumtirgotāju. Tomēr atbildība par kompleksā pakalpojuma sniegšanu 
(11. pants) un maksātnespējas aizsardzību (15. un 16. pants) attiecas gan uz organizatoru, 
gan mazumtirgotāju (kompleksajiem pakalpojumiem) un uz mazumtirgotāju atbalstītajiem 
ceļojumu pakalpojumiem.

Grozījums Nr. 256
Philippe Juvin

Direktīvas priekšlikums
6. pants – 2. punkts – ba apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ba) informāciju, ka organizatoram ir 
pienākums sniegt palīdzību, ja ceļotājs ir 
nonācis grūtībās saskaņā ar 14. pantu;

Or. en

Pamatojums

Šis punkts ir pārcelts no b) apakšpunkta ii) punktu saskaņā ar grozījumu, ko Philippe Juvin 
iesniedzis b) apakšpunktā. Patiesi, palīdzības sniegšana (14. pants) attiecas tikai uz 
organizatoru, nevis mazumtirgotāju. Tomēr atbildība par kompleksā pakalpojuma sniegšanu 
(11. pants) un maksātnespējas aizsardzību (15. un 16. pants) attiecas gan uz organizatoru, 
gan mazumtirgotāju (kompleksajiem pakalpojumiem) un uz mazumtirgotāju atbalstītajiem 
ceļojumu pakalpojumiem.

Grozījums Nr. 257
Ivo Belet
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Direktīvas priekšlikums
6. pants – 2. punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) informāciju par kontaktpunktu, kur 
ceļotājs var sūdzēties par jebkuru 
neatbilstību, ar ko viņš saskāries uz 
vietas;

svītrots

Or. nl

Grozījums Nr. 258
Ivo Belet

Direktīvas priekšlikums
6. pants – 2. punkts – d apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

d) organizatora vietējā pārstāvja vai 
kontaktpunkta nosaukumu, faktisko 
adresi, tālruņa numuru un e-pasta adresi, 
kur ceļotājs var vērsties pēc palīdzības, ja 
viņš ir nonācis grūtībās, bet, ja šāda 
pārstāvja vai kontaktpunkta nav —
ārkārtas tālruņa numuru vai norādi par 
citu veidu, kā sazināties ar organizatoru;

svītrots

Or. nl

Grozījums Nr. 259
Sergio Gaetano Cofferati

Direktīvas priekšlikums
6. pants – 2. punkts – e apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

e) informāciju, ka ceļotājs var izbeigt 
līgumu jebkurā laikā pirms kompleksā 
pakalpojuma sākuma par atbilstošu 
atlīdzību vai saprātīgu standarta 

svītrots
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izbeigšanas maksu, ja šādas maksas ir 
norādītas saskaņā ar 10. panta 1. punktu;

Or. en

Grozījums Nr. 260
Jorgo Chatzimarkakis

Direktīvas priekšlikums
6. pants – 2. punkts – ga apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ga) jebkura pārvadātāja nosaukumu un 
kontaktinformāciju, kuram ceļotājs var 
adresēt jebkuru kompensācijas 
pieprasījumu saskaņā ar 12. panta 
4. punktu;

Or. en

Grozījums Nr. 261
Hans-Peter Mayer

Direktīvas priekšlikums
6. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Šā panta 2. punktā minēto informāciju 
sniedz skaidrā un nepārprotamā veidā.

3. Šā panta 2. punktā minēto informāciju 
sniedz skaidrā, saprotamā un nepārprotami 
izceltā veidā.

Or. de

Pamatojums

Patērētāju tiesību direktīvā ir noteikts „skaidri un saprotami”. „Nepārprotami” jāsaprot kā 
„nepārprotami izceltā veidā”.

Grozījums Nr. 262
Ivo Belet
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Direktīvas priekšlikums
6. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Laikus pirms kompleksā pakalpojuma 
sākuma, organizators izsniedz ceļotājam 
nepieciešamās kvītis, sertifikātus vai 
biļetes, tostarp informāciju ar precīziem 
izbraukšanas, apstāšanās, transporta 
savienojumu un ierašanās laikiem.

4. Laikus pirms kompleksā pakalpojuma 
sākuma, organizators izsniedz ceļotājam 
šādu informāciju:

a) nepieciešamās kvītis, sertifikātus vai 
biļetes, tostarp informāciju ar precīziem 
izbraukšanas, apstāšanās, transporta 
savienojumu un ierašanās laikiem;
b) tā kontaktpunkta informāciju, kur 
ceļotājs var iesniegt sūdzību par jebkādu 
atbilstības trūkumu, ar ko tas saskaras 
šajā vietā;
c) organizatora vietējā pārstāvja vai 
kontaktpunkta nosaukumu, ģeogrāfisko 
adresi, tālruņa numuru un e-pasta adresi, 
kura palīdzību grūtībās nonākušais 
ceļotājs varētu pieprasīt vai, ja nav šāda 
vietējā pārstāvja vai kontaktpunkta, 
avārijas tālruņa numuru vai norādi par 
visiem veidiem, kā sazināties ar 
organizatoru.

Or. nl

Grozījums Nr. 263
Anna Hedh

Direktīvas priekšlikums
7. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalstis nodrošina to, ka ceļotājs var 
nodot līgumu personai, kas atbilst visiem 
līgumam piemērojamiem nosacījumiem, ja 
pirms kompleksā pakalpojuma sākuma ir 
iesniedzis organizatoram pamatotu 

1. Dalībvalstis nodrošina to, ka ceļotājs var 
nodot līgumu personai, kas atbilst visiem 
līgumam piemērojamiem nosacījumiem, ja 
pirms kompleksā pakalpojuma sākuma ir 
iesniedzis organizatoram vai 
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paziņojumu uz pastāvīga informācijas 
nesēja.

mazumtirgotājam pamatotu paziņojumu uz 
pastāvīga informācijas nesēja.

Or. sv

Grozījums Nr. 264
Sergio Gaetano Cofferati

Direktīvas priekšlikums
7. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalstis nodrošina to, ka ceļotājs var 
nodot līgumu personai, kas atbilst visiem 
līgumam piemērojamiem nosacījumiem, ja 
pirms kompleksā pakalpojuma sākuma ir 
iesniedzis organizatoram pamatotu 
paziņojumu uz pastāvīga informācijas 
nesēja.

1. Dalībvalstis nodrošina to, ka ceļotājs var 
nodot līgumu personai, kas atbilst visiem 
līgumam piemērojamiem nosacījumiem, ja 
pirms kompleksā pakalpojuma sākuma ir 
iesniedzis organizatoram vai 
mazumtirgotājam pamatotu paziņojumu uz 
pastāvīga informācijas nesēja.

Or. en

Grozījums Nr. 265
Adam Bielan

Direktīvas priekšlikums
7. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalstis nodrošina to, ka ceļotājs var 
nodot līgumu personai, kas atbilst visiem 
līgumam piemērojamiem nosacījumiem, ja 
pirms kompleksā pakalpojuma sākuma ir 
iesniedzis organizatoram pamatotu 
paziņojumu uz pastāvīga informācijas 
nesēja.

1. Dalībvalstis nodrošina to, ka ceļotājs ne 
vēlāk kā septiņas dienas pirms
izbraukšanas var nodot līgumu personai, 
kas atbilst visiem līgumam piemērojamiem 
nosacījumiem, ja pirms kompleksā 
pakalpojuma sākuma ir iesniedzis 
organizatoram pamatotu paziņojumu uz 
pastāvīga informācijas nesēja.

Or. pl
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Grozījums Nr. 266
Matteo Salvini

Direktīvas priekšlikums
7. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Persona, kas nodod līgumu, un saņēmējs 
ir solidāri atbildīgi par atlikušā maksājuma 
samaksu un par visu no šādas nodošanas 
izrietošo papildus nodevu, maksājumu vai 
citu izmaksu segšanu. Šādas izmaksas ir 
pamatotas un jebkurā gadījumā 
nepārsniedz faktiskās izmaksas, kas rodas 
organizētājam.

2. Persona, kas nodod līgumu, un saņēmējs 
ir solidāri un nošķirti atbildīgi par atlikušā 
maksājuma samaksu un par visu no šādas 
nodošanas izrietošo papildus nodevu, 
maksājumu vai citu izmaksu segšanu, 
tostarp par trešām personām radušos 
anulēšanas izmaksu segšanu. Šādas 
izmaksas ir pamatotas un jebkurā gadījumā 
nepārsniedz faktiskās izmaksas, kas rodas 
organizētājam.

Or. en

Pamatojums

Ceļojumu pakalpojumi ar personālu rezervāciju vai pielāgoti pakalpojumi bieži vien ir 
dažādu piegādātāju savstarpēji atkarīgu pakalpojumu apvienojums. Ja līgums tiek nodots 
citai personai, tai personai, kas nodod līgumu, un tā saņēmējam jābūt atbildīgam visiem 
pakalpojumu sniedzējiem.

Grozījums Nr. 267
Sergio Gaetano Cofferati

Direktīvas priekšlikums
7. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Persona, kas nodod līgumu, un saņēmējs 
ir solidāri atbildīgi par atlikušā maksājuma 
samaksu un par visu no šādas nodošanas 
izrietošo papildus nodevu, maksājumu vai 
citu izmaksu segšanu. Šādas izmaksas ir 
pamatotas un jebkurā gadījumā 
nepārsniedz faktiskās izmaksas, kas rodas 
organizētājam.

2. Persona, kas nodod līgumu, un saņēmējs 
ir solidāri atbildīgi par atlikušā maksājuma 
samaksu un par visu no šādas nodošanas 
izrietošo papildus nodevu, maksājumu vai 
citu izmaksu segšanu, ja tādas ir. 
Organizators informē personu, kas nodod 
līgumu, un saņēmēju par iespējamām 
nodošanas izmaksām, kas jebkurā 
gadījumā nedrīkst būt nepamatotas un
nepārsniedz faktiskās izmaksas, kas rodas 
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organizētājam.

Or. en

Grozījums Nr. 268
Hans-Peter Mayer

Direktīvas priekšlikums
7. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Persona, kas nodod līgumu, un saņēmējs 
ir solidāri atbildīgi par atlikušā maksājuma 
samaksu un par visu no šādas nodošanas 
izrietošo papildus nodevu, maksājumu vai 
citu izmaksu segšanu. Šādas izmaksas ir 
pamatotas un jebkurā gadījumā 
nepārsniedz faktiskās izmaksas, kas rodas 
organizētājam.

2. Persona, kas nodod līgumu, un saņēmējs 
ir solidāri atbildīgi par atlikušā maksājuma 
samaksu un par visu no šādas nodošanas 
izrietošo papildus nodevu, maksājumu vai 
citu izmaksu segšanu. Šādas papildu
izmaksas ir pamatotas un jebkurā gadījumā 
nepārsniedz faktiskās izmaksas, kas rodas 
organizētājam.

Or. de

Grozījums Nr. 269
Sergio Gaetano Cofferati

Direktīvas priekšlikums
8. pants – 1. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalstis nodrošina, ka cenas 
nepārskata, izņemot, ja līgumā
nepārprotami paredzēta iespēja paaugstināt 
cenu un uzlikts pienākums organizatoram 
samazināt cenas tādā pašā mērā, kādas ir 
tiešās sekas izmaiņām:

1. Dalībvalstis nodrošina, ka cenas 
nepārskata, izņemot, ja līgums ir noslēgts 
vairāk nekā trīs mēnešus pirms tā 
darbības sākuma un tajā nepārprotami 
paredzēta iespēja paaugstināt cenu un 
uzlikts pienākums organizatoram 
samazināt cenas tādā pašā mērā, kādas ir 
tiešās sekas izmaiņām:

Or. en
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Grozījums Nr. 270
Ildikó Gáll-Pelcz

Direktīvas priekšlikums
8. pants – 1. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) degvielas cenās pasažieru pārvadāšanai, a) pasažieru pārvadāšanās pakalpojumu 
cenās, kas izriet no degvielas cenām
pasažieru pārvadāšanai,

Or. en

Pamatojums

Izņemot gadījumus, kad pasažieru pārvadāšana ir līguma priekšmets, organizators 
neatlīdzina izmaksas katram operatoram atsevišķi, bet maksā tiem maksu, kas noteikta 
maksājumu līgumā vai grafikā, un šī maksa dažādos laikos var atšķirties atkarībā no 
degvielas cenu svārstībām.

Grozījums Nr. 271
Ildikó Gáll-Pelcz

Direktīvas priekšlikums
8. pants – 1. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) nodokļu vai nodevu apmēros, ko
iekļautajiem ceļojuma pakalpojumiem
piemēro trešās personas, kas nav tieši 
iesaistītas kompleksā pakalpojuma 
sniegšanā, tostarp tūrisma nodokļos, 
nolaišanās nodokļos, iekāpšanas vai 
izkāpšanas nodevās ostās un lidostās, vai

b) nodevās, nodokļos vai maksās, ko
iekasē par konkrētiem pakalpojumiem, 
tostarp tūrisma nodokļos, nolaišanās 
nodokļos, iekāpšanas vai izkāpšanas 
nodevās ostās un lidostās, vai

Or. en

Grozījums Nr. 272
Anna Hedh

Direktīvas priekšlikums
8. pants – 2. punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Cenas palielinājums, kas minēts 
1. punktā, nepārsniedz 10 % no kompleksā 
pakalpojuma cenas.

2. Cenas palielinājums, kas minēts 
1. punktā, nepārsniedz 3 % no kompleksā 
pakalpojuma cenas.

Or. sv

Grozījums Nr. 273
Konstantinos Poupakis

Direktīvas priekšlikums
8. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Cenas palielinājums, kas minēts 
1. punktā, nepārsniedz 10 % no kompleksā 
pakalpojuma cenas.

2. Cenas palielinājums, kas minēts 
1. punktā, nepārsniedz 5 % no kompleksā 
pakalpojuma cenas. Organizatoriem ir 
noteikta prasība sniegt attiecīgo 
informāciju, savukārt ceļotājiem ir 
tiesības, kas paredzētas 9. panta 
2. punktā.

Or. el

Pamatojums

Šāds 10 % ierobežojums būtu neproporcionāls apgrūtinājums ceļotājiem, jo īpaši gadījumos, 
kad konkrētā kompleksā pakalpojuma izmaksas jau ir augstas un/vai tajā piedalās liels 
ceļotāju skaits, piemēram, ģimenes (ņemot vērā, ka katrs ģimenes loceklis maksātu par 10 % 
vairāk).

Grozījums Nr. 274
Sergio Gaetano Cofferati

Direktīvas priekšlikums
8. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Cenas palielinājums, kas minēts 
1. punktā, nepārsniedz 10 % no kompleksā 

2. Cenas palielinājums, kas minēts 
1. punktā, nepārsniedz 5 % no kompleksā 
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pakalpojuma cenas. pakalpojuma cenas.

Or. en

Grozījums Nr. 275
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Direktīvas priekšlikums
8. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Cenas palielinājums, kas minēts 
1. punktā, ir spēkā tikai tad, ja 
organizators, pievienojot pamatojumu un 
aprēķinu, paziņo par to ceļotājam uz 
pastāvīga informācijas nesēja ne vēlāk kā 
20 dienas pirms kompleksā pakalpojuma 
sākuma.

3. Cenas palielinājums, kas minēts 
1. punktā, ir spēkā tikai tad, ja organizators
bez liekas kavēšanās skaidri un saprotami 
paziņo ceļotājam uz pastāvīga informācijas 
nesēja ne vēlāk kā 20 dienas pirms 
kompleksā pakalpojuma sākuma par:

a) cenas paaugstinājumu, pievienojot 
pamatojumu un aprēķinu, un
b) faktu, ka ceļotājs var izbeigt līgumu bez 
sankciju piemērošanas konkrētā saprātīgā 
termiņā un ka pretējā gadījumā cenas 
paaugstinājumu uzskatīs par pieņemtu.

Or. pl

Pamatojums

Ja cena palielinās vismaz par 10 %, ceļotājam būtu jābūt tiesībām no tā atteikties bez papildu 
noteiktas maksas. Piemēram, četru personu ģimenes ceļojuma gadījumā cenas 
paaugstinājums par 10 % var izrādīties pārlieku liels ģimenes budžetam. Jāuzsver, ka tas ir 
līgums starp divām pusēm un būtu nepieciešama ceļotāja piekrišana, ja līgumā tiek veiktas 
izmaiņas tādā būtiskā jomā kā cena. Turklāt cena ir viens no galvenajiem faktoriem, kas 
nosaka izvēli starp tūrisma pakalpojumiem.

Grozījums Nr. 276
Anna Hedh

Direktīvas priekšlikums
8. pants – 3. punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Cenas palielinājums, kas minēts 
1. punktā, ir spēkā tikai tad, ja 
organizators, pievienojot pamatojumu un 
aprēķinu, paziņo par to ceļotājam uz 
pastāvīga informācijas nesēja ne vēlāk kā 
20 dienas pirms kompleksā pakalpojuma 
sākuma.

3. Cenas palielinājums, kas minēts 
1. punktā, ir spēkā tikai tad, ja 
organizators, pievienojot pamatojumu un 
aprēķinu, paziņo par to ceļotājam uz 
pastāvīga informācijas nesēja ne vēlāk kā 
40 dienas pirms kompleksā pakalpojuma 
sākuma.

Or. sv

Grozījums Nr. 277
Sergio Gaetano Cofferati

Direktīvas priekšlikums
8. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Cenas palielinājums, kas minēts 
1. punktā, ir spēkā tikai tad, ja 
organizators, pievienojot pamatojumu un 
aprēķinu, paziņo par to ceļotājam uz 
pastāvīga informācijas nesēja ne vēlāk kā 
20 dienas pirms kompleksā pakalpojuma 
sākuma.

3. Cenas palielinājums, kas minēts 
1. punktā, ir spēkā tikai tad, ja 
organizators, pievienojot pamatojumu un 
aprēķinu, paziņo par to ceļotājam uz 
pastāvīga informācijas nesēja ne vēlāk kā 
30 dienas pirms kompleksā pakalpojuma 
sākuma.

Or. en

Grozījums Nr. 278
Konstantinos Poupakis

Direktīvas priekšlikums
8. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Cenas palielinājums, kas minēts 
1. punktā, ir spēkā tikai tad, ja 
organizators, pievienojot pamatojumu un 
aprēķinu, paziņo par to ceļotājam uz 
pastāvīga informācijas nesēja ne vēlāk kā 

3. Cenas palielinājums, kas minēts 
1. punktā, ir spēkā tikai tad, ja 
organizators, pievienojot pamatojumu un 
aprēķinu, paziņo par to ceļotājam uz 
pastāvīga informācijas nesēja ne vēlāk kā 
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20 dienas pirms kompleksā pakalpojuma 
sākuma.

30 dienas pirms kompleksā pakalpojuma 
sākuma.

Or. el

Grozījums Nr. 279
Konstantinos Poupakis

Direktīvas priekšlikums
8. pants – 3.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.a Ja ceļotāji neapstiprina 2. punktā 
minēto cenas paaugstinājumu, viņi var 
izbeigt līgumu bez sankciju piemērošanas, 
pamatojoties uz to, ka tā noteikumi ir 
mainīti.

Or. el

Pamatojums

Saskaņā ar šo grozījumu ceļotājiem ir tiesības izbeigt līgumu bez sankciju piemērošanas, ja ir 
palielināta kompleksā pakalpojuma cena.

Grozījums Nr. 280
Sergio Gaetano Cofferati

Direktīvas priekšlikums
9. pants – 1. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalstis nodrošina, ka pirms 
kompleksā pakalpojuma sākuma 
organizators nevar vienpusēji mainīt citus 
līguma noteikumus, kas neattiecas uz cenu, 
izņemot, ja:

1. Dalībvalstis nodrošina, ka pirms 
kompleksā pakalpojuma sākuma 
organizators nevar vienpusēji mainīt citus 
līguma noteikumus, kas neattiecas uz cenu, 
izņemot:

Or. en



AM\1013596LV.doc 113/195 PE526.125v01-00

LV

Grozījums Nr. 281
Sergio Gaetano Cofferati

Direktīvas priekšlikums
9. pants – 1. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) organizators šādas tiesības ir paredzējis 
līgumā,

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 282
Catherine Stihler

Direktīvas priekšlikums
9. pants – 1. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) izmaiņas ir nenozīmīgas un svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 283
Sergio Gaetano Cofferati

Direktīvas priekšlikums
9. pants – 1. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) izmaiņas ir nenozīmīgas un svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 284
Catherine Stihler

Direktīvas priekšlikums
9. pants – 1. punkts – c apakšpunkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) organizators informē ceļotāju skaidrā 
un nepārprotamā veidā uz pastāvīga 
informācijas nesēja.

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 285
Sergio Gaetano Cofferati

Direktīvas priekšlikums
9. pants – 1. punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) organizators informē ceļotāju skaidrā 
un nepārprotamā veidā uz pastāvīga 
informācijas nesēja.

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 286
Catherine Stihler

Direktīvas priekšlikums
9. pants – 2. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Ja pirms kompleksā pakalpojuma 
sākuma organizators ir spiests ievērojami 
grozīt kādu no ceļojuma pakalpojumu 
galvenajām iezīmēm, kas minētas 4. panta 
1. punkta a) apakšpunktā, vai īpašas 
prasības, kas minētas 6. panta 2. punkta 
a) apakšpunktā, organizators bez 
nepamatotas kavēšanās informē ceļotāju
skaidrā un nepārprotamā veidā uz 
pastāvīga informācijas nesēja

2. Ja pirms kompleksā pakalpojuma 
sākuma organizators ir spiests ievērojami 
grozīt kādu no ceļojuma pakalpojumu 
galvenajām iezīmēm, kas minētas 4. panta 
1. punkta a) apakšpunktā, vai īpašas 
prasības, kas minētas 6. panta 2. punkta 
a) apakšpunktā, organizators informē 
ceļotāju par ierosinātajām izmaiņām bez 
nepamatotas kavēšanās skaidrā un 
nepārprotamā veidā uz pastāvīga 
informācijas nesēja.
Ceļotājam ir tiesības:
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a) atteikties no līguma bez sankciju 
piemērošanas vai
b) piekrist izmaiņām, vai
c) saņemt cita kompleksā pakalpojuma 
piedāvājumu.

Or. en

Grozījums Nr. 287
Sergio Gaetano Cofferati

Direktīvas priekšlikums
9. pants – 2. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Ja pirms kompleksā pakalpojuma 
sākuma organizators ir spiests ievērojami 
grozīt kādu no ceļojuma pakalpojumu 
galvenajām iezīmēm, kas minētas 4. panta 
1. punkta a) apakšpunktā, vai īpašas 
prasības, kas minētas 6. panta 2. punkta 
a) apakšpunktā, organizators bez 
nepamatotas kavēšanās informē ceļotāju 
skaidrā un nepārprotamā veidā uz 
pastāvīga informācijas nesēja

2. Ja pirms kompleksā pakalpojuma 
sākuma organizators ir spiests grozīt kādu 
no ceļojuma pakalpojumu galvenajām 
iezīmēm, kas minētas 4. panta 1. punkta 
a) apakšpunktā, vai īpašas prasības, kas 
minētas 6. panta 2. punkta a) apakšpunktā, 
organizators bez nepamatotas kavēšanās 
informē ceļotāju skaidrā un nepārprotamā 
veidā uz pastāvīga informācijas nesēja par 
ierosinātajām izmaiņām:

Or. en

Grozījums Nr. 288
Jorgo Chatzimarkakis

Direktīvas priekšlikums
9. pants – 2. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Ja pirms kompleksā pakalpojuma 
sākuma organizators ir spiests ievērojami 
grozīt kādu no ceļojuma pakalpojumu 
galvenajām iezīmēm, kas minētas 4. panta 
1. punkta a) apakšpunktā, vai īpašas 
prasības, kas minētas 6. panta 2. punkta 
a) apakšpunktā, organizators bez 
nepamatotas kavēšanās informē ceļotāju 

2. Ja pirms kompleksā pakalpojuma 
sākuma organizators ir spiests ievērojami 
grozīt kādu no ceļojuma pakalpojumu 
galvenajām iezīmēm, kas minētas 4. panta 
1. punkta a) apakšpunktā, vai īpašas 
prasības, kas minētas 6. panta 2. punkta 
a) apakšpunktā, organizators bez 
nepamatotas kavēšanās informē ceļotāju 
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skaidrā un nepārprotamā veidā uz 
pastāvīga informācijas nesēja

skaidrā un nepārprotamā veidā:

Or. en

Grozījums Nr. 289
Bernadette Vergnaud

Direktīvas priekšlikums
9. pants – 2. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Ja pirms kompleksā pakalpojuma 
sākuma organizators ir spiests ievērojami 
grozīt kādu no ceļojuma pakalpojumu 
galvenajām iezīmēm, kas minētas 4. panta 
1. punkta a) apakšpunktā, vai īpašas 
prasības, kas minētas 6. panta 2. punkta 
a) apakšpunktā, organizators bez 
nepamatotas kavēšanās informē ceļotāju 
skaidrā un nepārprotamā veidā uz 
pastāvīga informācijas nesēja

2. Ja pirms kompleksā pakalpojuma 
sākuma organizators ir spiests ievērojami 
grozīt kādu no ceļojuma pakalpojumu 
galvenajām iezīmēm, kas minētas 4. panta 
1. punkta a) apakšpunktā, vai īpašas 
prasības, kas minētas 6. panta 2. punkta 
a) apakšpunktā, organizators bez 
nepamatotas kavēšanās informē ceļotāju 
skaidrā un nepārprotamā veidā uz 
pastāvīga informācijas nesēja un ar 
nosacījumu, ka patērētājs ir iesniedzis 
savu kontaktinformāciju, izmantojot 
jebkuru citu sakaru līdzekli:

Or. fr

Grozījums Nr. 290
Catherine Stihler

Direktīvas priekšlikums
9. pants – 2. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) par ierosinātajām izmaiņām un svītrots

Or. en
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Grozījums Nr. 291
Sergio Gaetano Cofferati

Direktīvas priekšlikums
9. pants – 2. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) par ierosinātajām izmaiņām un svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 292
Catherine Stihler

Direktīvas priekšlikums
9. pants – 2. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) par faktu, ka ceļotājs var izbeigt līgumu 
bez sankciju piemērošanas noteiktā 
saprātīgā termiņā un ka pretējā gadījumā 
ierosinātās izmaiņas uzskatīs par 
pieņemtām.

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 293
Sergio Gaetano Cofferati

Direktīvas priekšlikums
9. pants – 2. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) par faktu, ka ceļotājs var izbeigt līgumu 
bez sankciju piemērošanas noteiktā 
saprātīgā termiņā un ka pretējā gadījumā 
ierosinātās izmaiņas uzskatīs par 
pieņemtām.

svītrots

Or. en
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Grozījums Nr. 294
Bernadette Vergnaud

Direktīvas priekšlikums
9. pants – 2. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) par faktu, ka ceļotājs var izbeigt līgumu 
bez sankciju piemērošanas noteiktā 
saprātīgā termiņā un ka pretējā gadījumā 
ierosinātās izmaiņas uzskatīs par 
pieņemtām.

b) par faktu, ka patērētājam ir 
nepārprotami jāapstiprina ierosinātās 
izmaiņas noteiktā saprātīgā termiņā un ka 
pretējā gadījumā līgums tiks anulēts.

Or. fr

Pamatojums

Būtiskas izmaiņas var rasties īsi pirms ceļojuma sākuma, ne vienmēr atstājot laiku 
saprātīgam atteikšanās termiņam, bet klusējošās vienošanās princips, šķiet, nesamērīgs un 
neatbilstošs patērētāja interesēm.

Grozījums Nr. 295
Jorgo Chatzimarkakis

Direktīvas priekšlikums
9. pants – 2. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) par faktu, ka ceļotājs var izbeigt līgumu 
bez sankciju piemērošanas noteiktā 
saprātīgā termiņā un ka pretējā gadījumā 
ierosinātās izmaiņas uzskatīs par 
pieņemtām.

b) ja izmaiņas būtiski maina kompleksā 
pakalpojuma saturu, par faktu, ka ceļotājs 
var izbeigt līgumu bez sankciju 
piemērošanas noteiktā saprātīgā termiņā un 
ka pretējā gadījumā ierosinātās izmaiņas 
uzskatīs par pieņemtām.

Or. en

Grozījums Nr. 296
Sergio Gaetano Cofferati

Direktīvas priekšlikums
9. pants – 2.a punkts (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Ceļotājam saprātīgā termiņā 
jānodrošina tiesības apstiprināt izmaiņas, 
atteikties no līguma bez sankciju 
piemērošanas vai saņemt cita kompleksā 
pakalpojuma piedāvājumu.

Or. en

Grozījums Nr. 297
Catherine Stihler

Direktīvas priekšlikums
9. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Ja izmaiņas līgumā, kas minētas
2. punktā, izraisa kompleksā pakalpojuma 
kvalitātes pasliktināšanos vai izmaksu 
samazināšanos, ceļotājam ir tiesības uz 
attiecīgu cenas samazinājumu.

3. Ja izmaiņas līgumā vai aizstājumi
piedāvājumā, kas minēti 2. punktā, izraisa 
kompleksā pakalpojuma kvalitātes 
pasliktināšanos vai izmaksu 
samazināšanos, ceļotājam ir tiesības uz 
attiecīgu cenas samazinājumu.

Or. en

Grozījums Nr. 298
Sergio Gaetano Cofferati

Direktīvas priekšlikums
9. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Ja izmaiņas līgumā, kas minētas 
2. punktā, izraisa kompleksā pakalpojuma 
kvalitātes pasliktināšanos vai izmaksu 
samazināšanos, ceļotājam ir tiesības uz 
attiecīgu cenas samazinājumu.

3. Ja izmaiņas līgumā vai aizstājumi
kompleksajā pakalpojumā, kas minēti 
2. punktā, izraisa kompleksā pakalpojuma 
kvalitātes pasliktināšanos vai izmaksu 
samazināšanos, ceļotājam ir tiesības uz 
attiecīgu cenas samazinājumu.

Or. en
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Grozījums Nr. 299
Sergio Gaetano Cofferati

Direktīvas priekšlikums
9. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Ja līgumu izbeidz saskaņā ar 2. punkta 
b) apakšpunktu, organizators atmaksā 
visus maksājumus, ko viņš ir saņēmis no 
ceļotāja četrpadsmit dienu laikā pēc līguma 
izbeigšanas. Ceļotājam attiecīgā gadījumā 
ir tiesības uz kompensāciju saskaņā ar 
12. pantu.

4. Ja līgumu izbeidz atbilstoši ceļotāja 
izvēlei saskaņā ar 2. punktu, organizators 
atmaksā visus maksājumus, ko viņš ir 
saņēmis no ceļotāja četrpadsmit dienu laikā 
pēc līguma izbeigšanas. Ceļotājam 
attiecīgā gadījumā ir tiesības uz 
kompensāciju saskaņā ar 12. pantu.

Or. en

Grozījums Nr. 300
Catherine Stihler

Direktīvas priekšlikums
9. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Ja līgumu izbeidz saskaņā ar 2. punkta
b) apakšpunktu, organizators atmaksā visus 
maksājumus, ko viņš ir saņēmis no ceļotāja 
četrpadsmit dienu laikā pēc līguma 
izbeigšanas. Ceļotājam attiecīgā gadījumā 
ir tiesības uz kompensāciju saskaņā ar 
12. pantu.

4. Ja līgumu izbeidz saskaņā ar 2. punkta
a) apakšpunktu, organizators atmaksā visus 
maksājumus, ko viņš ir saņēmis no ceļotāja 
četrpadsmit dienu laikā pēc līguma 
izbeigšanas. Ceļotājam attiecīgā gadījumā 
ir tiesības uz kompensāciju saskaņā ar 
12. pantu.

Or. en

Grozījums Nr. 301
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Direktīvas priekšlikums
10. pants – 1. punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalstis nodrošina, ka ceļotājs var 
izbeigt līgumu pirms kompleksā 
pakalpojuma sākuma, samaksājot 
organizatoram atbilstīgu kompensāciju. 
Līgumā var norādīt pamatotu izbeigšanas 
standarta nodevu, kuras pamatā ir 
izbeigšanas laiks un parastie izmaksu 
ietaupījumi un ienākumi no ceļojuma 
pakalpojumu alternatīvas izmantošanas. Ja 
līguma izbeigšanas standarta nodeva nav 
paredzēta, kompensācija atbilst kompleksā 
pakalpojuma cenai, atskaitot izdevumus, 
ko organizētājs ir ietaupījis.

1. Dalībvalstis nodrošina, ka ceļotājs var 
izbeigt līgumu pirms kompleksā 
pakalpojuma sākuma, samaksājot 
organizatoram atbilstīgu kompensāciju. 
Līgumā var norādīt pamatotu izbeigšanas 
standarta nodevu, kuras pamatā ir 
izbeigšanas laiks un parastie izmaksu 
ietaupījumi un ienākumi no ceļojuma 
pakalpojumu alternatīvas izmantošanas. Ja 
līguma izbeigšanas standarta nodeva nav 
paredzēta, kompensācija atbilst kompleksā 
pakalpojuma cenai, atskaitot izdevumus, 
ko organizētājs ir ietaupījis. Pēc klienta 
pieprasījuma organizators sniedz sīki 
izklāstītu aprēķinu par kompensācijas 
summu, iekļaujot standartizēto maksu 
apmēru.

Or. pl

Pamatojums

Bieži tā dēvētajās standartizētajās līguma izbeigšanas izmaksās nav ņemtas vērā reālās 
izmaksas, kas rodas uzņēmumam, un tās var būt augstākas nekā reālās izmaksas. Galējos 
gadījumos uzņēmums var gūt lielāku peļņu, izbeidzot līgumu, nevis pildot to.

Grozījums Nr. 302
Sergio Gaetano Cofferati

Direktīvas priekšlikums
10. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalstis nodrošina, ka ceļotājs var 
izbeigt līgumu pirms kompleksā 
pakalpojuma sākuma, samaksājot
organizatoram atbilstīgu kompensāciju. 
Līgumā var norādīt pamatotu izbeigšanas 
standarta nodevu, kuras pamatā ir 
izbeigšanas laiks un parastie izmaksu 
ietaupījumi un ienākumi no ceļojuma 
pakalpojumu alternatīvas izmantošanas. Ja
līguma izbeigšanas standarta nodeva nav 

1. Dalībvalstis nodrošina, ka ceļotājs var 
izbeigt līgumu pirms kompleksā 
pakalpojuma sākuma. Var prasīt samaksāt 
organizatoram atbilstīgu kompensāciju.
Šādā gadījumā līgumā norāda pamatotu 
izbeigšanas standarta nodevu, kuras pamatā 
ir izbeigšanas laiks un parastie izmaksu 
ietaupījumi un ienākumi no ceļojuma 
pakalpojumu alternatīvas izmantošanas. 
Šai līguma izbeigšanas standarta nodevai 
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paredzēta, kompensācija atbilst 
kompleksā pakalpojuma cenai, atskaitot 
izdevumus, ko organizētājs ir ietaupījis.

jābūt pamatotai, un tā nekādā gadījumā 
nedrīkst pārsniegt organizatora izmaksas, 
kas nav atgūstamas pēc līguma 
izbeigšanas.

Or. en

Grozījums Nr. 303
Anna Hedh

Direktīvas priekšlikums
10. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Ceļotājam ir tiesības izbeigt līgumu 
pirms kompleksā pakalpojuma sākuma, 
nemaksājot kompensāciju, ja galamērķa 
vietā vai tās tiešā tuvumā ir izveidojušies
nenovēršami un ārkārtēji apstākļi un tie 
būtiski ietekmē komplekso pakalpojumu.

2. Ceļotājam ir tiesības izbeigt līgumu 
pirms kompleksā pakalpojuma sākuma, 
nemaksājot kompensāciju, ja tam atgadās 
tādi nenovēršami un ārkārtēji apstākļi kā 
slimība, nelaimes gadījums vai nāve 
ģimenē vai galamērķa vietā vai tās tiešā 
tuvumā ir izveidojušies šādi apstākļi un tie 
būtiski ietekmē komplekso pakalpojumu.

Or. sv

Grozījums Nr. 304
Othmar Karas

Direktīvas priekšlikums
10. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Ceļotājam ir tiesības izbeigt līgumu 
pirms kompleksā pakalpojuma sākuma, 
nemaksājot kompensāciju, ja galamērķa 
vietā vai tās tiešā tuvumā ir izveidojušies 
nenovēršami un ārkārtēji apstākļi un tie 
būtiski ietekmē komplekso pakalpojumu.

2. Ceļotājam ir tiesības izbeigt līgumu 
pirms kompleksā pakalpojuma sākuma, 
nemaksājot kompensāciju, ja galamērķa 
vietā, ceļā uz turieni vai tās tiešā tuvumā ir 
izveidojušies nenovēršami un ārkārtēji 
apstākļi un tie būtiski ietekmē komplekso 
pakalpojumu, un ceļojuma organizētājam 
tādēļ ir būtiski jāmaina kompleksā 
pakalpojuma līguma galvenie elementi.
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Or. de

Pamatojums

Ceļā no dzimtās uz ceļojuma vietu var izveidoties nenovēršami, ārkārtēji apstākļi, kādēļ 
vajadzētu būtiski mainīt ceļojuma līgumu.

Grozījums Nr. 305
Ildikó Gáll-Pelcz

Direktīvas priekšlikums
10. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Ceļotājam ir tiesības izbeigt līgumu 
pirms kompleksā pakalpojuma sākuma, 
nemaksājot kompensāciju, ja galamērķa 
vietā vai tās tiešā tuvumā ir izveidojušies 
nenovēršami un ārkārtēji apstākļi un tie 
būtiski ietekmē komplekso pakalpojumu.

2. Ceļotājam ir tiesības izbeigt līgumu 
pirms kompleksā pakalpojuma sākuma, 
nemaksājot kompensāciju, ja galamērķa 
vietā vai tās tiešā tuvumā ir izveidojušies 
nenovēršami un ārkārtēji apstākļi un tie 
būtiski ietekmē komplekso pakalpojumu. 
Uzskata, ka ir radušies nenovēršami un 
ārkārtēji apstākļi, ja ticami un publiski 
pieejami ziņojumi, piemēram, dalībvalstu 
iestāžu ieteikumi, iesaka atturēties no 
ceļošanas uz galamērķa vietu.

Or. en

Grozījums Nr. 306
Pablo Arias Echeverría, Luis de Grandes Pascual, Rosa Estaràs Ferragut

Direktīvas priekšlikums
10. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Ceļotājam ir tiesības izbeigt līgumu 
pirms kompleksā pakalpojuma sākuma, 
nemaksājot kompensāciju, ja galamērķa 
vietā vai tās tiešā tuvumā ir izveidojušies 
nenovēršami un ārkārtēji apstākļi un tie 
būtiski ietekmē komplekso pakalpojumu.

2. Ceļotājam ir tiesības izbeigt līgumu 
pirms kompleksā pakalpojuma sākuma, 
nemaksājot kompensāciju, ja galamērķa 
vietā vai tās tiešā tuvumā ir izveidojušies 
nenovēršami un ārkārtēji apstākļi, vai 
personīgi vai ģimenes apstākļi, ja tie 
būtiski ietekmē komplekso pakalpojumu.

Or. es
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Pamatojums

Šķiet, ir atbilstoši skaidri noteikt, ka personīgi un ģimenes apstākļi ir pamatots iemesls 
ceļojuma atcelšanai.

Grozījums Nr. 307
Philippe Juvin

Direktīvas priekšlikums
10. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Ceļotājam ir tiesības izbeigt līgumu 
pirms kompleksā pakalpojuma sākuma, 
nemaksājot kompensāciju, ja galamērķa 
vietā vai tās tiešā tuvumā ir izveidojušies 
nenovēršami un ārkārtēji apstākļi un tie 
būtiski ietekmē komplekso pakalpojumu.

(Neattiecas uz tekstu latviešu valodā.)

Or. fr

Pamatojums

(Neattiecas uz tekstu latviešu valodā.)

Grozījums Nr. 308
Konstantinos Poupakis

Direktīvas priekšlikums
10. pants – 2.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Ceļotājiem ir tiesības izbeigt līgumu 
pirms kompleksā pakalpojuma sākuma, ja 
ir izveidojušies nenovēršami un ārkārtēji 
apstākļi, kas tos ietekmē, piemēram, 
nopietns nelaimes gadījums, nopietna 
slimība vai nāve ģimenē, ar nosacījumu, 
ka šie nelaimes gadījumi ir pamatoti ar 
atbilstošiem dokumentiem.

Or. el
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Pamatojums

Tā kā organizatoriem ir tiesības atcelt kompleksos ceļojumus nenovēršamu un ārkārtēju 
apstākļu gadījumā (10. panta 3. punkta b) apakšpunkts), tas pats būtu jāattiecina arī uz 
ceļotājiem.

Grozījums Nr. 309
Anna Hedh

Direktīvas priekšlikums
10. pants – 3. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) cilvēku skaits, kas pieteikušies 
kompleksajam pakalpojumam, ir mazāks 
par minimālo skaitu, kas noteikts līgumā, 
un organizators paziņo ceļotājam par 
izbeigšanu līgumā noteiktajā termiņā un ne 
vēlāk kā 20 dienas pirms kompleksā 
pakalpojuma sākuma; vai

a) cilvēku skaits, kas pieteikušies 
kompleksajam pakalpojumam, ir mazāks 
par minimālo skaitu, kas noteikts līgumā, 
un organizators paziņo ceļotājam par 
izbeigšanu līgumā noteiktajā termiņā un ne 
vēlāk kā 40 dienas pirms kompleksā 
pakalpojuma sākuma; vai

Or. sv

Grozījums Nr. 310
Sergio Gaetano Cofferati

Direktīvas priekšlikums
10. pants – 3. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) cilvēku skaits, kas pieteikušies 
kompleksajam pakalpojumam, ir mazāks 
par minimālo skaitu, kas noteikts līgumā, 
un organizators paziņo ceļotājam par 
izbeigšanu līgumā noteiktajā termiņā un ne 
vēlāk kā 20 dienas pirms kompleksā 
pakalpojuma sākuma; vai

a) cilvēku skaits, kas pieteikušies 
kompleksajam pakalpojumam, ir mazāks 
par minimālo skaitu, kas noteikts līgumā, 
un organizators paziņo ceļotājam par 
izbeigšanu līgumā noteiktajā termiņā un ne 
vēlāk kā 30 dienas pirms kompleksā 
pakalpojuma sākuma; vai

Or. en
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Grozījums Nr. 311
Ivo Belet

Direktīvas priekšlikums
10. pants – 3. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) cilvēku skaits, kas pieteikušies 
kompleksajam pakalpojumam, ir mazāks 
par minimālo skaitu, kas noteikts līgumā, 
un organizators paziņo ceļotājam par 
izbeigšanu līgumā noteiktajā termiņā un ne 
vēlāk kā 20 dienas pirms kompleksā 
pakalpojuma sākuma; vai

a) cilvēku skaits, kas pieteikušies 
kompleksajam pakalpojumam, ir mazāks 
par minimālo skaitu, kas noteikts līgumā, 
un organizators paziņo ceļotājam par 
izbeigšanu līgumā noteiktajā termiņā un ne 
vēlāk kā 14 dienas pirms kompleksā 
pakalpojuma sākuma; vai

Or. nl

Pamatojums

Šī vērtība būtu jāpieskaņo noteikumiem par aviokompāniju atcelšanas darbībām, kas ietverti 
grozījumos Regulā (EK) Nr. 261/2004, ar ko paredz kopīgus noteikumus par kompensāciju un 
atbalstu pasažieriem sakarā ar iekāpšanas atteikumu un lidojumu atcelšanu vai ilgu 
kavēšanos, un Regulā (EK) Nr. 2027/97 par gaisa pārvadātāju atbildību, veicot pasažieru un 
viņu bagāžas gaisa pārvadājumus.

Grozījums Nr. 312
Philippe Juvin

Direktīvas priekšlikums
10. pants – 3. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) organizators nespēj izpildīt līgumu 
nenovēršamu un ārkārtas apstākļu dēļ un 
bez nepamatotas kavēšanās paziņo par 
līguma izbeigšanu pirms kompleksā 
pakalpojuma sākuma.

b) organizators nespēj izpildīt līgumu 
nenovēršamu un ārkārtēju apstākļu dēļ un 
bez nepamatotas kavēšanās paziņo par 
līguma izbeigšanu pirms kompleksā 
pakalpojuma sākuma.

Or. fr

Pamatojums

Šis grozījums attiecas uz latviešu valodas redakciju. Nepieciešamība saskaņot terminus ar 
tiem, kas lietoti Regulā (EK) Nr. 261/2004 (pasažieru tiesības sakarā ar iekāpšanas atteikumu 
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un lidojumu atcelšanu vai ilgu kavēšanos) un noteikti kā „ārkārtēji apstākļi” (angļu valodā 
— „extraordinary circumstances”).

Grozījums Nr. 313
Adam Bielan

Direktīvas priekšlikums
10. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Ja līgumu izbeidz saskaņā ar 1., 2. un 
3. punktu, organizators atmaksā jebkuru 
ceļotāja nepamatotu maksājumu 
četrpadsmit dienu laikā.

4. Ja līgumu izbeidz saskaņā ar 1., 2. un 
3. punktu, organizators atmaksā jebkuru 
ceļotāja nepamatotu maksājumu desmit 
darba dienu laikā.

Or. pl

Grozījums Nr. 314
Pablo Arias Echeverría, Luis de Grandes Pascual, Rosa Estaràs Ferragut

Direktīvas priekšlikums
11. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalstis nodrošina, ka organizators 
ir atbildīgs par līgumā ietverto ceļojuma 
pakalpojumu pienācīgu sniegšanu
neatkarīgi no tā, vai šos pakalpojumus 
sniedz organizators vai citi pakalpojumu 
sniedzēji.

1. Dalībvalstis nodrošina, ka organizatori 
un mazumtirgotāji ir pārskatatbildīgi 
katrs savā attiecīgajā kompleksā ceļojuma 
pārvaldīšanas jomā, lai nodrošinātu, ka ir 
ievērotie līgumā noteiktie pienākumi 
neatkarīgi no tā, vai attiecīgos 
pakalpojumus sniedz organizators vai citi 
pakalpojumu sniedzēji, un neskarot 
organizatoru un mazumtirgotāju tiesības 
uz pasākumiem pret pakalpojuma 
sniedzējiem.

Or. es

Pamatojums

Visiem uzņēmumiem, kas ir līgumslēdzējas puses — organizatoriem vai mazumtirgotājiem —
jābūt kopīgai atbildībai attiecībā uz patērētājiem neatkarīgi no uzņēmuma veida un 
attiecībām starp tiem, un tas neskar par patērētājiem atbildīgās struktūras regresa tiesības uz 
prasību pret struktūru, kas nepilda vai nepienācīgi pilda līgumu savā attiecīgajā kompleksā 
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ceļojuma pārvaldības jomā.

Grozījums Nr. 315
Bernadette Vergnaud

Direktīvas priekšlikums
11. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalstis nodrošina, ka organizators ir 
atbildīgs par līgumā ietverto ceļojuma 
pakalpojumu pienācīgu sniegšanu 
neatkarīgi no tā, vai šos pakalpojumus 
sniedz organizators vai citi pakalpojumu 
sniedzēji.

1. Dalībvalstis nodrošina, ka organizators 
un/vai mazumtirgotājs, kas ir 
līgumslēdzēja puse, ir atbildīgs attiecībā 
pret patērētāju par līgumā ietverto 
ceļojuma pakalpojumu pienācīgu sniegšanu 
neatkarīgi no tā, vai šos pakalpojumus 
sniedz organizators, mazumtirgotājs, kas ir 
līgumslēdzēja puse, vai citi pakalpojumu 
sniedzēji, un tas neierobežo organizatora 
un/vai mazumtirgotāja tiesības vērsties 
pret šiem citiem pakalpojumu sniedzējiem.

Or. fr

Pamatojums

Šāda redakcija, kas pārņemta no Direktīvas 90/314/EEK, paredz lielāku dalībvalstu elastību 
atbildības principa piemērošanā, kad ceļojumu aģentūras noteiktos gadījumos ir kopīgas 
līgumslēdzējas puses un tādēļ uzņemas kopīgu vai solidāru atbildību.

Grozījums Nr. 316
Nora Berra

Direktīvas priekšlikums
11. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalstis nodrošina, ka organizators ir 
atbildīgs par līgumā ietverto ceļojuma 
pakalpojumu pienācīgu sniegšanu 
neatkarīgi no tā, vai šos pakalpojumus 
sniedz organizators vai citi pakalpojumu 
sniedzēji.

1. Dalībvalstis nodrošina, ka organizators 
un/vai mazumtirgotājs ir atbildīgs par 
līgumā ietverto ceļojuma pakalpojumu 
pienācīgu sniegšanu neatkarīgi no tā, vai 
šos pakalpojumus sniedz organizators, 
mazumtirgotājs vai citi pakalpojumu 
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sniedzēji.

Or. fr

Pamatojums

Patērētāju interesēs ir būtiski atzīt visu attiecīgo pušu atbildību, lai varētu nodrošināt līgumā 
paredzēto ceļojumu pakalpojumu pareizu sniegšanu.

Grozījums Nr. 317
Philippe Juvin

Direktīvas priekšlikums
11. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalstis nodrošina, ka organizators ir 
atbildīgs par līgumā ietverto ceļojuma 
pakalpojumu pienācīgu sniegšanu 
neatkarīgi no tā, vai šos pakalpojumus 
sniedz organizators vai citi pakalpojumu 
sniedzēji.

1. Dalībvalstis nodrošina, ka organizators 
un/vai mazumtirgotājs ir atbildīgs par 
līgumā ietverto ceļojuma pakalpojumu 
pienācīgu sniegšanu neatkarīgi no tā, vai 
šos pakalpojumus sniedz organizators 
un/vai mazumtirgotājs, vai citi 
pakalpojumu sniedzēji.

Or. en

Pamatojums

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.

Grozījums Nr. 318
Pablo Arias Echeverría, Luis de Grandes Pascual, Rosa Estaràs Ferragut

Direktīvas priekšlikums
11. pants – 1. punkts – 1. daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Visiem operatoriem, kas ir līgumslēdzējas 
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puses — organizatoriem vai 
mazumtirgotājiem — ir kopīga atbildība 
attiecībā uz patērētājiem neatkarīgi no 
uzņēmuma veida vai attiecībām starp 
tiem, un tas neskar par patērētājiem 
atbildīgās struktūras regresa tiesības uz 
prasību pret struktūru, kas nepilda vai 
nepienācīgi pilda līgumu savā attiecīgajā 
kompleksā ceļojuma pārvaldības jomā.

Or. es

Pamatojums

Visiem uzņēmumiem, kas ir līgumslēdzējas puses — organizatoriem vai mazumtirgotājiem —
jābūt kopīgai atbildībai attiecībā uz patērētājiem neatkarīgi no uzņēmuma veida un 
attiecībām starp tiem, un tas neskar par patērētājiem atbildīgās struktūras regresa tiesības uz 
prasību pret struktūru, kas nepilda vai nepienācīgi pilda līgumu savā attiecīgajā kompleksā 
ceļojuma pārvaldības jomā.

Grozījums Nr. 319
Hans-Peter Mayer

Direktīvas priekšlikums
11. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Ja kāds no pakalpojumiem netiek sniegts 
saskaņā ar līgumu, organizators novērš 
neatbilstību, ja vien tas nav nesamērīgi.

2. Ja kāds no pakalpojumiem netiek sniegts 
saskaņā ar līgumu, organizators novērš 
neatbilstību, ja vien ceļotājs neatbilstību 
norāda vai ceļojuma organizētājs to ievēro 
un ja novēršana nav nesamērīga vai ja 
neatbilstībā nav vainojams ceļotājs.

Or. de

Pamatojums

Grozījumā paredzēts vienādot šo noteikumu ar noteikumiem par cenas samazinājumu un 
zaudējumu atlīdzību, lai šie noteikumi būtu saskanīgi (12. pants 3.b punkts).

Grozījums Nr. 320
Pablo Arias Echeverría, Luis de Grandes Pascual, Rosa Estaràs Ferragut
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Direktīvas priekšlikums
11. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Ja kāds no pakalpojumiem netiek sniegts 
saskaņā ar līgumu, organizators novērš 
neatbilstību, ja vien tas nav nesamērīgi.

2. Ja kāds no pakalpojumiem netiek sniegts 
saskaņā ar līgumu, organizators vai 
attiecīgā gadījumā mazumtirgotājs, katrs 
savā attiecīgajā līguma pārvaldības jomā, 
novērš neatbilstību, ja vien tas nav 
nesamērīgi.

Or. es

Pamatojums

Visiem uzņēmumiem, kas ir līgumslēdzējas puses — organizatoriem vai mazumtirgotājiem —
jābūt kopīgai atbildībai attiecībā uz patērētājiem, neatkarīgi no uzņēmuma veida un 
attiecībām starp tiem, un tas neskar par patērētājiem atbildīgās struktūras regresa tiesības uz 
prasību pret struktūru, kas nepilda vai nepienācīgi pilda līgumu savā attiecīgajā kompleksā 
ceļojuma pārvaldības jomā.

Grozījums Nr. 321
Philippe Juvin

Direktīvas priekšlikums
11. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Ja kāds no pakalpojumiem netiek sniegts 
saskaņā ar līgumu, organizators novērš 
neatbilstību, ja vien tas nav nesamērīgi.

2. Ja kāds no pakalpojumiem netiek sniegts 
saskaņā ar līgumu, organizators un/vai 
mazumtirgotājs novērš neatbilstību, ja vien 
tas nav nesamērīgi.

Or. en

Pamatojums

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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Grozījums Nr. 322
Nora Berra

Direktīvas priekšlikums
11. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Ja kāds no pakalpojumiem netiek sniegts 
saskaņā ar līgumu, organizators novērš 
neatbilstību, ja vien tas nav nesamērīgi.

2. Ja kāds no pakalpojumiem netiek sniegts 
saskaņā ar līgumu, organizators un/vai 
mazumtirgotājs novērš neatbilstību, ja vien 
tas nav nesamērīgi.

Or. fr

Grozījums Nr. 323
Sergio Gaetano Cofferati

Direktīvas priekšlikums
11. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Ja kāds no pakalpojumiem netiek sniegts 
saskaņā ar līgumu, organizators novērš 
neatbilstību, ja vien tas nav nesamērīgi.

2. Ja kāds no pakalpojumiem netiek sniegts 
saskaņā ar līgumu, organizators novērš 
neatbilstību.

Or. en

Grozījums Nr. 324
Pablo Arias Echeverría, Luis de Grandes Pascual, Rosa Estaràs Ferragut

Direktīvas priekšlikums
11. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Ja ievērojamu daļu no pakalpojumiem 
nevar izpildīt, kā paredzēts līgumā, 
organizators kompleksā pakalpojuma 
turpināšanai īsteno atbilstošus alternatīvus 
risinājumus bez papildu izmaksām 

3. Ja ievērojamu daļu no pakalpojumiem, 
kas ir vismaz 20 % no kopējā līguma 
summas vai kas ir ceļojuma vai brīvdienu 
būtiska daļa, nevar izpildīt, kā paredzēts 
līgumā, organizators kompleksā 
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ceļotājam, tostarp gadījumos, ja ceļotāja 
atgriešanās izbraukšanas vietā nenorisinās, 
kā bija paredzēts līgumā.

pakalpojuma turpināšanai īsteno atbilstošus 
alternatīvus risinājumus bez papildu 
izmaksām ceļotājam, tostarp gadījumos, ja 
ceļotāja atgriešanās izbraukšanas vietā 
nenorisinās, kā bija paredzēts līgumā.

Or. es

Pamatojums

Šajā gadījumā būtu jāizmanto arī direktīvas priekšlikuma 17. apsvērumā noteiktais 
kompleksā ceļojuma būtiskas daļas jēdziens.

Grozījums Nr. 325
Nora Berra

Direktīvas priekšlikums
11. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Ja ievērojamu daļu no pakalpojumiem 
nevar izpildīt, kā paredzēts līgumā, 
organizators kompleksā pakalpojuma 
turpināšanai īsteno atbilstošus alternatīvus 
risinājumus bez papildu izmaksām 
ceļotājam, tostarp gadījumos, ja ceļotāja 
atgriešanās izbraukšanas vietā nenorisinās, 
kā bija paredzēts līgumā.

3. Ja ievērojamu daļu no pakalpojumiem 
nevar izpildīt, kā paredzēts līgumā, 
organizators un/vai mazumtirgotājs 
kompleksā pakalpojuma turpināšanai 
īsteno atbilstošus alternatīvus risinājumus 
bez papildu izmaksām ceļotājam, tostarp 
gadījumos, ja ceļotāja atgriešanās 
izbraukšanas vietā nenorisinās, kā bija 
paredzēts līgumā.

Or. fr

Grozījums Nr. 326
Philippe Juvin

Direktīvas priekšlikums
11. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Ja ievērojamu daļu no pakalpojumiem 
nevar izpildīt, kā paredzēts līgumā, 
organizators kompleksā pakalpojuma 
turpināšanai īsteno atbilstošus alternatīvus 
risinājumus bez papildu izmaksām 

3. Ja ievērojamu daļu no pakalpojumiem 
nevar izpildīt, kā paredzēts līgumā, 
organizators un/vai mazumtirgotājs
kompleksā pakalpojuma turpināšanai 
īsteno atbilstošus alternatīvus risinājumus 
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ceļotājam, tostarp gadījumos, ja ceļotāja 
atgriešanās izbraukšanas vietā nenorisinās, 
kā bija paredzēts līgumā.

bez papildu izmaksām ceļotājam, tostarp 
gadījumos, ja ceļotāja atgriešanās 
izbraukšanas vietā nenorisinās, kā bija 
paredzēts līgumā.

Or. en

Pamatojums

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.

Grozījums Nr. 327
Hans-Peter Mayer

Direktīvas priekšlikums
11. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Ja organizators nespēj piedāvāt 
piemērotus alternatīvus risinājumus vai 
ceļotājs nepiekrīt alternatīvajiem 
risinājumiem, jo tie nav salīdzināmi ar to, 
kas tika nolīgts, organizators, ciktāl 
kompleksajā pakalpojumā ir iekļauta 
pasažieru pārvadāšana, nodrošina 
ceļotājam bez papildu izmaksām 
līdzvērtīgu transportu līdz izbraukšanas 
vietai vai citai vietas, uz kuru ceļotājs ir 
piekritis doties, un attiecīgā gadījumā
izmaksā ceļotājam kompensāciju saskaņā 
ar 12. pantu.

4. Ja organizators nespēj piedāvāt 
piemērotus alternatīvus risinājumus vai 
ceļotājs nepiekrīt alternatīvajiem 
risinājumiem, jo tie nav salīdzināmi ar to, 
kas tika nolīgts, organizators, ciktāl 
kompleksajā pakalpojumā ir iekļauta 
pasažieru pārvadāšana, nodrošina 
ceļotājam bez papildu izmaksām 
līdzvērtīgu transportu līdz izbraukšanas 
vietai vai citai vietai, uz kuru ceļotājs ir 
piekritis doties, un izmaksā ceļotājam 
kompensāciju saskaņā ar 12. pantu, ja 
nolīgtie pakalpojumi netiek sniegti.
Atmaksāšana ir jāveic 14 dienu laikā.

Or. de

Grozījums Nr. 328
Philippe Juvin
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Direktīvas priekšlikums
11. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Ja organizators nespēj piedāvāt 
piemērotus alternatīvus risinājumus vai 
ceļotājs nepiekrīt alternatīvajiem 
risinājumiem, jo tie nav salīdzināmi ar to, 
kas tika nolīgts, organizators, ciktāl 
kompleksajā pakalpojumā ir iekļauta 
pasažieru pārvadāšana, nodrošina 
ceļotājam bez papildu izmaksām 
līdzvērtīgu transportu līdz izbraukšanas 
vietai vai citai vietas, uz kuru ceļotājs ir 
piekritis doties, un attiecīgā gadījumā 
izmaksā ceļotājam kompensāciju saskaņā 
ar 12. pantu.

4. Ja organizators un/vai mazumtirgotājs
nespēj piedāvāt piemērotus alternatīvus 
risinājumus vai ceļotājs nepiekrīt 
alternatīvajiem risinājumiem, jo tie nav 
salīdzināmi ar to, kas tika nolīgts, 
organizators un/vai mazumtirgotājs, ciktāl 
kompleksajā pakalpojumā ir iekļauta 
pasažieru pārvadāšana, nodrošina 
ceļotājam bez papildu izmaksām 
līdzvērtīgu transportu līdz izbraukšanas 
vietai vai citai vietas, uz kuru ceļotājs ir 
piekritis doties, un attiecīgā gadījumā 
izmaksā ceļotājam kompensāciju saskaņā 
ar 12. pantu.

Or. en

Pamatojums

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.

Grozījums Nr. 329
Nora Berra

Direktīvas priekšlikums
11. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Ja organizators nespēj piedāvāt 
piemērotus alternatīvus risinājumus vai 
ceļotājs nepiekrīt alternatīvajiem 
risinājumiem, jo tie nav salīdzināmi ar to, 
kas tika nolīgts, organizators, ciktāl 

4. Ja organizators un/vai mazumtirgotājs
nespēj piedāvāt piemērotus alternatīvus 
risinājumus vai ceļotājs nepiekrīt 
alternatīvajiem risinājumiem, jo tie nav 
salīdzināmi ar to, kas tika nolīgts, 
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kompleksajā pakalpojumā ir iekļauta 
pasažieru pārvadāšana, nodrošina 
ceļotājam bez papildu izmaksām 
līdzvērtīgu transportu līdz izbraukšanas 
vietai vai citai vietas, uz kuru ceļotājs ir 
piekritis doties, un attiecīgā gadījumā 
izmaksā ceļotājam kompensāciju saskaņā 
ar 12. pantu.

organizators un/vai mazumtirgotājs, ciktāl 
kompleksajā pakalpojumā ir iekļauta 
pasažieru pārvadāšana, nodrošina 
ceļotājam bez papildu izmaksām 
līdzvērtīgu transportu līdz izbraukšanas 
vietai vai citai vietas, uz kuru ceļotājs ir 
piekritis doties, un attiecīgā gadījumā 
izmaksā ceļotājam kompensāciju saskaņā 
ar 12. pantu.

Or. fr

Grozījums Nr. 330
Andreas Schwab

Direktīvas priekšlikums
11. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Kamēr nav iespējams nodrošināt 
ceļotāja savlaicīgu atgriešanos 
nenovēršamu un ārkārtas apstākļu dēļ, 
organizatoram nav pienākuma segt 
izmaksas par turpmāku uzturēšanos, kas 
pārsniedz EUR 100 par nakti un trīs 
naktis vienam ceļotājam.

svītrots

Or. de

Pamatojums

Organizatora „atbildība bez vainas” netiek ieviesta, jo tādas nav arī citās direktīvās, izņemot 
Pasažieru tiesību direktīvu. Turklāt šāda atbildība apgrūtinātu jo īpaši mazos un vidējos 
uzņēmumus, kas ilgtermiņā tiktu izspiesti no tirgus.

Grozījums Nr. 331
Hans-Peter Mayer

Direktīvas priekšlikums
11. pants – 5. punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Kamēr nav iespējams nodrošināt ceļotāja 
savlaicīgu atgriešanos nenovēršamu un 
ārkārtas apstākļu dēļ, organizatoram nav 
pienākuma segt izmaksas par turpmāku 
uzturēšanos, kas pārsniedz EUR 100 par 
nakti un trīs naktis vienam ceļotājam.

5. Kamēr nav iespējams nodrošināt ceļotāja 
savlaicīgu atgriešanos nenovēršamu un 
ārkārtēju apstākļu dēļ, organizatoram nav 
pienākuma segt izmaksas par turpmāku 
uzturēšanos, pārsniedzot piecas naktis 
vienam ceļotājam. Organizators gādā par 
izmitināšanu. Tikai tad, ja tas skaidri 
norādījis, ka nevar vai nevēlas organizēt 
izmitināšanu, ceļotājs var pats veikt 
rezervāciju un pieprasīt kompensāciju. 
Tiek segtas izmaksas līdz piecām naktīm, 
kompensācijas apmēram nepārsniedzot 
EUR 125 par nakti un piecas naktis 
vienam ceļotājam.

Or. de

Pamatojums

Transporta un tūrisma komiteja paredz aviosabiedrības pasažieru tiesības uz izmaksu 
segšanu „līdz piecām naktīm, nepārsniedzot EUR 125 par nakti”. Kā jauninājums 
aviosabiedrības pasažieru tiesībām ir jāpievieno pirmā daļa, kurā noteikts, ka ceļojuma 
organizētājs prioritāri gādā par izmitināšanu, ņemot vērā to, ka ir īpašas situācijas, kas 
neattiecas uz aviosabiedrības pasažieriem, proti, par visu ceļojumu ar iepriekšēju 
izmitināšanu.

Grozījums Nr. 332
Sergio Gaetano Cofferati

Direktīvas priekšlikums
11. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Kamēr nav iespējams nodrošināt ceļotāja 
savlaicīgu atgriešanos nenovēršamu un 
ārkārtas apstākļu dēļ, organizatoram nav 
pienākuma segt izmaksas par turpmāku 
uzturēšanos, kas pārsniedz EUR 100 par 
nakti un trīs naktis vienam ceļotājam.

5. Kamēr nav iespējams nodrošināt ceļotāja 
savlaicīgu atgriešanos nenovēršamu un 
ārkārtēju apstākļu dēļ, dalībvalstis 
nodrošina, lai organizators sedz vismaz 
izmaksas par turpmāku uzturēšanos trīs 
naktis tāda kompleksa ceļojuma gadījumā, 
kas nepārsniedz divas nedēļas, un piecas 
naktis citos gadījumos. Organizators 
organizē izmitināšanu atbilstoši sākotnēji 
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rezervētās viesnīcas kategorijai.

Or. en

Grozījums Nr. 333
Bernadette Vergnaud

Direktīvas priekšlikums
11. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Kamēr nav iespējams nodrošināt ceļotāja 
savlaicīgu atgriešanos nenovēršamu un 
ārkārtas apstākļu dēļ, organizatoram nav 
pienākuma segt izmaksas par turpmāku 
uzturēšanos, kas pārsniedz EUR 100 par 
nakti un trīs naktis vienam ceļotājam.

5. Kamēr nav iespējams nodrošināt ceļotāja 
savlaicīgu atgriešanos nenovēršamu un 
ārkārtēju apstākļu dēļ, organizators sedz 
izmaksas par turpmāku uzturēšanos
laikposmā, kas nepieciešams, lai ceļotājs 
varētu atgriezties izbraukšanas vietā, 
ciktāl šīs izmaksas ir pamatotas un jo īpaši 
ņemot vērā pieejamās izmitināšanas 
iespējas, kas atbilst sākotnēji līgumā 
paredzēto pakalpojumu un izmitināšanas
kategorijai, kā arī visu ceļotājam radīto 
kaitējumu, par kuru organizators ir 
atbildīgs saskaņā ar 11. panta 1. punktu.

Or. fr

Grozījums Nr. 334
Pablo Arias Echeverría, Luis de Grandes Pascual, Rosa Estaràs Ferragut

Direktīvas priekšlikums
11. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Kamēr nav iespējams nodrošināt ceļotāja 
savlaicīgu atgriešanos nenovēršamu un 
ārkārtas apstākļu dēļ, organizatoram nav 
pienākuma segt izmaksas par turpmāku 
uzturēšanos, kas pārsniedz EUR 100 par 
nakti un trīs naktis vienam ceļotājam.

5. Kamēr nav iespējams nodrošināt ceļotāja 
savlaicīgu atgriešanos nenovēršamu un 
ārkārtēju apstākļu dēļ, organizatoram 
attiecīgā gadījumā kopā ar 
mazumtirgotāju ir pienākums segt daļu no
turpmākās uzturēšanās izmaksām par 
katru dienu, kas ietverta kompleksā 
ceļojuma līgumā.
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Or. es

Pamatojums

Organizatoram un mazumtirgotājam kopā būtu jābūt pārskatatbildīgiem un attiecīgi nebūtu 
jānosaka ierobežojums attiecībā uz nakšu skaitu ceļotājam.

Grozījums Nr. 335
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Direktīvas priekšlikums
11. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Kamēr nav iespējams nodrošināt ceļotāja 
savlaicīgu atgriešanos nenovēršamu un 
ārkārtas apstākļu dēļ, organizatoram nav 
pienākuma segt izmaksas par turpmāku 
uzturēšanos, kas pārsniedz EUR 100 par 
nakti un trīs naktis vienam ceļotājam.

5. Kamēr nav iespējams nodrošināt ceļotāja 
savlaicīgu atgriešanos nenovēršamu un 
ārkārtēju apstākļu dēļ, organizatoram nav 
pienākuma segt izmaksas par turpmāku 
uzturēšanos, kas pārsniedz trīs naktis 
vienam ceļotājam.

Or. pl

Pamatojums

Organizatora saistību ierobežojums uz trim naktīm, nenorādot apmēru, šķiet, pamatots. 
Saistību ierobežošana līdz EUR 100 un ilgais process, kas nepieciešams, lai grozītu direktīvu, 
nozīmē, ka šādi ierobežojumi attiecībā uz apmēriem var apstiprināties kā ļoti nelabvēlīgi pēc 
vairākiem gadiem un praksē var izrādīties neiespējami, lai nodrošinātu izmitināšanu.

Grozījums Nr. 336
Philippe Juvin

Direktīvas priekšlikums
11. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Kamēr nav iespējams nodrošināt ceļotāja 
savlaicīgu atgriešanos nenovēršamu un 
ārkārtas apstākļu dēļ, organizatoram nav 
pienākuma segt izmaksas par turpmāku 
uzturēšanos, kas pārsniedz EUR 100 par 
nakti un trīs naktis vienam ceļotājam.

5. Kamēr nav iespējams nodrošināt ceļotāja 
savlaicīgu atgriešanos nenovēršamu un 
ārkārtēju apstākļu dēļ, organizatoram 
un/vai mazumtirgotājam nav pienākuma 
segt izmaksas par turpmāku uzturēšanos, 
kas pārsniedz EUR 100 par nakti un trīs 
naktis vienam ceļotājam.
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Or. fr

Pamatojums

Šis grozījums attiecas uz latviešu valodas redakciju. Nepieciešamība saskaņot terminus ar 
tiem, kas lietoti Regulā (EK) Nr. 261/2004 (pasažieru tiesības sakarā ar iekāpšanas atteikumu 
un lidojumu atcelšanu vai ilgu kavēšanos) un noteikti kā „ārkārtēji apstākļi” (angļu valodā 
— „extraordinary circumstances”).

Grozījums Nr. 337
Nora Berra

Direktīvas priekšlikums
11. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Kamēr nav iespējams nodrošināt ceļotāja 
savlaicīgu atgriešanos nenovēršamu un 
ārkārtas apstākļu dēļ, organizatoram nav 
pienākuma segt izmaksas par turpmāku 
uzturēšanos, kas pārsniedz EUR 100 par
nakti un trīs naktis vienam ceļotājam.

5. Kamēr nav iespējams nodrošināt ceļotāja 
savlaicīgu atgriešanos nenovēršamu un 
ārkārtēju apstākļu dēļ, organizatoram 
un/vai mazumtirgotājam nav pienākuma 
segt izmaksas par turpmāku uzturēšanos, 
kas pārsniedz EUR 100 par nakti un trīs 
naktis vienam ceļotājam.

Or. fr

Grozījums Nr. 338
Ildikó Gáll-Pelcz

Direktīvas priekšlikums
11. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Kamēr nav iespējams nodrošināt ceļotāja 
savlaicīgu atgriešanos nenovēršamu un 
ārkārtas apstākļu dēļ, organizatoram nav 
pienākuma segt izmaksas par turpmāku 
uzturēšanos, kas pārsniedz EUR 100 par 
nakti un trīs naktis vienam ceļotājam.

5. Kamēr nav iespējams nodrošināt ceļotāja 
savlaicīgu atgriešanos nenovēršamu un 
ārkārtēju apstākļu dēļ, organizators pēc 
ceļotāja pieprasījuma sniedz viņam 
14. pantā minēto palīdzību, bet nesedz
izmaksas par turpmāku uzturēšanos, kas 
pārsniedz EUR 100 par nakti un trīs naktis 
vienam ceļotājam.
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Or. en

Grozījums Nr. 339
Philippe Juvin

Direktīvas priekšlikums
11. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Kamēr nav iespējams nodrošināt ceļotāja 
savlaicīgu atgriešanos nenovēršamu un 
ārkārtas apstākļu dēļ, organizatoram nav 
pienākuma segt izmaksas par turpmāku 
uzturēšanos, kas pārsniedz EUR 100 par 
nakti un trīs naktis vienam ceļotājam.

5. Kamēr nav iespējams nodrošināt ceļotāja 
savlaicīgu atgriešanos nenovēršamu un 
ārkārtēju apstākļu dēļ, organizatoram 
un/vai mazumtirgotājam nav pienākuma 
segt izmaksas par turpmāku uzturēšanos, 
kas pārsniedz EUR 100 par nakti un trīs 
naktis vienam ceļotājam.

Or. en

Pamatojums

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.

Grozījums Nr. 340
Jorgo Chatzimarkakis

Direktīvas priekšlikums
11. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Kamēr nav iespējams nodrošināt ceļotāja 
savlaicīgu atgriešanos nenovēršamu un 
ārkārtas apstākļu dēļ, organizatoram nav 
pienākuma segt izmaksas par turpmāku 
uzturēšanos, kas pārsniedz EUR 100 par 
nakti un trīs naktis vienam ceļotājam.

5. Kamēr nav iespējams nodrošināt ceļotāja 
savlaicīgu atgriešanos nenovēršamu un 
ārkārtēju apstākļu dēļ, organizatoram nav 
pienākuma segt izmaksas par turpmāku 
uzturēšanos, kas pārsniedz EUR 80 par 
nakti un trīs naktis vienam ceļotājam.



PE526.125v01-00 142/195 AM\1013596LV.doc

LV

Or. en

Grozījums Nr. 341
Emma McClarkin

Direktīvas priekšlikums
11. pants – 6. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6. Izmaksu ierobežojumu, kas minēts 
5. punktā, nepiemēro personām ar 
ierobežotām pārvietošanās spējām, kā 
definēts Eiropas Parlamenta un Padomes 
2006. gada 5. jūlija Regulā (EK) 
Nr. 1107/2006 par invalīdu un personu ar 
ierobežotām pārvietošanās spējām 
tiesībām, ceļojot ar gaisa transportu28, un 
jebkurai personai, kas tos pavada, 
grūtniecēm un bērniem bez pavadoņa, kā 
arī personām, kam nepieciešama īpaša 
medicīniskā palīdzība, ja organizatoram ir 
paziņots par to īpašajām vajadzībām 
vismaz 48 stundas pirms kompleksā 
pakalpojuma sākuma. Organizators nevar 
atsaukties uz nenovēršamiem un ārkārtas 
apstākļiem, lai ierobežotu izmaksas, kā 
minēts 5. punktā, ja saskaņā ar 
piemērojamiem Savienības tiesību aktiem 
uz šiem apstākļiem nevar atsaukties 
attiecīgais transporta pakalpojumu 
sniedzējs.

6. Izmaksu ierobežojumu, kas minēts 
5. punktā, nepiemēro personām ar 
ierobežotām pārvietošanās spējām, kā 
definēts Eiropas Parlamenta un Padomes 
2006. gada 5. jūlija Regulā (EK) 
Nr. 1107/2006 par invalīdu un personu ar
ierobežotām pārvietošanās spējām 
tiesībām, ceļojot ar gaisa transportu28, un 
jebkurai personai, kas tos pavada, 
grūtniecēm un bērniem bez pavadoņa, kā 
arī personām, kam nepieciešama īpaša 
medicīniskā palīdzība, ja organizatoram ir 
paziņots par to īpašajām vajadzībām 
vismaz 48 stundas pirms kompleksā 
pakalpojuma sākuma.

__________________ __________________
28 OV L 204, 26.7.2006., 1. lpp. 28 OV L 204, 26.7.2006., 1. lpp.

Or. en

Grozījums Nr. 342
Bernadette Vergnaud

Direktīvas priekšlikums
11. pants – 6. punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6. Izmaksu ierobežojumu, kas minēts
5. punktā, nepiemēro personām ar 
ierobežotām pārvietošanās spējām, kā 
definēts Eiropas Parlamenta un Padomes 
2006. gada 5. jūlija Regulā (EK) 
Nr. 1107/2006 par invalīdu un personu ar 
ierobežotām pārvietošanās spējām 
tiesībām, ceļojot ar gaisa transportu28, un 
jebkurai personai, kas tos pavada, 
grūtniecēm un bērniem bez pavadoņa, kā 
arī personām, kam nepieciešama īpaša 
medicīniskā palīdzība, ja organizatoram ir 
paziņots par to īpašajām vajadzībām 
vismaz 48 stundas pirms kompleksā 
pakalpojuma sākuma. Organizators nevar 
atsaukties uz nenovēršamiem un ārkārtas 
apstākļiem, lai ierobežotu izmaksas, kā 
minēts 5. punktā, ja saskaņā ar 
piemērojamiem Savienības tiesību aktiem 
uz šiem apstākļiem nevar atsaukties 
attiecīgais transporta pakalpojumu 
sniedzējs.

6. Novērtējot izmaksas, kas minētas
5. punktā, jāņem vērā īpašās vajadzības, 
kas rodas personām ar ierobežotām 
pārvietošanās spējām, kā definēts Eiropas 
Parlamenta un Padomes 2006. gada 
5. jūlija Regulā (EK) Nr. 1107/2006 par 
invalīdu un personu ar ierobežotām 
pārvietošanās spējām tiesībām, ceļojot ar 
gaisa transportu28, un jebkurai personai, 
kas tos pavada, grūtniecēm un bērniem bez 
pavadoņa, kā arī personām, kam 
nepieciešama īpaša medicīniskā palīdzība, 
ja organizatoram ir paziņots par to 
īpašajām vajadzībām vismaz 48 stundas 
pirms kompleksā pakalpojuma sākuma. 
Organizators nevar atsaukties uz 
nenovēršamiem un ārkārtējiem apstākļiem, 
lai ierobežotu izmaksas, kā minēts 
5. punktā, ja saskaņā ar piemērojamiem 
Savienības tiesību aktiem uz šiem 
apstākļiem nevar atsaukties attiecīgais 
pārvadājuma pakalpojumu sniedzējs.

__________________ __________________
28 OV L 204, 26.7.2006., 1. lpp. 28 OV L 204, 26.7.2006., 1. lpp.

Or. fr

Grozījums Nr. 343
Philippe Juvin

Direktīvas priekšlikums
11. pants – 6. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6. Izmaksu ierobežojumu, kas minēts 
5. punktā, nepiemēro personām ar 
ierobežotām pārvietošanās spējām, kā 
definēts Eiropas Parlamenta un Padomes 
2006. gada 5. jūlija Regulā (EK) 
Nr. 1107/2006 par invalīdu un personu ar 
ierobežotām pārvietošanās spējām 

6. Izmaksu ierobežojumu, kas minēts 
5. punktā, nepiemēro personām ar 
ierobežotām pārvietošanās spējām, kā 
definēts Eiropas Parlamenta un Padomes 
2006. gada 5. jūlija Regulā (EK) 
Nr. 1107/2006 par invalīdu un personu ar 
ierobežotām pārvietošanās spējām 
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tiesībām, ceļojot ar gaisa transportu28, un 
jebkurai personai, kas tos pavada, 
grūtniecēm un bērniem bez pavadoņa, kā 
arī personām, kam nepieciešama īpaša 
medicīniskā palīdzība, ja organizatoram ir 
paziņots par to īpašajām vajadzībām 
vismaz 48 stundas pirms kompleksā 
pakalpojuma sākuma. Organizators nevar 
atsaukties uz nenovēršamiem un ārkārtas
apstākļiem, lai ierobežotu izmaksas, kā 
minēts 5. punktā, ja saskaņā ar 
piemērojamiem Savienības tiesību aktiem 
uz šiem apstākļiem nevar atsaukties 
attiecīgais transporta pakalpojumu 
sniedzējs.

tiesībām, ceļojot ar gaisa transportu28, un 
jebkurai personai, kas tos pavada, 
grūtniecēm un bērniem bez pavadoņa, kā 
arī personām, kam nepieciešama īpaša 
medicīniskā palīdzība, ja organizatoram 
un/vai mazumtirgotājam ir paziņots par to 
īpašajām vajadzībām vismaz 48 stundas 
pirms kompleksā pakalpojuma sākuma. 
Organizators un/vai mazumtirgotājs nevar 
atsaukties uz nenovēršamiem un 
ārkārtējiem apstākļiem, lai ierobežotu 
izmaksas, kā minēts 5. punktā, ja saskaņā 
ar piemērojamiem Savienības tiesību 
aktiem uz šiem apstākļiem nevar atsaukties 
attiecīgais pārvadājuma pakalpojumu 
sniedzējs.

__________________ __________________
28 OV L 204, 26.7.2006., 1. lpp. 28 OV L 204, 26.7.2006., 1. lpp.

Or. fr

Pamatojums

Šis grozījums attiecas uz latviešu valodas redakciju. Nepieciešamība saskaņot terminus ar 
tiem, kas lietoti Regulā (EK) Nr. 261/2004 (pasažieru tiesības sakarā ar iekāpšanas atteikumu 
un lidojumu atcelšanu vai ilgu kavēšanos) un noteikti kā „ārkārtēji apstākļi” (angļu valodā 
— „extraordinary circumstances”).

Grozījums Nr. 344
Philippe Juvin

Direktīvas priekšlikums
11. pants – 6. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6. Izmaksu ierobežojumu, kas minēts 
5. punktā, nepiemēro personām ar 
ierobežotām pārvietošanās spējām, kā 
definēts Eiropas Parlamenta un Padomes 
2006. gada 5. jūlija Regulā (EK) 
Nr. 1107/2006 par invalīdu un personu ar 
ierobežotām pārvietošanās spējām 
tiesībām, ceļojot ar gaisa transportu28, un 
jebkurai personai, kas tos pavada, 

6. Izmaksu ierobežojumu, kas minēts 
5. punktā, nepiemēro personām ar 
ierobežotām pārvietošanās spējām, kā 
definēts Eiropas Parlamenta un Padomes 
2006. gada 5. jūlija Regulā (EK) 
Nr. 1107/2006 par invalīdu un personu ar 
ierobežotām pārvietošanās spējām 
tiesībām, ceļojot ar gaisa transportu28, un 
jebkurai personai, kas tos pavada, 
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grūtniecēm un bērniem bez pavadoņa, kā 
arī personām, kam nepieciešama īpaša 
medicīniskā palīdzība, ja organizatoram ir 
paziņots par to īpašajām vajadzībām 
vismaz 48 stundas pirms kompleksā 
pakalpojuma sākuma. Organizators nevar 
atsaukties uz nenovēršamiem un ārkārtas 
apstākļiem, lai ierobežotu izmaksas, kā 
minēts 5. punktā, ja saskaņā ar 
piemērojamiem Savienības tiesību aktiem 
uz šiem apstākļiem nevar atsaukties 
attiecīgais transporta pakalpojumu 
sniedzējs.

grūtniecēm un bērniem bez pavadoņa, kā 
arī personām, kam nepieciešama īpaša 
medicīniskā palīdzība, ja organizatoram 
un/vai mazumtirgotājam ir paziņots par to 
īpašajām vajadzībām vismaz 48 stundas 
pirms kompleksā pakalpojuma sākuma. 
Organizators un/vai mazumtirgotājs nevar 
atsaukties uz nenovēršamiem un 
ārkārtējiem apstākļiem, lai ierobežotu 
izmaksas, kā minēts 5. punktā, ja saskaņā 
ar piemērojamiem Savienības tiesību 
aktiem uz šiem apstākļiem nevar atsaukties 
attiecīgais pārvadājuma pakalpojumu 
sniedzējs.

__________________ __________________
28 OV L 204, 26.7.2006., 1. lpp. 28 OV L 204, 26.7.2006., 1. lpp.

Or. en

Pamatojums

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.

Grozījums Nr. 345
Ivo Belet

Direktīvas priekšlikums
11. pants – 6. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6. Izmaksu ierobežojumu, kas minēts 
5. punktā, nepiemēro personām ar 
ierobežotām pārvietošanās spējām, kā 
definēts Eiropas Parlamenta un Padomes 
2006. gada 5. jūlija Regulā (EK) 
Nr. 1107/2006 par invalīdu un personu ar 
ierobežotām pārvietošanās spējām 
tiesībām, ceļojot ar gaisa transportu28, un 

6. Izmaksu ierobežojumu, kas minēts 
5. punktā, nepiemēro personām ar 
ierobežotām pārvietošanās spējām, kā 
definēts Eiropas Parlamenta un Padomes 
2006. gada 5. jūlija Regulā (EK) 
Nr. 1107/2006 par invalīdu un personu ar 
ierobežotām pārvietošanās spējām 
tiesībām, ceļojot ar gaisa transportu28, un 
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jebkurai personai, kas tos pavada, 
grūtniecēm un bērniem bez pavadoņa, kā 
arī personām, kam nepieciešama īpaša 
medicīniskā palīdzība, ja organizatoram ir 
paziņots par to īpašajām vajadzībām 
vismaz 48 stundas pirms kompleksā 
pakalpojuma sākuma. Organizators nevar 
atsaukties uz nenovēršamiem un ārkārtas 
apstākļiem, lai ierobežotu izmaksas, kā 
minēts 5. punktā, ja saskaņā ar 
piemērojamiem Savienības tiesību aktiem 
uz šiem apstākļiem nevar atsaukties 
attiecīgais transporta pakalpojumu 
sniedzējs.

jebkurai personai, kas tos pavada, 
grūtniecēm un bērniem bez pavadoņa, kā 
arī personām, kam nepieciešama īpaša
medicīniskā palīdzība, ja organizatoram ir 
paziņots par to īpašajām vajadzībām 
kompleksā ceļojuma līguma slēgšanas 
brīdī un, ja tas nav iespējams, vismaz 
48 stundas pirms kompleksā pakalpojuma 
sākuma. Organizators nevar atsaukties uz 
nenovēršamiem un ārkārtējiem apstākļiem, 
lai ierobežotu izmaksas, kā minēts 
5. punktā, ja saskaņā ar piemērojamiem 
Savienības tiesību aktiem uz šiem 
apstākļiem nevar atsaukties attiecīgais 
pārvadājuma pakalpojumu sniedzējs.

__________________ __________________
28 OV L 204, 26.7.2006., 1. lpp. 28 OV L 204, 26.7.2006., 1. lpp.

Or. nl

Grozījums Nr. 346
Matteo Salvini

Direktīvas priekšlikums
11. pants – 7.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

7.a Attiecībā uz patērētājam radīto 
kaitējumu, kas izriet no līguma neizpildes 
vai tā nepienācīgas izpildes, dalībvalstis 
veic nepieciešamos pasākumus, lai 
nodrošinātu organizatora un 
mazumtirgotāja atbildību, ja vien šī 
līguma neizpilde vai nepienācīga izpilde 
nekādi neizriet no to kļūdām, ne arī no 
citu pakalpojumu sniedzēju kļūdām, jo:
– kļūdas, kas rodas līguma izpildes gaitā, 
ir attiecināmas uz ceļotāju,
– šīs kļūdas ir attiecināmas uz trešo 
personu, kas nav saistīta ar nolīgto 
pakalpojumu sniegšanu, un bija 
neparedzamas vai nenovēršamas,
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– šīs kļūdas izraisa nenovēršami un 
ārkārtēji apstākļi, kas minēti 3. panta 
11. punktā.

Or. en

Grozījums Nr. 347
Hans-Peter Mayer

Direktīvas priekšlikums
11. pants – 7.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

7.a Jebkuras ceļotāja tiesības uz 
kompensāciju saskaņā ar Regulu (EK) 
Nr. 261/2004 nav saistītas ne ar kādām 
ceļotāja tiesībām uz kompensāciju 
saskaņā ar šo direktīvu. Ja ceļotājam ir 
tiesības uz kompensāciju gan saskaņā ar 
Regulu (EK) Nr. 261/2004, gan šo 
direktīvu, tam ir tiesības iesniegt sūdzības 
saskaņā ar abiem tiesību aktiem, bet 
attiecībā uz tiem pašiem faktiem nedrīkst 
kumulēt tiesības saskaņā ar abiem tiesību 
aktiem, ja šīs tiesības aizsargā vienas un 
tās pašas intereses vai tām ir viens un tas 
pats mērķis.

Or. en

Grozījums Nr. 348
Bernadette Vergnaud

Direktīvas priekšlikums
12. pants – 1. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) jebkuru laikposmu, kura laikā pastāvēja 
neatbilstība; vai

a) jebkuru laikposmu, kura laikā līgums 
netika pildīts vai tika nepienācīgi pildīts; 
vai

Or. fr
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Pamatojums

„Neatbilstības” jēdziens ir neskaidrs, tādēļ būtu jāatjauno līguma neizpildes vai nepienācīgas 
izpildes jēdziens, kā paredzēts Direktīvā 90/314/EEK.

Grozījums Nr. 349
Philippe Juvin

Direktīvas priekšlikums
12. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Ceļotājam ir tiesības saņemt 
kompensāciju no organizatora par visiem 
zaudējumiem, tostarp nemateriālo 
kaitējumu, ko ceļotājs cieš neatbilstības 
rezultātā.

2. Ceļotājam ir tiesības saņemt 
kompensāciju no organizatora un/vai 
mazumtirgotāja par visiem zaudējumiem, 
tostarp nemateriālo kaitējumu, ko ceļotājs 
cieš neatbilstības rezultātā.

Or. en

Pamatojums

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.

Grozījums Nr. 350
Nora Berra

Direktīvas priekšlikums
12. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Ceļotājam ir tiesības saņemt 
kompensāciju no organizatora par visiem 
zaudējumiem, tostarp nemateriālo 
kaitējumu, ko ceļotājs cieš neatbilstības 

2. Ceļotājam ir tiesības saņemt 
kompensāciju no organizatora un/vai 
mazumtirgotāja par visiem zaudējumiem, 
tostarp nemateriālo kaitējumu, ko ceļotājs 
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rezultātā. cieš neatbilstības rezultātā.

Or. fr

Grozījums Nr. 351
Hans-Peter Mayer

Direktīvas priekšlikums
12. pants – 2.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Ceļotājam ir tiesības uz cenas 
samazinājumu 50 procentu apmērā, ja 
nepienācīga līguma izpilde radusies
nenovēršamu vai ārkārtēju apstākļu dēļ.
Ceļojuma organizatora pienākums ir 
pierādīt samazinājuma summas apmēru.

Or. de

Pamatojums

Noteikums par daļēju cenas samazinājumu jāpārvieto no 3. punkta uz 2. punktu. 
Samazinājuma summas apmērs ir zināms tikai ceļojuma organizatoram.

Grozījums Nr. 352
Bernadette Vergnaud

Direktīvas priekšlikums
12. pants – 3. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Ceļotājam nav tiesību uz cenas 
samazinājumu vai kompensāciju par 
zaudējumiem, ja

3. Attiecībā uz tiesībām uz kompensāciju 
par zaudējumiem, kas patērētājam rodas 
no līguma neizpildes vai nepienācīgas 
izpildes, dalībvalstis veic nepieciešamos 
pasākumus, lai nodrošinātu organizatora 
un/vai mazumtirgotāja atbildību, ja vien šī 
līguma neizpilde vai nepienācīga izpilde 
nekādi neizriet no to kļūdām, ne arī no 
citu pakalpojumu sniedzēju kļūdām, jo:
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Or. fr

Pamatojums

Jaunā redakcija ir neskaidrāka un var radīt pārpratumus, kas kavēs ceļotājiem īstenot viņu 
tiesības. Tādēļ būtu jāatjauno vienkāršākā redakcija, kā minēts Direktīvā 90/314/EEK.

Grozījums Nr. 353
Konstantinos Poupakis

Direktīvas priekšlikums
12. pants – 3. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Ceļotājam nav tiesību uz cenas 
samazinājumu vai kompensāciju par 
zaudējumiem, ja

3. Ceļotājam nav tiesību uz kompensāciju 
par zaudējumiem, ja:

Or. el

Grozījums Nr. 354
Philippe Juvin

Direktīvas priekšlikums
12. pants – 3. punkts – a apakšpunkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) organizators pierāda, ka neatbilstība ir a) organizators un/vai mazumtirgotājs 
pierāda, ka neatbilstība ir:

Or. en

Pamatojums

Consequence of amendments tabled by Mr Philippe Juvin to article 11 (targeted maximum 
harmonisation). The current EC proposal questions the possibility left to Member States by 
the 1990 Directive to define who is liable (organiser/retailer) in case of a package. There is 
no objective reason justifying this change, which is not adapted to certain Member States' 
fragmented market structures with a large number of very small businesses. Besides, liability 
is a major selling point for retailers, even more in a context of economic crisis and increasing 
competition from online traders, and creates a close relationship with the consumer. It 
furthermore simplifies procedures for the consumer, faced with a single representative.
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Grozījums Nr. 355
Matteo Salvini

Direktīvas priekšlikums
12. pants – 3. punkts – a apakšpunkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) organizators pierāda, ka neatbilstība ir a) neatbilstība izriet no apstākļa, kas 
minēts 11. panta 8. punktā:

Or. en

Pamatojums

Šis grozījums atspoguļo izmaiņas, ko paredz ierosinātais grozījums, ar ko ievieš jaunu 
11. panta 8. punktu.

Grozījums Nr. 356
Nora Berra

Direktīvas priekšlikums
12. pants – 3. punkts – a apakšpunkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) organizators pierāda, ka neatbilstība ir a) organizators un/vai mazumtirgotājs 
pierāda, ka neatbilstība ir:

Or. fr

Grozījums Nr. 357
Matteo Salvini

Direktīvas priekšlikums
12. pants – 3. punkts – a apakšpunkts – i punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

i) attiecināma uz pašu ceļotāju, svītrots

Or. en
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Grozījums Nr. 358
Matteo Salvini

Direktīvas priekšlikums
12. pants – 3. punkts – a apakšpunkts – ii punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ii) attiecināma uz trešo personu, kas nav 
saistīta ar nolīgto pakalpojumu 
sniegšanu, un neatbilstība bija 
neparedzama vai nenovēršama, vai

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 359
Sergio Gaetano Cofferati

Direktīvas priekšlikums
12. pants – 3. punkts – a apakšpunkts – ii punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ii) attiecināma uz trešo personu, kas nav 
saistīta ar nolīgto pakalpojumu 
sniegšanu, un neatbilstība bija 
neparedzama vai nenovēršama, vai

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 360
Matteo Salvini

Direktīvas priekšlikums
12. pants – 3. punkts – a apakšpunkts – iii punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

iii) radusies nenovēršamu un ārkārtas 
apstākļu dēļ; vai

svītrots

Or. en
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Grozījums Nr. 361
Bernadette Vergnaud

Direktīvas priekšlikums
12. pants – 3. punkts – a apakšpunkts – iii punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

iii) radusies nenovēršamu un ārkārtas 
apstākļu dēļ; vai

iii) radusies nepārvaramas varas dēļ, proti, 
apstākļos, ko nevarēja ietekmēt persona, 
kura uz tiem atsaucas, un kas bija 
neparasti un neparedzami, un to sekas 
nebija novēršamas, pat neraugoties uz 
visiem veiktajiem piesardzības 
pasākumiem, vai kā notikums, ko 
organizators un/vai mazumtirgotājs vai 
pakalpojumu sniedzējs, neraugoties uz 
visiem piesardzības pasākumiem, nevarēja 
paredzēt vai novērst; vai

Or. fr

Pamatojums

Jaunā redakcija ir neskaidrāka un var radīt pārpratumus, kas kavēs ceļotājiem īstenot viņu 
tiesības. Tādēļ būtu jāatjauno vienkāršākā redakcija, kas minēta Direktīvā 90/314/EEK.

Grozījums Nr. 362
Philippe Juvin

Direktīvas priekšlikums
12. pants – 3. punkts – a apakšpunkts – iii punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

iii) radusies nenovēršamu un ārkārtas 
apstākļu dēļ; vai

iii) radusies nenovēršamu un ārkārtēju 
apstākļu dēļ; vai

Or. fr

Pamatojums

Šis grozījums attiecas uz latviešu valodas redakciju. Nepieciešamība saskaņot terminus ar 
tiem, kas lietoti Regulā (EK) Nr. 261/2004 (pasažieru tiesības sakarā ar iekāpšanas atteikumu 
un lidojumu atcelšanu vai ilgu kavēšanos) un noteikti kā „ārkārtēji apstākļi” (angļu valodā 
— „extraordinary circumstances”).
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Grozījums Nr. 363
Sergio Gaetano Cofferati

Direktīvas priekšlikums
12. pants – 3. punkts – a apakšpunkts – iii punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

iii) radusies nenovēršamu un ārkārtas 
apstākļu dēļ; vai

iii) radusies nenovēršamu, neparedzamu
un ārkārtēju apstākļu dēļ; vai

Or. en

Grozījums Nr. 364
Catherine Stihler

Direktīvas priekšlikums
12. pants – 3. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) ceļotājs bez nepamatotas kavēšanās nav 
informējis organizatoru par neatbilstību, 
ar ko tas saskāries uz vietas, ja šāda 
informēšanas prasība bija skaidri un 
nepārprotami norādīta līgumā un ir 
pamatota, ņemot vērā lietas apstākļus.

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 365
Anna Hedh

Direktīvas priekšlikums
12. pants – 3. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) ceļotājs bez nepamatotas kavēšanās nav 
informējis organizatoru par neatbilstību, 
ar ko tas saskāries uz vietas, ja šāda 
informēšanas prasība bija skaidri un 

svītrots
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nepārprotami norādīta līgumā un ir 
pamatota, ņemot vērā lietas apstākļus.

Or. sv

Grozījums Nr. 366
Bernadette Vergnaud

Direktīvas priekšlikums
12. pants – 3. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) ceļotājs bez nepamatotas kavēšanās nav 
informējis organizatoru par neatbilstību, ar 
ko tas saskāries uz vietas, ja šāda 
informēšanas prasība bija skaidri un 
nepārprotami norādīta līgumā un ir 
pamatota, ņemot vērā lietas apstākļus.

b) izņemot gadījumus par miesas 
bojājumu vai nāves kompensēšanu,
ceļotājs, tiklīdz bija iespējams, nav 
informējis organizatoru un/vai 
mazumtirgotāju par līguma neizpildi vai 
nepienācīgu izpildi, ar ko tas saskāries uz 
vietas, ja šāda informēšanas prasība bija 
skaidri un nepārprotami norādīta līgumā un 
ir pamatota, ņemot vērā lietas apstākļus.

Or. fr

Pamatojums

Nešķiet, pamatoti noteikt ierobežojumu tiesībām uz iespējamo kompensāciju, jo miesas 
bojājumu gadījumā ceļotājs ne vienmēr ir spējīgs informēt organizatoru.

Grozījums Nr. 367
Sergio Gaetano Cofferati

Direktīvas priekšlikums
12. pants – 3. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) ceļotājs bez nepamatotas kavēšanās nav 
informējis organizatoru par neatbilstību, ar 
ko tas saskāries uz vietas, ja šāda 
informēšanas prasība bija skaidri un 
nepārprotami norādīta līgumā un ir 
pamatota, ņemot vērā lietas apstākļus.

b) ceļotājs nav informējis organizatoru par 
neatbilstību, ar ko tas saskāries uz vietas, ja 
šāda informēšanas prasība bija skaidri un 
nepārprotami norādīta līgumā un ir 
pamatota, ņemot vērā lietas apstākļus.

Or. en
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Grozījums Nr. 368
Philippe Juvin

Direktīvas priekšlikums
12. pants – 3. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) ceļotājs bez nepamatotas kavēšanās nav 
informējis organizatoru par neatbilstību, ar 
ko tas saskāries uz vietas, ja šāda 
informēšanas prasība bija skaidri un 
nepārprotami norādīta līgumā un ir 
pamatota, ņemot vērā lietas apstākļus.

b) ceļotājs bez nepamatotas kavēšanās nav 
informējis organizatoru un/vai 
mazumtirgotāju par neatbilstību, ar ko tas 
saskāries uz vietas, ja šāda informēšanas 
prasība bija skaidri un nepārprotami 
norādīta līgumā un ir pamatota, ņemot vērā 
lietas apstākļus.

Or. en

Pamatojums

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.

Grozījums Nr. 369
Nora Berra

Direktīvas priekšlikums
12. pants – 3. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) ceļotājs bez nepamatotas kavēšanās nav 
informējis organizatoru par neatbilstību, ar 
ko tas saskāries uz vietas, ja šāda 
informēšanas prasība bija skaidri un 
nepārprotami norādīta līgumā un ir 
pamatota, ņemot vērā lietas apstākļus.

b) ceļotājs bez nepamatotas kavēšanās nav 
informējis organizatoru un/vai 
mazumtirgotāju par neatbilstību, ar ko tas 
saskāries uz vietas, ja šāda informēšanas 
prasība bija skaidri un nepārprotami 
norādīta līgumā un ir pamatota, ņemot vērā 
lietas apstākļus.

Or. fr
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Grozījums Nr. 370
Bernadette Vergnaud

Direktīvas priekšlikums
12. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Uz organizatoru attiecas tie paši 
ierobežojumi, kas ir spēkā saskaņā ar 
Savienībai saistošām starptautiskām 
konvencijām, kuras ierobežo 
kompensācijas apjomu vai paredz 
nosacījumus kompensācijām, ko izmaksā 
pakalpojuma sniedzējs, kurš sniedz 
kompleksā pakalpojumā ietvertu 
pakalpojumu. Ja starptautiskas 
konvencijas, kas Savienībai nav saistošas, 
ierobežo kompensāciju, kuru izmaksā 
pakalpojuma sniedzējs, dalībvalstis var 
attiecīgi ierobežot kompensācijas, ko 
izmaksā organizators. Citos gadījumos 
ierobežojumus kompensācijai, ko izmaksā 
organizators, var paredzēt līgumā, ciktāl 
šis ierobežojums neattiecas uz miesas 
bojājumiem un tīši vai rupjas 
neuzmanības rezultātā nodarītiem 
zaudējumiem un nav mazāks par 
kompleksā pakalpojuma trīskāršu cenu.

4. Attiecībā uz citiem zaudējumiem, kas 
nav miesas bojājumi vai nāve un izriet no 
līguma neizpildes vai nepienācīgas 
izpildes, uz organizatoru attiecas tie paši
ierobežojumi, kas ir spēkā saskaņā ar 
Savienībai saistošām starptautiskām 
konvencijām, kuras ierobežo 
kompensācijas apjomu vai paredz 
nosacījumus kompensācijām, ko izmaksā 
pakalpojuma sniedzējs, kurš sniedz 
kompleksā pakalpojumā ietvertu 
pakalpojumu. Izņemot miesas bojājumus 
vai nāvi, ja starptautiskas konvencijas, kas 
Savienībai nav saistošas, ierobežo 
kompensāciju, kuru izmaksā pakalpojuma 
sniedzējs, dalībvalstis var attiecīgi 
ierobežot kompensācijas, ko izmaksā 
organizators. Attiecībā uz citiem 
zaudējumiem, kas nav miesas bojājumi 
vai nāve un izriet no līguma neizpildes vai 
nepienācīgas izpildes, dalībvalstis var 
atļaut kompensācijas ierobežošanu līgumā
ar nosacījumu, ka tā nav nepamatota.
Neskarot šo ierobežojumu, līgumā
nedrīkst paredzēt, ka netiek piemēroti 1., 
2., 3. un 4. punkta noteikumi.

Or. fr

Pamatojums

Kompensācijas par zaudējumiem, ko rada miesas bojājumi vai nāve, nedrīkst ierobežot ar 
starptautisko konvenciju noteikumiem vai līguma klauzulām.

Grozījums Nr. 371
Sergio Gaetano Cofferati
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Direktīvas priekšlikums
12. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Uz organizatoru attiecas tie paši 
ierobežojumi, kas ir spēkā saskaņā ar 
Savienībai saistošām starptautiskām 
konvencijām, kuras ierobežo 
kompensācijas apjomu vai paredz 
nosacījumus kompensācijām, ko izmaksā 
pakalpojuma sniedzējs, kurš sniedz 
kompleksā pakalpojumā ietvertu 
pakalpojumu. Ja starptautiskas 
konvencijas, kas Savienībai nav saistošas, 
ierobežo kompensāciju, kuru izmaksā 
pakalpojuma sniedzējs, dalībvalstis var 
attiecīgi ierobežot kompensācijas, ko 
izmaksā organizators. Citos gadījumos 
ierobežojumus kompensācijai, ko izmaksā 
organizators, var paredzēt līgumā, ciktāl 
šis ierobežojums neattiecas uz miesas 
bojājumiem un tīši vai rupjas 
neuzmanības rezultātā nodarītiem 
zaudējumiem un nav mazāks par 
kompleksā pakalpojuma trīskāršu cenu.

4. Uz organizatoru attiecas tie paši 
ierobežojumi, kas ir spēkā saskaņā ar 
Savienībai saistošām starptautiskām 
konvencijām, kuras ierobežo 
kompensācijas apjomu vai paredz 
nosacījumus kompensācijām, ko izmaksā 
pakalpojuma sniedzējs, kurš sniedz 
kompleksā pakalpojumā ietvertu 
pakalpojumu. Ja starptautiskas 
konvencijas, kas Savienībai nav saistošas, 
ierobežo kompensāciju, kuru izmaksā 
pakalpojuma sniedzējs, dalībvalstis var 
attiecīgi ierobežot kompensācijas, ko 
izmaksā organizators.

Or. en

Grozījums Nr. 372
Hans-Peter Mayer

Direktīvas priekšlikums
12. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Uz organizatoru attiecas tie paši 
ierobežojumi, kas ir spēkā saskaņā ar 
Savienībai saistošām starptautiskām 
konvencijām, kuras ierobežo 
kompensācijas apjomu vai paredz 
nosacījumus kompensācijām, ko izmaksā 
pakalpojuma sniedzējs, kurš sniedz 
kompleksā pakalpojumā ietvertu
pakalpojumu. Ja starptautiskas 
konvencijas, kas Savienībai nav saistošas, 
ierobežo kompensāciju, kuru izmaksā 

4. Uz organizatoru attiecas tie paši 
ierobežojumi, kas ir spēkā saskaņā ar 
Savienībai saistošām starptautiskām 
konvencijām, kuras ierobežo 
kompensācijas apjomu vai paredz 
nosacījumus kompensācijām, ko izmaksā 
pakalpojuma sniedzējs, kurš sniedz 
kompleksā pakalpojumā ietvertu 
pakalpojumu. Ja starptautiskas 
konvencijas, kas Savienībai nav saistošas, 
ierobežo kompensāciju, kuru izmaksā 
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pakalpojuma sniedzējs, dalībvalstis var 
attiecīgi ierobežot kompensācijas, ko 
izmaksā organizators. Citos gadījumos 
ierobežojumus kompensācijai, ko izmaksā 
organizators, var paredzēt līgumā, ciktāl šis 
ierobežojums neattiecas uz miesas 
bojājumiem un tīši vai rupjas neuzmanības 
rezultātā nodarītiem zaudējumiem un nav 
mazāks par kompleksā pakalpojuma 
trīskāršu cenu.

pakalpojuma sniedzējs, dalībvalstis var 
attiecīgi ierobežot kompensācijas, ko 
izmaksā organizators. Citos gadījumos 
ierobežojumus kompensācijai, ko izmaksā 
organizators, var paredzēt līgumā, ciktāl šis 
ierobežojums neattiecas uz miesas 
bojājumiem vai tīši vai rupjas neuzmanības 
rezultātā nodarītiem zaudējumiem un nav 
mazāks par kompleksā pakalpojuma 
trīskāršu cenu.

Or. de

Grozījums Nr. 373
Philippe Juvin

Direktīvas priekšlikums
12. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Uz organizatoru attiecas tie paši 
ierobežojumi, kas ir spēkā saskaņā ar 
Savienībai saistošām starptautiskām 
konvencijām, kuras ierobežo 
kompensācijas apjomu vai paredz 
nosacījumus kompensācijām, ko izmaksā 
pakalpojuma sniedzējs, kurš sniedz 
kompleksā pakalpojumā ietvertu 
pakalpojumu. Ja starptautiskas 
konvencijas, kas Savienībai nav saistošas, 
ierobežo kompensāciju, kuru izmaksā 
pakalpojuma sniedzējs, dalībvalstis var 
attiecīgi ierobežot kompensācijas, ko 
izmaksā organizators. Citos gadījumos 
ierobežojumus kompensācijai, ko izmaksā 
organizators, var paredzēt līgumā, ciktāl šis 
ierobežojums neattiecas uz miesas 
bojājumiem un tīši vai rupjas neuzmanības 
rezultātā nodarītiem zaudējumiem un nav 
mazāks par kompleksā pakalpojuma 
trīskāršu cenu.

4. Uz organizatoru un/vai mazumtirgotāju
attiecas tie paši ierobežojumi, kas ir spēkā 
saskaņā ar Savienībai saistošām 
starptautiskām konvencijām, kuras 
ierobežo kompensācijas apjomu vai paredz 
nosacījumus kompensācijām, ko izmaksā 
pakalpojuma sniedzējs, kurš sniedz 
kompleksā pakalpojumā ietvertu 
pakalpojumu. Ja starptautiskas 
konvencijas, kas Savienībai nav saistošas, 
ierobežo kompensāciju, kuru izmaksā 
pakalpojuma sniedzējs, dalībvalstis var 
attiecīgi ierobežot kompensācijas, ko 
izmaksā organizators un/vai 
mazumtirgotājs. Citos gadījumos 
ierobežojumus kompensācijai, ko izmaksā 
organizators un/vai mazumtirgotājs, var 
paredzēt līgumā, ciktāl šis ierobežojums 
neattiecas uz miesas bojājumiem un tīši vai 
rupjas neuzmanības rezultātā nodarītiem 
zaudējumiem un nav mazāks par 
kompleksā pakalpojuma trīskāršu cenu.

Or. en
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Pamatojums

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.

Grozījums Nr. 374
Nora Berra

Direktīvas priekšlikums
12. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Uz organizatoru attiecas tie paši 
ierobežojumi, kas ir spēkā saskaņā ar 
Savienībai saistošām starptautiskām 
konvencijām, kuras ierobežo 
kompensācijas apjomu vai paredz 
nosacījumus kompensācijām, ko izmaksā 
pakalpojuma sniedzējs, kurš sniedz 
kompleksā pakalpojumā ietvertu 
pakalpojumu. Ja starptautiskas 
konvencijas, kas Savienībai nav saistošas, 
ierobežo kompensāciju, kuru izmaksā 
pakalpojuma sniedzējs, dalībvalstis var 
attiecīgi ierobežot kompensācijas, ko 
izmaksā organizators. Citos gadījumos 
ierobežojumus kompensācijai, ko izmaksā 
organizators, var paredzēt līgumā, ciktāl šis 
ierobežojums neattiecas uz miesas 
bojājumiem un tīši vai rupjas neuzmanības 
rezultātā nodarītiem zaudējumiem un nav 
mazāks par kompleksā pakalpojuma 
trīskāršu cenu.

4. Uz organizatoru un/vai mazumtirgotāju
attiecas tie paši ierobežojumi, kas ir spēkā 
saskaņā ar Savienībai saistošām 
starptautiskām konvencijām, kuras 
ierobežo kompensācijas apjomu vai paredz 
nosacījumus kompensācijām, ko izmaksā 
pakalpojuma sniedzējs, kurš sniedz 
kompleksā pakalpojumā ietvertu 
pakalpojumu. Ja starptautiskas 
konvencijas, kas Savienībai nav saistošas, 
ierobežo kompensāciju, kuru izmaksā 
pakalpojuma sniedzējs, dalībvalstis var 
attiecīgi ierobežot kompensācijas, ko 
izmaksā organizators un/vai 
mazumtirgotājs. Citos gadījumos 
ierobežojumus kompensācijai, ko izmaksā 
organizators un/vai mazumtirgotājs, var 
paredzēt līgumā, ciktāl šis ierobežojums 
neattiecas uz miesas bojājumiem un tīši vai 
rupjas neuzmanības rezultātā nodarītiem 
zaudējumiem un nav mazāks par 
kompleksā pakalpojuma trīskāršu cenu.

Or. fr
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Grozījums Nr. 375
Ildikó Gáll-Pelcz

Direktīvas priekšlikums
12. pants – 6. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6. Noilguma termiņš prasību iesniegšanai 
saskaņā ar šo pantu nav īsāks par vienu 
gadu.

6. Noilguma termiņš prasību iesniegšanai 
saskaņā ar šo pantu nav īsāks par trim 
gadiem.

Or. en

Pamatojums

Viena gada noilguma termiņš, kas paredzēts 12. panta 6. punktā, ir pārāk īss — tam jābūt 
vismaz trim gadiem, lai aizsargātu patērētāju tiesības uz tiesisko aizsardzību.

Grozījums Nr. 376
Anna Hedh

Direktīvas priekšlikums
12. pants – 6. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6. Noilguma termiņš prasību iesniegšanai 
saskaņā ar šo pantu nav īsāks par vienu 
gadu.

6. Noilguma termiņš prasību iesniegšanai 
saskaņā ar šo pantu nav īsāks par trim 
gadiem.

Or. sv

Grozījums Nr. 377
Adam Bielan

Direktīvas priekšlikums
12. pants – 6. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6. Noilguma termiņš prasību iesniegšanai 
saskaņā ar šo pantu nav īsāks par vienu 
gadu.

6. Noilguma termiņš prasību iesniegšanai 
saskaņā ar šo pantu nav īsāks par vienu 
gadu no datuma, kad ceļotājs sasniedz 
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savu atgriešanās mērķi.

Or. pl

Grozījums Nr. 378
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Direktīvas priekšlikums
13. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis nodrošina, ka ceļotājs var 
adresēt paziņojumus, sūdzības vai prasības 
par kompleksā pakalpojuma sniegšanu tieši 
mazumtirgotājam, pie kura kompleksais 
pakalpojums iegādāts. Mazumtirgotājs 
nosūta šos paziņojumus, sūdzības vai 
prasības organizatoram bez nepamatotas 
kavēšanās. Lai nodrošinātu termiņu vai 
noilguma termiņu ievērošanu, uzskata, ka 
organizators ir saņēmis paziņojumu, kad to 
saņem mazumtirgotājs.

Dalībvalstis nodrošina, ka ceļotājs var 
adresēt paziņojumus, sūdzības vai prasības 
par kompleksā pakalpojuma sniegšanu tieši 
mazumtirgotājam, pie kura kompleksais 
pakalpojums iegādāts. Mazumtirgotājs 
nosūta šos paziņojumus, sūdzības vai 
prasības organizatoram bez nepamatotas 
kavēšanās. Ja ceļojumu aģenti rakstveidā
neatbild uz ziņojumu, sūdzību vai prasību 
saistībā ar kompleksā pakalpojuma 
darbību 30 dienu laikā pēc tam, kad 
operators to ir saņēmis, tiek uzskatīts, ka 
operators ir uzskatījis ziņojumu, sūdzību 
vai prasību par likumīgu. Lai nodrošinātu 
termiņu vai noilguma termiņu ievērošanu, 
uzskata, ka organizators ir saņēmis 
paziņojumu, kad to saņem mazumtirgotājs.

Or. pl

Pamatojums

Šādai prasībai ir motivējoša ietekme uz organizatoriem.

Grozījums Nr. 379
Sergio Gaetano Cofferati

Direktīvas priekšlikums
14. pants – 1. daļa – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis nodrošina, ka organizators 
sniedz tūlītēju palīdzību ceļotājam, kas 

Dalībvalstis nodrošina, ka kompleksā 
pakalpojuma organizators vai 
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nonācis grūtībās, jo īpaši: mazumtirgotāji, kas veicina atbalstītā 
ceļojuma pakalpojuma iegādi, sniedz 
tūlītēju palīdzību ceļotājam, kas nonācis 
grūtībās, jo īpaši:

Or. en

Grozījums Nr. 380
Emma McClarkin

Direktīvas priekšlikums
14. pants – 1. daļa – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis nodrošina, ka organizators 
sniedz tūlītēju palīdzību ceļotājam, kas 
nonācis grūtībās, jo īpaši:

Dalībvalstis nodrošina, ka organizatoram 
ir atbilstoša apdrošināšana vai līdzekļi, lai 
sniegtu atbilstošu palīdzību ceļotājam, kas 
nonācis grūtībās, jo īpaši:

Or. en

Grozījums Nr. 381
Ildikó Gáll-Pelcz

Direktīvas priekšlikums
14. pants – 1. daļa – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis nodrošina, ka organizators 
sniedz tūlītēju palīdzību ceļotājam, kas 
nonācis grūtībās, jo īpaši:

Dalībvalstis nodrošina, ka organizators 
sniedz tūlītēju palīdzību ceļotājam, kas 
nonācis grūtībās — tostarp situācijā, kas 
minēta 11. panta 5. punktā, jo īpaši:

Or. en

Grozījums Nr. 382
Emma McClarkin

Direktīvas priekšlikums
14. pants – 1. daļa – b punkts



PE526.125v01-00 164/195 AM\1013596LV.doc

LV

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) palīdzot ceļotājam izmantot distances 
saziņas līdzekļus un sniedzot alternatīvus 
ceļojuma risinājumus.

b) palīdzot ceļotājam izmantot distances 
saziņas līdzekļus un palīdzot ceļotājam 
meklēt alternatīvus ceļojuma risinājumus.

Or. en

Pamatojums

Jāprecizē, ka gadījumos, kad nav neatbilstības ar kompleksā pakalpojuma līgumu, 
organizatora atbildība ir vienkārši palīdzēt meklēt alternatīvus ceļojuma risinājumus, nevis 
tos nodrošināt vai apmaksāt.

Grozījums Nr. 383
Sergio Gaetano Cofferati

Direktīvas priekšlikums
14. pants – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Organizators var iekasēt samērīgu samaksu 
par šādu palīdzību, ja situāciju ir izraisījusi 
ceļotāja nolaidība vai nolūks.

Organizators vai mazumtirgotājs var 
iekasēt samērīgu samaksu par šādu 
palīdzību, ja situāciju ir izraisījusi ceļotāja 
nolaidība vai nolūks. Šī samaksa nekādā 
gadījumā nedrīkst pārsniegt faktiskās 
izmaksas, kas radušās organizatoram vai 
mazumtirgotājam.

Or. en

Grozījums Nr. 384
Jorgo Chatzimarkakis

Direktīvas priekšlikums
15. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalstis nodrošina, ka organizatori 
un mazumtirgotāji, kas veic 
uzņēmējdarbību to teritorijā un veicina 
atbalstītu ceļojumu pakalpojumu iegādi, 
iegādājas nodrošinājumu, ka to 

1. Dalībvalstis nodrošina, ka organizatori, 
kas veic uzņēmējdarbību to teritorijā, 
iegādājas nodrošinājumu, ka to 
maksātnespējas gadījumā ceļotāji efektīvi 
un savlaicīgi saņems visu savu izdarīto 
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maksātnespējas gadījumā ceļotāji efektīvi 
un savlaicīgi saņems visu savu izdarīto 
maksājumu atmaksu un, ciktāl ir iekļauta 
pasažieru pārvadāšana, tiem tiks 
nodrošināta efektīva un savlaicīga 
repatriācija.

maksājumu atmaksu un, ciktāl ir iekļauta 
pasažieru pārvadāšana, tiem tiks 
nodrošināta efektīva un savlaicīga 
repatriācija. Mazumtirgotājiem nav 
jāatmaksā summas, kas tiešā veidā 
samaksātas trešām personām. Tomēr 
mazumtirgotāju pienākums ir par to 
skaidri informēt savos noteikumos.

Or. en

Grozījums Nr. 385
Matteo Salvini

Direktīvas priekšlikums
15. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalstis nodrošina, ka organizatori 
un mazumtirgotāji, kas veic 
uzņēmējdarbību to teritorijā un veicina 
atbalstītu ceļojumu pakalpojumu iegādi, 
iegādājas nodrošinājumu, ka to 
maksātnespējas gadījumā ceļotāji efektīvi 
un savlaicīgi saņems visu savu izdarīto 
maksājumu atmaksu un, ciktāl ir iekļauta 
pasažieru pārvadāšana, tiem tiks 
nodrošināta efektīva un savlaicīga 
repatriācija.

1. Dalībvalstis nodrošina, ka organizatori, 
kas veic uzņēmējdarbību to teritorijā, 
iegādājas nodrošinājumu, ka to 
maksātnespējas gadījumā ceļotāji efektīvi 
un savlaicīgi saņems visu savu izdarīto 
maksājumu atmaksu un, ciktāl ir iekļauta 
pasažieru pārvadāšana, tiem tiks 
nodrošināta efektīva un savlaicīga 
repatriācija.

Or. en

Pamatojums

Pienākumi, kas uzdoti tirgotājiem, nav samērīgi un būtiski samazinās tirgotāju vēlmi piedāvāt 
pievilcīgus risinājumus. Patērētāji cietīs, jo būs mazāka izvēle un elastība, kā arī ierobežota 
piekļuve piedāvājumiem. Ir būtiski norādīt, ka daudzos gadījumos klauzula par aizsardzību 
pret maksātnespēju nebūs izpildāma, ja nebūs iespējams identificēt patērētājus, 
mazumtirgotāji nevarēs apzināt tos patērētājus, kuri iegādājušies pakalpojumus, izmantojot 
saites mazumtirgotāju tīmekļa vietnēs.

Grozījums Nr. 386
Catherine Stihler
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Direktīvas priekšlikums
15. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalstis nodrošina, ka organizatori 
un mazumtirgotāji, kas veic 
uzņēmējdarbību to teritorijā un veicina 
atbalstītu ceļojumu pakalpojumu iegādi, 
iegādājas nodrošinājumu, ka to
maksātnespējas gadījumā ceļotāji efektīvi 
un savlaicīgi saņems visu savu izdarīto 
maksājumu atmaksu un, ciktāl ir iekļauta 
pasažieru pārvadāšana, tiem tiks 
nodrošināta efektīva un savlaicīga 
repatriācija.

1. Dalībvalstis nodrošina, ka komplekso 
pakalpojumu organizatori un 
mazumtirgotāji, kas veicina atbalstītu 
ceļojumu pakalpojumu iegādi, iegādājas 
nodrošinājumu, ka organizatora, 
mazumtirgotāja vai jebkura atbalstīto 
ceļojumu pakalpojumu sniedzēja
maksātnespējas gadījumā ceļotāji efektīvi 
un savlaicīgi saņems visu savu izdarīto 
maksājumu atmaksu un, ciktāl ir iekļauta 
pasažieru pārvadāšana, tiem tiks 
nodrošināta efektīva un savlaicīga 
repatriācija.

Or. en

Pamatojums

Pašreizējā panta redakcija ir tāda, ka tā veicina uzņēmumu reģistrēšanos ārzonās vai tādās 
teritorijās, kur piemēro mazāk efektīvu maksātnespējas režīmu, kaitējot iedzīvotājiem. Tā arī 
nodrošina, ka maksātnespēju piemēro komplekso ceļojumu organizatoriem, nevis tikai 
saistītam/ atbalstītam ceļojumam.

Grozījums Nr. 387
Emma McClarkin

Direktīvas priekšlikums
15. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalstis nodrošina, ka organizatori 
un mazumtirgotāji, kas veic 
uzņēmējdarbību to teritorijā un veicina 
atbalstītu ceļojumu pakalpojumu iegādi, 
iegādājas nodrošinājumu, ka to 
maksātnespējas gadījumā ceļotāji efektīvi 
un savlaicīgi saņems visu savu izdarīto 
maksājumu atmaksu un, ciktāl ir iekļauta 
pasažieru pārvadāšana, tiem tiks 
nodrošināta efektīva un savlaicīga 
repatriācija.

1. Dalībvalstis nodrošina, ka komplekso 
pakalpojumu organizatori un 
mazumtirgotāji, kas veicina saistītu
ceļojumu pakalpojumu iegādi, iegādājas 
nodrošinājumu, ka organizatora, 
mazumtirgotāja vai jebkura saistīto 
ceļojumu pakalpojumu sniedzēja 
maksātnespējas gadījumā ceļotāji efektīvi 
un savlaicīgi saņems visu savu izdarīto 
maksājumu atmaksu un, ciktāl ir iekļauta 
pasažieru pārvadāšana, tiem tiks 
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nodrošināta efektīva un savlaicīga 
repatriācija.

Or. en

Grozījums Nr. 388
Anna Hedh

Direktīvas priekšlikums
15. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalstis nodrošina, ka organizatori 
un mazumtirgotāji, kas veic 
uzņēmējdarbību to teritorijā un veicina 
atbalstītu ceļojumu pakalpojumu iegādi, 
iegādājas nodrošinājumu, ka to 
maksātnespējas gadījumā ceļotāji efektīvi 
un savlaicīgi saņems visu savu izdarīto 
maksājumu atmaksu un, ciktāl ir iekļauta 
pasažieru pārvadāšana, tiem tiks 
nodrošināta efektīva un savlaicīga 
repatriācija.

1. Dalībvalstis nodrošina, ka organizatori 
un mazumtirgotāji, kas veic 
uzņēmējdarbību to teritorijā un veicina 
kompleksā ceļojuma un atbalstītu 
ceļojumu pakalpojumu iegādi, iegādājas 
nodrošinājumu, ka to maksātnespējas 
gadījumā ceļotāji efektīvi un savlaicīgi 
saņems visu savu izdarīto maksājumu 
atmaksu un, ciktāl ir iekļauta pasažieru 
pārvadāšana, tiem tiks nodrošināta efektīva 
un savlaicīga repatriācija.

Or. sv

Grozījums Nr. 389
Philippe Juvin

Direktīvas priekšlikums
15. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalstis nodrošina, ka organizatori 
un mazumtirgotāji, kas veic 
uzņēmējdarbību to teritorijā un veicina 
atbalstītu ceļojumu pakalpojumu iegādi, 
iegādājas nodrošinājumu, ka to 
maksātnespējas gadījumā ceļotāji efektīvi 
un savlaicīgi saņems visu savu izdarīto 
maksājumu atmaksu un, ciktāl ir iekļauta 
pasažieru pārvadāšana, tiem tiks 

1. Dalībvalstis nodrošina, ka organizatori 
un/vai mazumtirgotāji komplekso 
pakalpojumu gadījumos, un 
mazumtirgotāji, kas veic uzņēmējdarbību 
to teritorijā un veicina atbalstītu ceļojumu 
pakalpojumu iegādi, iegādājas 
nodrošinājumu, ka to maksātnespējas 
gadījumā ceļotāji efektīvi un savlaicīgi 
saņems visu savu izdarīto maksājumu 
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nodrošināta efektīva un savlaicīga 
repatriācija.

atmaksu un, ciktāl ir iekļauta pasažieru 
pārvadāšana, tiem tiks nodrošināta efektīva 
un savlaicīga repatriācija.

Or. en

Pamatojums

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.

Grozījums Nr. 390
Sergio Gaetano Cofferati

Direktīvas priekšlikums
15. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalstis nodrošina, ka organizatori 
un mazumtirgotāji, kas veic 
uzņēmējdarbību to teritorijā un veicina 
atbalstītu ceļojumu pakalpojumu iegādi, 
iegādājas nodrošinājumu, ka to 
maksātnespējas gadījumā ceļotāji efektīvi 
un savlaicīgi saņems visu savu izdarīto 
maksājumu atmaksu un, ciktāl ir iekļauta 
pasažieru pārvadāšana, tiem tiks 
nodrošināta efektīva un savlaicīga 
repatriācija.

1. Dalībvalstis nodrošina, ka komplekso 
pakalpojumu organizatori un 
mazumtirgotāji, kas veic uzņēmējdarbību 
to teritorijā un veicina atbalstītu ceļojumu 
pakalpojumu iegādi, iegādājas 
nodrošinājumu, ka to maksātnespējas 
gadījumā ceļotāji efektīvi un savlaicīgi 
saņems visu savu izdarīto maksājumu 
atmaksu un, ciktāl ir iekļauta pasažieru 
pārvadāšana, tiem tiks nodrošināta efektīva 
un savlaicīga repatriācija.

Or. en

Grozījums Nr. 391
Matteo Salvini

Direktīvas priekšlikums
15. pants – 2. punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Aizsardzība maksātnespējas gadījumā, 
kas minēta 1. punktā, ņem vērā attiecīgā 
tirgotāja darbības faktisko finansiālo risku. 
Ceļotāju tiesības uz aizsardzību 
maksātnespējas gadījumā nav atkarīgas no 
ceļotāja dzīvesvietas, izbraukšanas vietas 
vai kompleksā pakalpojuma vai atbalstīta 
ceļojumu pakalpojuma pārdošanas vietas.

2. Aizsardzība maksātnespējas gadījumā, 
kas minēta 1. punktā, ņem vērā attiecīgā 
tirgotāja darbības faktisko finansiālo risku. 
Ceļotāju tiesības uz aizsardzību 
maksātnespējas gadījumā nav atkarīgas no 
ceļotāja dzīvesvietas, izbraukšanas vietas 
vai kompleksā pakalpojuma pārdošanas 
vietas.

Or. en

Pamatojums

Pienākumi, kas uzdoti tirgotājiem, ir nesamērīgi un būtiski samazinās tirgotāju vēlmi 
piedāvāt pievilcīgus risinājumus. Patērētāji cietīs, jo būs mazāka izvēle un elastība, kā arī 
ierobežota piekļuve piedāvājumiem. Ir būtiski norādīt, ka daudzos gadījumos klauzula par 
aizsardzību pret maksātnespēju nebūs izpildāma, ja nebūs iespējams identificēt patērētājus, 
mazumtirgotāji nevarēs apzināt tos patērētājus, kuri iegādājušies pakalpojumus, izmantojot 
saites mazumtirgotāju tīmekļa vietnēs.

Grozījums Nr. 392
Jorgo Chatzimarkakis

Direktīvas priekšlikums
15. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Aizsardzība maksātnespējas gadījumā, 
kas minēta 1. punktā, ņem vērā attiecīgā 
tirgotāja darbības faktisko finansiālo risku. 
Ceļotāju tiesības uz aizsardzību 
maksātnespējas gadījumā nav atkarīgas no 
ceļotāja dzīvesvietas, izbraukšanas vietas 
vai kompleksā pakalpojuma vai atbalstīta 
ceļojumu pakalpojuma pārdošanas vietas.

2. Aizsardzība maksātnespējas gadījumā, 
kas minēta 1. punktā, ņem vērā attiecīgā 
tirgotāja darbības faktisko finansiālo risku. 
Ceļotāju tiesības uz aizsardzību 
maksātnespējas gadījumā nav atkarīgas no 
ceļotāja dzīvesvietas, izbraukšanas vietas 
vai kompleksā pakalpojuma pārdošanas 
vietas.

Or. en

Grozījums Nr. 393
Emma McClarkin
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Direktīvas priekšlikums
15. pants – 2.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Aizsardzībai maksātnespējas 
gadījumā, kas minēta 1. punktā, jābūt 
atbilstošai, lai varētu izpildīt šīs direktīvas 
prasības, ja tā ir spēkā visos pamatoti 
paredzamos apstākļos.

Or. en

Pamatojums

Aizsardzībai maksātnespējas gadījumā jābūt atbilstošai, un tā nedrīkst sniegt pārmērīgas 
garantijas, cenšoties izpildīt nebeidzamas prasības, kuru izmaksas varētu novirzīt uz
patērētāju.

Grozījums Nr. 394
Emma McClarkin

Direktīvas priekšlikums
15. pants – 2.b punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.b Ja vajadzīgs, aizsardzība 
maksātnespējas gadījumā, kas minēta 
1. punktā, var nodrošināt to līgumu 
izpildi, kuros paredzēti kompleksie
pakalpojumi vai saistītie ceļojumu 
pakalpojumi, nevis veikto maksājumu 
atmaksāšanu.

Or. en

Grozījums Nr. 395
Matteo Salvini

Direktīvas priekšlikums
16. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalstis atzīst, ka organizatora vai 1. Dalībvalstis atzīst, ka organizatora 
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mazumtirgotāja, kas veicina atbalstītu 
ceļojumu pakalpojumu iegādi, aizsardzība 
maksātnespējas gadījumā atbilst 15. pantu 
transponējošo valsts noteikumu prasībām, 
ja tā iegādāta saskaņā ar tās dalībvalsts 
direktīvas 15. pantu transponējošiem 
tiesību aktiem, kurā tie veic 
uzņēmējdarbību.

aizsardzība maksātnespējas gadījumā 
atbilst 15. pantu transponējošo valsts 
noteikumu prasībām, ja tā iegādāta saskaņā 
ar tās dalībvalsts direktīvas 15. pantu 
transponējošiem tiesību aktiem, kurā tie 
veic uzņēmējdarbību.

Or. en

Pamatojums

Komplekso ceļojumu direktīvas piemērošanas joma būtu jāierobežo ar to ceļojumu 
pakalpojumu apvienojumiem, kas kopā veido kompleksu pakalpojumu. Jauna „atbalstītā 
ceļojumu pakalpojuma” jēdziena ieviešana šajā direktīvā varētu kaitēt patērētājiem un 
uzņēmumiem, radot juridisku nenoteiktību un apjukumu patērētājiem un arī ceļojumu 
pakalpojumu sniedzējiem.

Grozījums Nr. 396
Jorgo Chatzimarkakis

Direktīvas priekšlikums
16. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalstis atzīst, ka organizatora vai 
mazumtirgotāja, kas veicina atbalstītu 
ceļojumu pakalpojumu iegādi, aizsardzība 
maksātnespējas gadījumā atbilst 15. pantu 
transponējošo valsts noteikumu prasībām, 
ja tā iegādāta saskaņā ar tās dalībvalsts 
direktīvas 15. pantu transponējošiem 
tiesību aktiem, kurā tie veic 
uzņēmējdarbību.

1. Dalībvalstis atzīst, ka organizatora 
aizsardzība maksātnespējas gadījumā 
atbilst 15. pantu transponējošo valsts 
noteikumu prasībām, ja tā iegādāta saskaņā 
ar tās dalībvalsts direktīvas 15. pantu 
transponējošiem tiesību aktiem, kurā tie 
veic uzņēmējdarbību.

Or. en

Grozījums Nr. 397
Ivo Belet

Direktīvas priekšlikums
16. pants – 1. punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalstis atzīst, ka organizatora vai 
mazumtirgotāja, kas veicina atbalstītu 
ceļojumu pakalpojumu iegādi, aizsardzība 
maksātnespējas gadījumā atbilst 15. pantu 
transponējošo valsts noteikumu prasībām, 
ja tā iegādāta saskaņā ar tās dalībvalsts 
direktīvas 15. pantu transponējošiem 
tiesību aktiem, kurā tie veic 
uzņēmējdarbību.

1. Dalībvalstis atzīst, ka organizatora vai 
mazumtirgotāja, kas veicina atbalstītu 
ceļojumu pakalpojumu iegādi, aizsardzība 
maksātnespējas gadījumā atbilst 15. pantu 
transponējošo noteikumu prasībām, ja tā 
iegādāta saskaņā ar tās dalībvalsts 
direktīvas 15. pantu transponējošiem 
tiesību aktiem, kurā tie veic 
uzņēmējdarbību.

Or. nl

Pamatojums

Dalībvalstis transponē šo direktīvu dažādos administratīvos līmeņos atkarībā no valsts 
struktūras.

Grozījums Nr. 398
Philippe Juvin

Direktīvas priekšlikums
16. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalstis atzīst, ka organizatora vai 
mazumtirgotāja, kas veicina atbalstītu 
ceļojumu pakalpojumu iegādi, aizsardzība 
maksātnespējas gadījumā atbilst 15. pantu 
transponējošo valsts noteikumu prasībām, 
ja tā iegādāta saskaņā ar tās dalībvalsts 
direktīvas 15. pantu transponējošiem 
tiesību aktiem, kurā tie veic 
uzņēmējdarbību.

1. Dalībvalstis atzīst, ka organizatora 
un/vai mazumtirgotāja komplekso 
pakalpojumu gadījumos, vai 
mazumtirgotāja, kas veicina atbalstītu 
ceļojumu pakalpojumu iegādi, aizsardzība 
maksātnespējas gadījumā atbilst 15. pantu 
transponējošo valsts noteikumu prasībām, 
ja tā iegādāta saskaņā ar tās dalībvalsts 
direktīvas 15. pantu transponējošiem 
tiesību aktiem, kurā tie veic 
uzņēmējdarbību.

Or. en

Pamatojums

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 
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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.

Grozījums Nr. 399
Matteo Salvini

Direktīvas priekšlikums
16. pants – 1.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Komisijai būtu jāizstrādā konsekventa 
juridiski saistoša formula piemērošanai 
visās dalībvalstīs, lai nodrošinātu 
vienveidību un atteiktos no iepirkšanās 
drošības visā Savienībā. Par šīs formulas 
aprēķināšanas veidu būtu jāapspriežas ar 
ieinteresētajām personām.

Or. en

Pamatojums

Konsekventas formulas piemērošana juridiskām saistībām visās dalībvalstīs nodrošinātu 
vienveidību un atteiktos no iepirkšanās drošības visā ES. Par šīs formulas iespējamo 
aprēķināšanas veidu būtu jāapspriežas ar ieinteresētajām personām.

Grozījums Nr. 400
Matteo Salvini

Direktīvas priekšlikums
16. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Dalībvalstis norīko centrālos 
kontaktpunktus, lai atvieglotu 
administratīvo sadarbību un dažādās 
dalībvalstīs darbojošos organizatoru un 
mazumtirgotāju, kas veicina atbalstītu 
ceļojumu pakalpojumu iegādi, uzraudzību. 
Tās paziņo šā kontaktpunkta 
kontaktinformāciju visām pārējām 

2. Dalībvalstis norīko centrālos 
kontaktpunktus, lai atvieglotu 
administratīvo sadarbību un dažādās 
dalībvalstīs darbojošos organizatoru 
uzraudzību. Tās paziņo šā kontaktpunkta 
kontaktinformāciju visām pārējām 
dalībvalstīm un Komisijai.
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dalībvalstīm un Komisijai.

Or. en

Pamatojums

Komplekso ceļojumu direktīvas piemērošanas joma būtu jāierobežo ar to ceļojumu 
pakalpojumu apvienojumiem, kas kopā veido kompleksu pakalpojumu. Jauna „atbalstītā 
ceļojumu pakalpojuma” jēdziena ieviešana šajā direktīvā varētu kaitēt patērētājiem un 
uzņēmumiem, radot juridisku nenoteiktību un apjukumu patērētājiem un arī ceļojumu 
pakalpojumu sniedzējiem.

Grozījums Nr. 401
Jorgo Chatzimarkakis

Direktīvas priekšlikums
16. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Dalībvalstis norīko centrālos 
kontaktpunktus, lai atvieglotu 
administratīvo sadarbību un dažādās 
dalībvalstīs darbojošos organizatoru un 
mazumtirgotāju, kas veicina atbalstītu 
ceļojumu pakalpojumu iegādi, uzraudzību. 
Tās paziņo šā kontaktpunkta 
kontaktinformāciju visām pārējām 
dalībvalstīm un Komisijai.

2. Dalībvalstis norīko centrālos 
kontaktpunktus, lai atvieglotu 
administratīvo sadarbību un dažādās 
dalībvalstīs darbojošos organizatoru 
uzraudzību. Tās paziņo šā kontaktpunkta 
kontaktinformāciju visām pārējām 
dalībvalstīm un Komisijai.

Or. en

Grozījums Nr. 402
Philippe Juvin

Direktīvas priekšlikums
16. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Dalībvalstis norīko centrālos 
kontaktpunktus, lai atvieglotu 
administratīvo sadarbību un dažādās 
dalībvalstīs darbojošos organizatoru un 
mazumtirgotāju, kas veicina atbalstītu 
ceļojumu pakalpojumu iegādi, uzraudzību. 

2. Dalībvalstis norīko centrālos 
kontaktpunktus, lai atvieglotu 
administratīvo sadarbību un dažādās 
dalībvalstīs darbojošos organizatoru un/vai 
mazumtirgotāju kompleksā pakalpojuma 
gadījumā, un mazumtirgotāju, kas veicina 
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Tās paziņo šā kontaktpunkta 
kontaktinformāciju visām pārējām 
dalībvalstīm un Komisijai.

atbalstītu ceļojumu pakalpojumu iegādi, 
uzraudzību. Tās paziņo šā kontaktpunkta 
kontaktinformāciju visām pārējām 
dalībvalstīm un Komisijai.

Or. en

Pamatojums

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.

Grozījums Nr. 403
Matteo Salvini

Direktīvas priekšlikums
16. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Centrālie kontaktpunkti savstarpēji 
nodrošina visu nepieciešamo informāciju 
par valstu aizsardzības maksātnespējas 
gadījumā sistēmām un tās organizācijas vai 
organizāciju identitāti, kas nodrošina 
aizsardzību maksātnespējas gadījumā 
konkrētam tirgotājam, kurš veic 
uzņēmējdarbību to teritorijā. Tie piešķir 
viens otram piekļuvi jebkuram sarakstam, 
kurā uzskaitīti organizatori un 
mazumtirgotāji, kas veicina atbalstītu 
ceļojumu pakalpojumu iegādi un kas 
ievēro savus pienākumus attiecībā uz 
aizsardzību maksātnespējas gadījumā.

3. Centrālie kontaktpunkti savstarpēji 
nodrošina visu nepieciešamo informāciju 
par valstu aizsardzības maksātnespējas 
gadījumā sistēmām un tās organizācijas vai 
organizāciju identitāti, kas nodrošina 
aizsardzību maksātnespējas gadījumā 
konkrētam tirgotājam, kurš veic 
uzņēmējdarbību to teritorijā. Tie piešķir 
viens otram piekļuvi jebkuram sarakstam, 
kurā uzskaitīti organizatori, kas ievēro 
savus pienākumus attiecībā uz aizsardzību 
maksātnespējas gadījumā.

Or. en

Pamatojums

Komplekso ceļojumu direktīvas piemērošanas joma būtu jāierobežo ar to ceļojumu 
pakalpojumu apvienojumiem, kas kopā veido kompleksu pakalpojumu. Jauna „atbalstītā 
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ceļojumu pakalpojuma” jēdziena ieviešana šajā direktīvā varētu kaitēt patērētājiem un 
uzņēmumiem, radot juridisku nenoteiktību un apjukumu patērētājiem un arī ceļojumu 
pakalpojumu sniedzējiem.

Grozījums Nr. 404
Jorgo Chatzimarkakis

Direktīvas priekšlikums
16. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Centrālie kontaktpunkti savstarpēji 
nodrošina visu nepieciešamo informāciju 
par valstu aizsardzības maksātnespējas 
gadījumā sistēmām un tās organizācijas vai 
organizāciju identitāti, kas nodrošina 
aizsardzību maksātnespējas gadījumā 
konkrētam tirgotājam, kurš veic 
uzņēmējdarbību to teritorijā. Tie piešķir 
viens otram piekļuvi jebkuram sarakstam, 
kurā uzskaitīti organizatori un 
mazumtirgotāji, kas veicina atbalstītu 
ceļojumu pakalpojumu iegādi un kas 
ievēro savus pienākumus attiecībā uz 
aizsardzību maksātnespējas gadījumā.

3. Centrālie kontaktpunkti savstarpēji 
nodrošina visu nepieciešamo informāciju 
par valstu aizsardzības maksātnespējas 
gadījumā sistēmām un tās organizācijas vai 
organizāciju identitāti, kas nodrošina 
aizsardzību maksātnespējas gadījumā 
konkrētam tirgotājam, kurš veic 
uzņēmējdarbību to teritorijā. Tie piešķir 
viens otram piekļuvi jebkuram sarakstam, 
kurā uzskaitīti organizatori, kas ievēro 
savus pienākumus attiecībā uz aizsardzību 
maksātnespējas gadījumā.

Or. en

Grozījums Nr. 405
Ivo Belet

Direktīvas priekšlikums
16. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Centrālie kontaktpunkti savstarpēji 
nodrošina visu nepieciešamo informāciju 
par valstu aizsardzības maksātnespējas 
gadījumā sistēmām un tās organizācijas vai 
organizāciju identitāti, kas nodrošina 
aizsardzību maksātnespējas gadījumā 
konkrētam tirgotājam, kurš veic 

3. Centrālie kontaktpunkti savstarpēji 
nodrošina visu nepieciešamo informāciju 
par aizsardzības maksātnespējas gadījumā 
sistēmām un tās organizācijas vai 
organizāciju identitāti, kas nodrošina 
aizsardzību maksātnespējas gadījumā 
konkrētam tirgotājam, kurš veic 
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uzņēmējdarbību to teritorijā. Tie piešķir 
viens otram piekļuvi jebkuram sarakstam, 
kurā uzskaitīti organizatori un 
mazumtirgotāji, kas veicina atbalstītu 
ceļojumu pakalpojumu iegādi un kas ievēro 
savus pienākumus attiecībā uz aizsardzību 
maksātnespējas gadījumā.

uzņēmējdarbību to teritorijā. Tie piešķir 
viens otram piekļuvi jebkuram sarakstam, 
kurā uzskaitīti organizatori un 
mazumtirgotāji, kas veicina atbalstītu 
ceļojumu pakalpojumu iegādi un kas ievēro 
savus pienākumus attiecībā uz aizsardzību 
maksātnespējas gadījumā.

Or. nl

Pamatojums

Dalībvalstis transponē šo direktīvu dažādos administratīvos līmeņos atkarībā no valsts
struktūras.

Grozījums Nr. 406
Philippe Juvin

Direktīvas priekšlikums
16. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Centrālie kontaktpunkti savstarpēji 
nodrošina visu nepieciešamo informāciju 
par valstu aizsardzības maksātnespējas 
gadījumā sistēmām un tās organizācijas vai 
organizāciju identitāti, kas nodrošina 
aizsardzību maksātnespējas gadījumā 
konkrētam tirgotājam, kurš veic 
uzņēmējdarbību to teritorijā. Tie piešķir 
viens otram piekļuvi jebkuram sarakstam, 
kurā uzskaitīti organizatori un 
mazumtirgotāji, kas veicina atbalstītu 
ceļojumu pakalpojumu iegādi un kas ievēro 
savus pienākumus attiecībā uz aizsardzību 
maksātnespējas gadījumā.

3. Centrālie kontaktpunkti savstarpēji 
nodrošina visu nepieciešamo informāciju 
par valstu aizsardzības maksātnespējas 
gadījumā sistēmām un tās organizācijas vai 
organizāciju identitāti, kas nodrošina 
aizsardzību maksātnespējas gadījumā 
konkrētam tirgotājam, kurš veic 
uzņēmējdarbību to teritorijā. Tie piešķir 
viens otram piekļuvi jebkuram sarakstam, 
kurā uzskaitīti organizatori un/vai 
mazumtirgotāji kompleksā pakalpojuma 
gadījumā, un mazumtirgotāji, kas veicina 
atbalstītu ceļojumu pakalpojumu iegādi un 
kas ievēro savus pienākumus attiecībā uz 
aizsardzību maksātnespējas gadījumā.

Or. en

Pamatojums

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 
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online traders, and creates a close relationship with the consumer. It furthermore simplifies 
procedures for the consumer, faced with a single representative.

Grozījums Nr. 407
Matteo Salvini

Direktīvas priekšlikums
16. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Ja dalībvalstij ir šaubas par organizatora 
vai mazumtirgotāja, kas veicina atbalstītu 
ceļojumu pakalpojumu iegādi, aizsardzību 
maksātnespējas gadījumā, ja tie veic 
uzņēmējdarbību citā dalībvalstī un darbojas 
arī pirmās dalībvalsts teritorijā, tā lūdz 
skaidrojumu no uzņēmējdarbības 
dalībvalsts. Dalībvalstis atbildēt uz citu 
dalībvalstu pieprasījumiem vēlākais 
15 darba dienu laikā pēc to saņemšanas.

4. Ja dalībvalstij ir šaubas par organizatora 
aizsardzību maksātnespējas gadījumā, ja 
tas veic uzņēmējdarbību citā dalībvalstī un 
darbojas arī pirmās dalībvalsts teritorijā, tā 
lūdz skaidrojumu no uzņēmējdarbības 
dalībvalsts. Dalībvalstis atbildēt uz citu 
dalībvalstu pieprasījumiem vēlākais 
15 darba dienu laikā pēc to saņemšanas.

Or. en

Pamatojums

Komplekso ceļojumu direktīvas piemērošanas joma būtu jāierobežo ar to ceļojumu 
pakalpojumu apvienojumiem, kas kopā veido kompleksu pakalpojumu. Jauna „atbalstītā 
ceļojumu pakalpojuma” jēdziena ieviešana šajā direktīvā varētu kaitēt patērētājiem un 
uzņēmumiem, radot juridisku nenoteiktību un apjukumu patērētājiem un arī ceļojumu 
pakalpojumu sniedzējiem.

Grozījums Nr. 408
Jorgo Chatzimarkakis

Direktīvas priekšlikums
16. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Ja dalībvalstij ir šaubas par organizatora 
vai mazumtirgotāja, kas veicina atbalstītu 
ceļojumu pakalpojumu iegādi, aizsardzību 
maksātnespējas gadījumā, ja tie veic 
uzņēmējdarbību citā dalībvalstī un darbojas 
arī pirmās dalībvalsts teritorijā, tā lūdz 

4. Ja dalībvalstij ir šaubas par organizatora 
aizsardzību maksātnespējas gadījumā, ja 
tas veic uzņēmējdarbību citā dalībvalstī un 
darbojas arī pirmās dalībvalsts teritorijā, tā 
lūdz skaidrojumu no uzņēmējdarbības 
dalībvalsts. Dalībvalstis atbildēt uz citu 
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skaidrojumu no uzņēmējdarbības 
dalībvalsts. Dalībvalstis atbildēt uz citu 
dalībvalstu pieprasījumiem vēlākais 
15 darba dienu laikā pēc to saņemšanas.

dalībvalstu pieprasījumiem vēlākais 
15 darba dienu laikā pēc to saņemšanas.

Or. en

Grozījums Nr. 409
Philippe Juvin

Direktīvas priekšlikums
16. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Ja dalībvalstij ir šaubas par organizatora 
vai mazumtirgotāja, kas veicina atbalstītu 
ceļojumu pakalpojumu iegādi, aizsardzību 
maksātnespējas gadījumā, ja tie veic 
uzņēmējdarbību citā dalībvalstī un darbojas 
arī pirmās dalībvalsts teritorijā, tā lūdz 
skaidrojumu no uzņēmējdarbības 
dalībvalsts. Dalībvalstis atbildēt uz citu 
dalībvalstu pieprasījumiem vēlākais 
15 darba dienu laikā pēc to saņemšanas.

4. Ja dalībvalstij ir šaubas par organizatora 
un/vai mazumtirgotāja kompleksā 
pakalpojuma gadījumā, vai 
mazumtirgotāja, kas veicina atbalstītu 
ceļojumu pakalpojumu iegādi, aizsardzību 
maksātnespējas gadījumā, ja tie veic 
uzņēmējdarbību citā dalībvalstī un darbojas 
arī pirmās dalībvalsts teritorijā, tā lūdz 
skaidrojumu no uzņēmējdarbības 
dalībvalsts. Dalībvalstis atbildēt uz citu 
dalībvalstu pieprasījumiem vēlākais 
15 darba dienu laikā pēc to saņemšanas.

Or. en

Pamatojums

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.

Grozījums Nr. 410
Matteo Salvini
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Direktīvas priekšlikums
17. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

17. pants svītrots
Informācijas prasības atbalstītiem 

ceļojumu pakalpojumiem
Dalībvalstis nodrošina, ka, pirms 
ceļotājam kļūst saistošs jebkurš līgums vai 
jebkurš attiecīgs piedāvājums par 
atbalstītu ceļojumu pakalpojumu, 
tirgotājs, kas veicina palīdzības ceļojuma 
organizēšanā iegādi skaidrā un 
nepārprotamā veidā norāda, ka:
a) katrs atsevišķs pakalpojuma sniedzējs 
būs pilnībā atbildīgs par pareizu 
līgumsaistību izpildi attiecībā uz savu 
pakalpojumu; un
b) ceļotājs nevarēs izmantot priekšrocības, 
kas ar šo direktīvu piešķirtas tikai 
komplekso pakalpojumu ceļotājiem, taču 
varēs izmantot tiesības uz priekšapmaksas 
atmaksu un, ciktāl ir ietverta pasažieru 
pārvadāšana, uz repatriāciju, ja 
mazumtirgotājs vai kāds no pakalpojumu 
sniedzējiem kļūs maksātnespējīgs.

Or. en

Pamatojums

Atsauce uz „atbalstītiem ceļojumu pakalpojumiem” ir jāizslēdz no šīs direktīvas, lai patērētāji 
varētu pilnībā izmantot ceļojumu pakalpojumu sniedzēju iniciatīvas. Tas atbilstu arī ES 
mērķim par netraucētu mobilitāti. Jāpiebilst arī, ka šajā pantā minēto noteikumu īstenošana 
nebūs iespējama gadījumos, kad ceļotājs būs izmantojis tīmekļa saites, lai piekļūtu diviem 
attiecīgā ceļojuma pakalpojumiem, bet nebūs identificējis sevi.

Grozījums Nr. 411
Jorgo Chatzimarkakis

Direktīvas priekšlikums
17. pants
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

17. pants svītrots
Informācijas prasības atbalstītiem 

ceļojumu pakalpojumiem
Dalībvalstis nodrošina, ka, pirms 
ceļotājam kļūst saistošs jebkurš līgums vai 
jebkurš attiecīgs piedāvājums par 
atbalstītu ceļojumu pakalpojumu, 
tirgotājs, kas veicina palīdzības ceļojuma 
organizēšanā iegādi skaidrā un 
nepārprotamā veidā norāda, ka:
a) katrs atsevišķs pakalpojuma sniedzējs 
būs pilnībā atbildīgs par pareizu 
līgumsaistību izpildi attiecībā uz savu 
pakalpojumu; un
b) ceļotājs nevarēs izmantot priekšrocības, 
kas ar šo direktīvu piešķirtas tikai 
komplekso pakalpojumu ceļotājiem, taču 
varēs izmantot tiesības uz priekšapmaksas 
atmaksu un, ciktāl ir ietverta pasažieru 
pārvadāšana, uz repatriāciju, ja 
mazumtirgotājs vai kāds no pakalpojumu 
sniedzējiem kļūs maksātnespējīgs.

Or. en

Grozījums Nr. 412
Sergio Gaetano Cofferati

Direktīvas priekšlikums
17. pants – 1. daļa – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis nodrošina, ka, pirms ceļotājam 
kļūst saistošs jebkurš līgums vai jebkurš 
attiecīgs piedāvājums par atbalstītu 
ceļojumu pakalpojumu, tirgotājs, kas 
veicina palīdzības ceļojuma organizēšanā 
iegādi skaidrā un nepārprotamā veidā 
norāda, ka:

Dalībvalstis nodrošina, ka, pirms ceļotājam 
kļūst saistošs jebkurš līgums vai jebkurš 
attiecīgs piedāvājums par atbalstītu 
ceļojumu pakalpojumu, tirgotājs, kas 
veicina palīdzības ceļojuma organizēšanā 
iegādi skaidrā un nepārprotamā veidā uz 
pastāvīga informācijas nesēja norāda, ka:
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Or. en

Grozījums Nr. 413
Sergio Gaetano Cofferati

Direktīvas priekšlikums
17. pants – 1. daļa – b punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) ceļotājs nevarēs izmantot priekšrocības, 
kas ar šo direktīvu piešķirtas tikai 
komplekso pakalpojumu ceļotājiem, taču 
varēs izmantot tiesības uz priekšapmaksas 
atmaksu un, ciktāl ir ietverta pasažieru 
pārvadāšana, uz repatriāciju, ja 
mazumtirgotājs vai kāds no pakalpojumu 
sniedzējiem kļūs maksātnespējīgs.

b) ceļotājs nevarēs izmantot priekšrocības, 
kas ar šo direktīvu piešķirtas tikai 
komplekso pakalpojumu ceļotājiem, taču 
varēs izmantot tiesības uz priekšapmaksas 
atmaksu, palīdzību, nonākot grūtībās, un, 
ciktāl ir ietverta pasažieru pārvadāšana, uz 
repatriāciju, ja mazumtirgotājs vai kāds no 
pakalpojumu sniedzējiem kļūs 
maksātnespējīgs.

Or. en

Grozījums Nr. 414
Monika Hohlmeier

Direktīvas priekšlikums
17. pants – 1. daļa – ba punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ba) ceļotājam ir tiesības pieprasīt kopēju 
rēķinu, kurā ir pārskatāmi uzskaitīti visi 
ceļojuma pakalpojuma izdevumi, jo īpaši 
saistībā ar izmaiņām rezervācijā, tās 
atcelšanu vai citām ar ceļojuma 
pakalpojumu saistītām izmaiņām; 
ceļotājam ir jābūt pieejamam rēķinam,
vēlākais tam dodoties ceļā;

Or. de
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Grozījums Nr. 415
Bernadette Vergnaud

Direktīvas priekšlikums
17. pants – 1. daļa – ba punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ba) patērētājs tomēr varēs īstenot tiesības, 
kas piešķirtas saskaņā ar Direktīvu 
2011/83/ES, izņemot gadījumus, ja šajā 
direktīvā paredzēts citādi;

Or. fr

Pamatojums

Jāpaskaidro saistība ar „patērētāju tiesību” direktīvu, kas paliek spēkā vismaz daļēji, jo īpaši 
attiecībā uz konkrētiem ceļojumu pakalpojumiem, kas rezervēti ārpus kompleksa, vai attiecībā 
uz pārvadājumu līgumiem.

Grozījums Nr. 416
Monika Hohlmeier

Direktīvas priekšlikums
17. pants – 1. daļa – bb punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

bb) rezervētās biļetes klase, arī iespējamā 
apakšklase, precīzā un pārskatāmā veidā, 
kā arī tās pieejamība, izdevumi un 
nosacījumi, veicot izmaiņas rezervācijā, 
tās atcelšanu vai citas izmaiņas;

Or. de

Grozījums Nr. 417
Monika Hohlmeier

Direktīvas priekšlikums
17. pants – 1. daļa – bc punkts (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

bc) konkrētā biļetes klasē pieejamās 
brīvās vietas, ieskaitot iespējamos papildu 
izdevumus, mainot uz citu klasi vai arī 
apakšklasi;

Or. de

Grozījums Nr. 418
Sergio Gaetano Cofferati

Direktīvas priekšlikums
17. pants – 1.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ja netiek ievērots šā panta pirmās daļas 
b) punkts, ceļotājs var izmantot visas 
garantijas un tiesības, kas šajā direktīvā 
nodrošinātas attiecībā uz kompleksajiem 
ceļojumiem.

Or. en

Grozījums Nr. 419
Philippe Juvin

Direktīvas priekšlikums
17.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

17.a pants
Mazumtirgotāja informācija par papildu 
ceļojumu pakalpojumiem, kas rezervēti 

saistībā ar atbalstītiem ceļojumu 
pakalpojumiem, izmantojot saites uz 

tiešsaistes rezervācijas procesiem
Tirgotāji, kas sniedz papildu ceļojumu 
pakalpojumus atbalstīto ceļojumu 
pakalpojumu ietvaros, kā noteikts 3. panta 
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5. punkta b) apakšpunktā, nodrošina, lai 
attiecīgais mazumtirgotājs tiktu pienācīgi 
informēts par papildu ceļojumu 
pakalpojumu rezervācijas apstiprināšanu, 
kas pēc tam kopā ar pirmo rezervēto 
ceļojumu pakalpojumu veido atbalstītu 
ceļojumu pakalpojumu, tādējādi radot 
mazumtirgotāja atbildību un pienākumus, 
kas paredzēti šajā direktīvā.

Or. en

Pamatojums

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.

Grozījums Nr. 420
Hans-Peter Mayer

Direktīvas priekšlikums
17.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

17.a pants
Tirgotāji, kas veicina saistītu ceļojumu 
pakalpojumu iegādi tiešsaistē, nedrīkst 
slēpt iespēju nerezervēt nekādus citus 
pakalpojumus vai papildu pakalpojumus 
vai informēt par šādu iespēju neskaidrā, 
nesaprotamā, pārprotamā vai 
nepiemērotā veidā. Šāda iespēja vienmēr 
iepriekš jāatlasa pēc noklusējuma.

Or. en

Grozījums Nr. 421
Hans-Peter Mayer
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Direktīvas priekšlikums
-18. pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

-18. pants
Informācijas nesniegšana

Ja ir paredzētas atteikuma tiesības, bet 
ceļotājs nav ticis informēts par to, viņš 
drīkst bez jebkādām izmaksām izbeigt 
līgumu 24 stundas pirms došanās ceļā.

Or. de

Grozījums Nr. 422
Sergio Gaetano Cofferati, Marc Tarabella

Direktīvas priekšlikums
18.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

18.a pants
Redzamā norāde

Visos komplekso ceļojumu līgumos vai 
pirmslīguma informācijā skaidrā un 
nepārprotamā veidā un labi redzamā vietā 
iekļauj vizuālu norādi zaļā krāsā, kas 
standartizēta Eiropas līmenī un apliecina, 
ka līgums tiek slēgts par kompleksu 
pakalpojumu.
Dalībvalstis nodrošina, lai tirgotājs, kas 
veicina saistītu ceļojumu pakalpojumu 
iegādi, pirms ceļotājam rodas saistības, 
kas izriet no jebkura līguma vai jebkura 
atbilstoša piedāvājuma attiecībā uz 
atbalstītu ceļojuma pakalpojumu, un,
vienlaikus sniedzot 17. pantā minēto 
informāciju, skaidrā un nepārprotamā 
veidā un labi redzamā vietā iekļauj 
vizuālu norādi dzeltenā krāsā, kas 
standartizēta Eiropas līmenī un apliecina, 
ka līgums tiek slēgts par saistītu ceļojuma 



AM\1013596LV.doc 187/195 PE526.125v01-00

LV

pakalpojumu.
Komisija tiek pilnvarota pieņemt 
tehniskos standartus saskaņā ar 
18.b pantu, lai noteiktu šīs vizuālās 
norādes pēc pienācīgas testēšanas 
patērētāju vidū, lai atlasītu patērētājiem 
piemērotākos līdzekļus.

Or. en

Grozījums Nr. 423
Sergio Gaetano Cofferati, Marc Tarabella

Direktīvas priekšlikums
18.b pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

18.b pants
Tehniskie standarti

1. Pilnvaras pieņemt tehniskos standartus 
tiek piešķirtas Komisijai, izpildot šajā 
pantā paredzētos nosacījumus.
2. Pilnvaras pieņemt tehniskos standartus, 
kas minēti 18.a pantā, tiek piešķirtas 
Komisijai uz [1 gadu], skaitot no šīs 
regulas spēkā stāšanās datuma.
3. Pilnvaru deleģējumu, kas minēts 
18.a pantā, jebkurā brīdī var anulēt 
Eiropas Parlaments vai Padome. Lēmums 
par anulēšanu atceļ attiecīgajā lēmumā 
norādītās deleģētās pilnvaras. Lēmums 
stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā 
publicēšanas Eiropas Savienības 
Oficiālajā Vēstnesī vai vēlākā dienā, kas 
tajā norādīta. Tas neskar jau spēkā esošos 
tehniskos standartus.
4. Tiklīdz Komisija pieņem tehniskos 
standartus, tā par to paziņo vienlaikus 
Eiropas Parlamentam un Padomei.
5. Tehniskais standarts, kas pieņemts 
saskaņā ar 18.a pantu, stājas spēkā tikai, 
ja divos mēnešos no dienas, kad par 
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minēto aktu paziņots Eiropas 
Parlamentam un Padomei, vai ja ne 
Eiropas Parlaments, ne Padome nav 
izteikuši iebildumus, vai ja pirms minētā 
laikposma beigām gan Eiropas 
Parlaments, gan Padome ir informējuši 
Komisiju par savu nodomu neizteikt 
iebildumus. Pēc Eiropas Parlamenta vai 
Padomes iniciatīvas šo laikposmu 
pagarina par [diviem mēnešiem].

Or. en

Grozījums Nr. 424
Hans-Peter Mayer

Direktīvas priekšlikums
19. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis nodrošina, ka mazumtirgotājs, 
kas ir piekritis nodrošināt kompleksā 
pakalpojuma vai atbalstītu ceļojumu 
pakalpojumu rezervāciju vai veicina šādu 
pakalpojumu rezervēšanu, ir atbildīgs par 
kļūdām, kas rodas rezervācijas procesā, ja 
vien šādu kļūdu nav izraisījis pats ceļotājs 
vai nenovēršami un ārkārtas apstākļi.

Dalībvalstis nodrošina, ka mazumtirgotājs, 
kas ir piekritis nodrošināt kompleksā 
pakalpojuma vai atbalstītu ceļojumu 
pakalpojumu rezervāciju vai veicina šādu 
pakalpojumu rezervēšanu, ir atbildīgs, ja 
tas ceļojuma organizētāja sniegto 
informāciju saskaņā ar 4. panta 1. punktu 
nepaziņo vai tikai daļēji dara zināmu vai 
ja tam rodas kļūdas rezervācijas procesā. 
Mazumtirgotājs nav atbildīgs par 
rezervācijas kļūdām, kuras izraisījis pats 
ceļotājs vai nenovēršami ārkārtēji apstākļi.

Or. de

Pamatojums

Šis grozījums ir saistīts ar 4. panta grozījumu.

Grozījums Nr. 425
Matteo Salvini

Direktīvas priekšlikums
19. pants
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis nodrošina, ka mazumtirgotājs, 
kas ir piekritis nodrošināt kompleksā 
pakalpojuma vai atbalstītu ceļojumu 
pakalpojumu rezervāciju vai veicina šādu 
pakalpojumu rezervēšanu, ir atbildīgs par 
kļūdām, kas rodas rezervācijas procesā, ja 
vien šādu kļūdu nav izraisījis pats ceļotājs 
vai nenovēršami un ārkārtas apstākļi.

Dalībvalstis nodrošina, ka mazumtirgotājs, 
kas ir piekritis nodrošināt kompleksā 
pakalpojuma rezervāciju, ir atbildīgs par 
kļūdām, kas rodas rezervācijas procesā, ja 
vien šādu kļūdu nav izraisījis pats ceļotājs 
vai nenovēršami un ārkārtēji apstākļi.

Or. en

Pamatojums

„Veicinātājs”, kurš tikai nodrošina saiti uz cita pakalpojumu sniedzēja tīmekļa vietni, nevar 
būt atbildīgs par rezervēšanas procesu šajā otrajā tīmekļa vietnē, pār kuru viņam visticamāk 
nav nekādas kontroles. Pakalpojumu sniedzēji, kas veicina papildu ceļojumu pakalpojumu 
iegādi, nodrošinot saites uz trešo personu tīmekļa vietnēm, tādējādi nav atbildīgi par 
rezervācijas kļūdām, jo viņi darbojas tikai kā veicinātāji, nevis kā organizatori vai 
mazumtirgotāji.

Grozījums Nr. 426
Sergio Gaetano Cofferati, Marc Tarabella

Direktīvas priekšlikums
19. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis nodrošina, ka mazumtirgotājs, 
kas ir piekritis nodrošināt kompleksā 
pakalpojuma vai atbalstītu ceļojumu 
pakalpojumu rezervāciju vai veicina šādu 
pakalpojumu rezervēšanu, ir atbildīgs par 
kļūdām, kas rodas rezervācijas procesā, ja 
vien šādu kļūdu nav izraisījis pats ceļotājs 
vai nenovēršami un ārkārtas apstākļi.

Dalībvalstis nodrošina, ka mazumtirgotājs, 
kas ir piekritis nodrošināt kompleksā 
pakalpojuma vai atbalstītu ceļojumu 
pakalpojumu rezervāciju vai veicina šādu 
pakalpojumu rezervēšanu, ir atbildīgs par 
kļūdām, kas rodas rezervācijas procesā, ja 
vien šādu kļūdu nav izraisījis pats ceļotājs.
Šādā gadījumā pierādīšanas pienākums ir
mazumtirgotājam, kurš pierāda ceļotāja 
kļūdu.

Or. en
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Grozījums Nr. 427
Anna Hedh

Direktīvas priekšlikums
19. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis nodrošina, ka mazumtirgotājs, 
kas ir piekritis nodrošināt kompleksā 
pakalpojuma vai atbalstītu ceļojumu 
pakalpojumu rezervāciju vai veicina šādu 
pakalpojumu rezervēšanu, ir atbildīgs par 
kļūdām, kas rodas rezervācijas procesā, ja 
vien šādu kļūdu nav izraisījis pats ceļotājs 
vai nenovēršami un ārkārtas apstākļi.

Dalībvalstis nodrošina, ka mazumtirgotājs, 
kas ir piekritis nodrošināt kompleksā 
pakalpojuma vai atbalstītu ceļojumu 
pakalpojumu rezervāciju vai veicina šādu 
pakalpojumu rezervēšanu, ir atbildīgs par 
kļūdām, kas rodas rezervācijas procesā, ja 
vien šādu kļūdu nav izraisījis pats ceļotājs.
Ceļotājam ir tiesības mainīt rezervāciju, ja 
ir radušās jebkādas kļūdas 48 stundu 
laikā pēc rezervācijas pabeigšanas.

Or. sv

Grozījums Nr. 428
Philippe Juvin

Direktīvas priekšlikums
19. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis nodrošina, ka mazumtirgotājs, 
kas ir piekritis nodrošināt kompleksā 
pakalpojuma vai atbalstītu ceļojumu 
pakalpojumu rezervāciju vai veicina šādu 
pakalpojumu rezervēšanu, ir atbildīgs par 
kļūdām, kas rodas rezervācijas procesā, ja 
vien šādu kļūdu nav izraisījis pats ceļotājs 
vai nenovēršami un ārkārtas apstākļi.

Dalībvalstis nodrošina, ka organizators, 
kas organizē kompleksā pakalpojuma 
rezervāciju, vai mazumtirgotājs, kas ir 
piekritis nodrošināt kompleksā 
pakalpojuma vai atbalstītu ceļojumu 
pakalpojumu rezervāciju vai veicina šādu 
pakalpojumu rezervēšanu, ir atbildīgi par 
kļūdām, kas rodas rezervācijas procesā 
gadījumā, ja viņi ir faktiski iesaistīti 
rezervācijas procesā, ja vien šādu kļūdu 
nav izraisījis pats ceļotājs vai nenovēršami 
un ārkārtēji apstākļi. Saistībā ar atbalstītu 
ceļojumu pakalpojumu, kas balstīts uz 
papildu ceļojumu pakalpojumu 
mērķtiecīgu iegādi no cita tirgotāja, 
izmantojot saiti uz tiešsaistes rezervācijas 
procesiem, kā minēts 3. panta 5. punkta 
b) apakšpunktā, mazumtirgotājs nav 
atbildīgs par rezervācijas kļūdām, kas 
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izriet no minētā tirgotāja pieļautajām 
kļūdām. Šādā gadījumā dalībvalstis 
nodrošina, lai tirgotājs, kurš sniedzis 
ceļojuma papildu pakalpojumus, būtu 
atbildīgs par kļūdām, kas rodas šādu 
pakalpojumu rezervācijas procesā.

Or. en

Pamatojums

Mazumtirgotājiem būtu jāuzņemas atbildība par rezervācijas kļūdām tikai tad, ja tie faktiski 
piedalījušies rezervācijas procesā. Ja atbalstīta ceļojuma pakalpojuma gadījumā, izmantojot 
savienotus tiešsaistes rezervācijas procesus, kuros starp tirgotājiem tiek nodota mērķtiecīga 
informācija, tostarp par ceļojuma galamērķi un ceļojuma laikposmu (sk. grozījumu 3. panta 
5. punkta b) apakšpunktā), tirgotājs, kurš sniedz papildu pakalpojumus, pieļauj rezervācijas 
kļūdas, viņam ir jāatbild par rezervācijas kļūdām, nevis mazumtirgotājam, kurš nekontrolē 
papildu pakalpojumu rezervāciju.

Grozījums Nr. 429
Philippe Juvin

Direktīvas priekšlikums
19. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis nodrošina, ka mazumtirgotājs, 
kas ir piekritis nodrošināt kompleksā 
pakalpojuma vai atbalstītu ceļojumu 
pakalpojumu rezervāciju vai veicina šādu 
pakalpojumu rezervēšanu, ir atbildīgs par 
kļūdām, kas rodas rezervācijas procesā, ja 
vien šādu kļūdu nav izraisījis pats ceļotājs 
vai nenovēršami un ārkārtas apstākļi.

Dalībvalstis nodrošina, ka mazumtirgotājs, 
kas ir piekritis nodrošināt kompleksā
pakalpojuma vai atbalstītu ceļojumu 
pakalpojumu rezervāciju vai veicina šādu 
pakalpojumu rezervēšanu, ir atbildīgs par 
kļūdām, kas rodas rezervācijas procesā, ja 
vien šādu kļūdu nav izraisījis pats ceļotājs 
vai nenovēršami un ārkārtēji apstākļi.

Or. fr

Pamatojums

Šis grozījums attiecas uz latviešu valodas redakciju. Nepieciešamība saskaņot terminus ar 
tiem, kas lietoti Regulā (EK) Nr. 261/2004 (pasažieru tiesības sakarā ar iekāpšanas atteikumu 
un lidojumu atcelšanu vai ilgu kavēšanos) un noteikti kā „ārkārtēji apstākļi” (angļu valodā 
— „extraordinary circumstances”).
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Grozījums Nr. 430
Hans-Peter Mayer

Direktīvas priekšlikums
20. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ja organizators vai, ievērojot 15. vai 
18. pantu, mazumtirgotājs maksā 
kompensāciju, samazina cenu vai pilda 
citas saistības, kas izriet no šīs direktīvas, 
nevienu šīs direktīvas vai valsts tiesību 
aktu noteikumu nevar interpretēt tā, ka 
tas ierobežo organizatora tiesības prasīt 
atlīdzinājumu no jebkuras trešās personas, 
kura veicināja to apstākļu iestāšanos, kas 
izraisīja pienākumu maksāt kompensāciju, 
samazināt cenu vai citas saistības.

1. Ja organizators vai, ievērojot 15. vai 
18. pantu, mazumtirgotājs maksā 
kompensāciju, samazina cenu vai pilda 
citas saistības, kas viņam vai viņai izriet no 
šīs direktīvas, dalībvalstis nodrošina, ka 
organizatoram vai mazumtirgotājam ir 
tiesības prasīt atlīdzinājumu no jebkuras 
trešās personas, kura veicināja to apstākļu 
iestāšanos, kas izraisīja pienākumu maksāt 
kompensāciju, samazināt cenu vai citu 
pienākumu.

2. Šā panta 1. punktā minētās tiesības 
prasīt atlīdzinājumu ietver arī
organizatoru un mazumtirgotāju tiesības
prasīt atlīdzinājumu no ceļojumu 
pakalpojumu sniedzējiem, ja 
organizatoram vai mazumtirgotājam 
rodas pienākums maksāt kompensāciju 
ceļotājam saskaņā ar šo direktīvu un 
vienlaikus ceļotājam ir tiesības uz 
kompensāciju saskaņā ar kādu citu 
piemērojamu Savienības tiesību aktu, 
tostarp, bet neaprobežojoties ar Regulu 
(EK) Nr. 261/2004 un Regulu (EK) 
Nr. 1371/2007. Minētās tiesības prasīt 
atlīdzinājumu nedrīkst ierobežot līgumā.
3. Dalībvalstis nodrošina, lai jebkuri 
ierobežojumi 1. punktā minētajām 
tiesībām prasīt atlīdzinājumu būtu 
pamatoti un samērīgi, ievērojot 
piemērojamos valsts tiesību aktus.

Or. en

Pamatojums

Šā panta redakcija ir neskaidra attiecībā uz to, vai tiek atzītas organizatoru tiesības prasīt 
atlīdzinājumu, vai netiek. To var interpretēt divos dažādos veidos. No vienas puses, šo 
noteikumu var saprast tā, ka minētās tiesības tiek atzītas, sīkāku reglamentāciju atstājot valsts 
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tiesību aktu ziņā. No otras puses, šo noteikumu var saprast arī tā, ka vienkārši tiek aizsargāta 
izvēle, kas izdarīta valsts līmenī, lai noteiktu, vai un kādā ziņā šādas tiesības pastāv. 
Grozījums paskaidro, ka šīs tiesības:

– organizatoriem piešķir valsts tiesību akti;

– ir, ja arī ceļotājs var pieprasīt kompensāciju saskaņā ar kādu citu ES tiesību aktu.

Grozījums Nr. 431
Philippe Juvin

Direktīvas priekšlikums
20. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ja organizators vai, ievērojot 15. vai 
18. pantu, mazumtirgotājs maksā 
kompensāciju, samazina cenu vai pilda 
citas saistības, kas izriet no šīs direktīvas, 
nevienu šīs direktīvas vai valsts tiesību 
aktu noteikumu nevar interpretēt tā, ka 
tas ierobežo organizatora tiesības prasīt 
atlīdzinājumu no jebkuras trešās personas, 
kura veicināja to apstākļu iestāšanos, kas 
izraisīja pienākumu maksāt kompensāciju, 
samazināt cenu vai citas saistības.

Ja organizators vai, ievērojot 11., 12., 15. 
vai 18. pantu, mazumtirgotājs maksā 
kompensāciju, samazina cenu vai pilda 
citas saistības, kas izriet no šīs direktīvas, 
dalībvalstis nodrošina, lai tam būtu
tiesības prasīt atlīdzinājumu no jebkuras 
trešās personas, kura veicināja to apstākļu 
iestāšanos, kas izraisīja pienākumu maksāt 
kompensāciju, samazināt cenu vai citas 
saistības.

Or. en

Pamatojums

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.

Grozījums Nr. 432
Ivo Belet
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Direktīvas priekšlikums
21. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Ceļotāji nevar atteikties no tiesībām, kas 
tiem piešķirtas ar valsts aktiem, ar kuriem 
transponē šo direktīvu.

2. Ceļotāji nevar atteikties no tiesībām, kas 
tiem piešķirtas ar aktiem, ar kuriem 
transponē šo direktīvu.

Or. nl

Pamatojums

Dalībvalstis transponē šo direktīvu dažādos administratīvos līmeņos atkarībā no valsts 
struktūras.

Grozījums Nr. 433
Sergio Gaetano Cofferati

Direktīvas priekšlikums
22. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis nodrošina atbilstīgus un 
efektīvus līdzekļus, lai nodrošinātu šīs 
direktīvas prasību izpildi.

Dalībvalstis nodrošina atbilstīgus un 
efektīvus līdzekļus, lai nodrošinātu šīs 
direktīvas prasību izpildi.

Turklāt dalībvalstis izveido arī atbilstošu 
mehānismu, lai varētu nodrošināt, ka 
tirgotāji vai organizatori neveic nekādus 
maldinošus pasākumus, jo īpaši — lai viņi 
nerada patērētājiem priekšstatu, ka tiem ir 
tiesības un garantijas, kas tomēr netiek 
iekļautas līgumā.

Or. en

Grozījums Nr. 434
Ivo Belet

Direktīvas priekšlikums
23. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis paredz noteikumus par Dalībvalstis paredz noteikumus par 
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sankcijām, kuras izpildes kontroles 
struktūras var piemērot tirgotājiem par to 
valsts noteikumu pārkāpumiem, kas 
pieņemti saskaņā ar šo direktīvu, un veic 
visus vajadzīgos pasākumus, lai 
nodrošinātu minēto noteikumu īstenošanu. 
Paredzētās sankcijas ir iedarbīgas, 
samērīgas un atturošas.

sankcijām, kuras izpildes kontroles 
struktūras var piemērot tirgotājiem par to 
noteikumu pārkāpumiem, kas pieņemti 
saskaņā ar šo direktīvu, un veic visus 
vajadzīgos pasākumus, lai nodrošinātu 
minēto noteikumu īstenošanu. Paredzētās 
sankcijas ir iedarbīgas, samērīgas un 
atturošas.

Or. nl

Pamatojums

Dalībvalstis transponē šo direktīvu dažādos administratīvos līmeņos atkarībā no valsts 
struktūras.

Grozījums Nr. 435
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Direktīvas priekšlikums
27. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalstis vēlākais līdz [18 mēnešus 
pēc šīs direktīvas stāšanās spēkā] pieņem 
un publicē normatīvos un administratīvos 
noteikumus, kas vajadzīgi, lai izpildītu šīs 
direktīvas prasības. Dalībvalstis šo 
noteikumu tekstus tūlīt dara zināmus 
Komisijai.

1. Dalībvalstis vēlākais līdz [24 mēnešus 
pēc šīs direktīvas stāšanās spēkā] pieņem 
un publicē normatīvos un administratīvos 
noteikumus, kas vajadzīgi, lai izpildītu šīs 
direktīvas prasības. Dalībvalstis šo 
noteikumu tekstus tūlīt dara zināmus 
Komisijai.

Or. pl

Pamatojums

Ierosinātais direktīvas īstenošanas laikposms (18 mēneši) ir neatbilstošs, ņemot vērā 
likumdošanas procesa ilgumu un noteikumu ietekmi uz uzņēmumiem, kuriem jādod pietiekami 
ilgs laiks, lai pielāgotu savu uzņēmējdarbību jaunajiem noteikumiem. Attiecīgi būtu 
jāpagarina vajadzīgo noteikumu pieņemšanas laikposms dalībvalstīm. Šis grozījums 
papildina referenta ierosinātos grozījumus, kuros aicināts visiem termiņiem noteikt 
24 mēnešu laikposmu.


