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Amendement 88
Emma McClarkin

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(5) De interne markt moet volgens artikel
26, lid 2, van het Verdrag een ruimte 
zonder binnengrenzen omvatten waarin het 
vrije verkeer van goederen en diensten en 
de vrijheid van vestiging zijn gewaarborgd.
Harmonisatie van bepaalde aspecten van 
pakketovereenkomsten en geassisteerde 
reisarrangementen is noodzakelijk voor de 
totstandkoming van een echte interne 
markt voor de consument, met het juiste 
evenwicht tussen een hoog 
beschermingsniveau voor de consument en 
concurrentie in het bedrijfsleven.

(5) De interne markt moet volgens artikel 
26, lid 2, van het Verdrag een ruimte 
zonder binnengrenzen omvatten waarin het 
vrije verkeer van goederen en diensten en 
de vrijheid van vestiging zijn gewaarborgd.
Harmonisatie van relevante aspecten van 
pakketovereenkomsten en geassisteerde 
reisarrangementen is noodzakelijk voor de 
totstandkoming van een echte interne 
markt voor de consument, met het juiste 
evenwicht tussen een hoog 
beschermingsniveau voor de consument en 
concurrentie in het bedrijfsleven.

Or. en

Amendement 89
Catherine Stihler

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(5) De interne markt moet volgens artikel 
26, lid 2, van het Verdrag een ruimte 
zonder binnengrenzen omvatten waarin het 
vrije verkeer van goederen en diensten en 
de vrijheid van vestiging zijn gewaarborgd.
Harmonisatie van bepaalde aspecten van 
pakketovereenkomsten en geassisteerde
reisarrangementen is noodzakelijk voor de 
totstandkoming van een echte interne 
markt voor de consument, met het juiste 
evenwicht tussen een hoog 

(5) De interne markt moet volgens artikel 
26, lid 2, van het Verdrag een ruimte 
zonder binnengrenzen omvatten waarin het 
vrije verkeer van goederen en diensten en 
de vrijheid van vestiging zijn gewaarborgd.
Harmonisatie van bepaalde aspecten van 
pakketovereenkomsten en gecombineerde
reisarrangementen is noodzakelijk voor de 
totstandkoming van een echte interne 
markt voor de consument, met het juiste 
evenwicht tussen een hoog 
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beschermingsniveau voor de consument en 
concurrentie in het bedrijfsleven.

beschermingsniveau voor de consument en 
concurrentie in het bedrijfsleven.

Or. en

Motivering

Het begrip "geassisteerd reisarrangement" is misleidend, omdat ermee wordt gesuggereerd 
dat er niet alleen bij het boeken bijstand wordt verleend, maar ook bij de uitvoering van de 
vakantie.

Amendement 90
Ivo Belet

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(6) De grensoverschrijdende 
mogelijkheden van de pakketreizenmarkt 
in de Unie worden momenteel niet volledig 
benut. De verschillen in de regels ter 
bescherming van de reiziger in de 
lidstaten weerhouden reizigers in de ene 
lidstaat ervan pakketreizen en 
geassisteerde reisarrangementen in een 
andere lidstaat te kopen; tegelijkertijd 
weerhouden die verschillen organisatoren 
en doorverkopers in de ene lidstaat ervan 
dergelijke diensten in een andere lidstaat 
te verkopen. Om consumenten en 
ondernemingen in staat te stellen optimaal 
van de interne markt te profiteren en
tegelijkertijd een hoog niveau van 
consumentenbescherming te waarborgen in 
de gehele Unie, moeten de wettelijke regels 
van de lidstaten inzake pakketreizen en 
geassisteerde reisarrangementen op elkaar 
worden afgestemd.

(6) De grensoverschrijdende 
mogelijkheden van de pakketreizenmarkt 
in de Unie worden momenteel niet volledig 
benut. Om consumenten en ondernemingen 
in staat te stellen optimaal van de interne 
markt te profiteren en tegelijkertijd een 
hoog niveau van consumentenbescherming 
te waarborgen in de gehele Unie, moeten 
de wettelijke regels van de lidstaten inzake 
pakketreizen en geassisteerde 
reisarrangementen beter op elkaar worden 
afgestemd.

Or. nl
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Amendement 91
Ivo Belet

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 6 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(6 bis) Het moet de lidstaten vrijstaan om 
met het oog op de bescherming van de 
consument ten aanzien van pakketreizen 
en geassisteerde reisarrangementen 
strengere voorschriften uit te vaardigen of 
te handhaven.

Or. nl

Amendement 92
Heide Rühle

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(7) De meeste kopers van pakketreizen zijn 
consumenten in de zin van het 
consumentenrecht van de Unie.
Tegelijkertijd is het onderscheid tussen 
consumenten en vertegenwoordigers van 
kleine ondernemingen of zakenlieden die 
een zaken- of dienstreis boeken niet altijd 
even duidelijk, omdat zij gebruikmaken 
van dezelfde boekingskanalen. Die 
reizigers hebben vaak een vergelijkbaar 
beschermingsniveau nodig. Grotere 
ondernemingen of organisaties
daarentegen boeken reizen voor hun 
werknemers vaak op basis van een 
kaderovereenkomst met ondernemingen 
die gespecialiseerd zijn in zakenreizen.
Voor dergelijke zakenreizen is niet 
hetzelfde beschermingsniveau vereist als 
voor consumenten. Daarom dient deze 
richtlijn alleen van toepassing te zijn op 
zakelijke reizen die niet worden geboekt 

(7) De meeste kopers van pakketreizen zijn 
consumenten in de zin van het 
consumentenrecht van de Unie.
Tegelijkertijd is het onderscheid tussen 
consumenten en vertegenwoordigers van 
kleine ondernemingen of zakenlieden die 
een zaken- of dienstreis boeken niet altijd 
even duidelijk, omdat zij gebruikmaken 
van dezelfde boekingskanalen. Grotere 
ondernemingen of organisaties boeken 
reizen voor hun werknemers vaak op basis 
van een kaderovereenkomst met 
ondernemingen die gespecialiseerd zijn in 
zakenreizen of via een bedrijf in naam 
waarvan de reiziger reist. Voor dit soort 
reisarrangementen is niet hetzelfde 
beschermingsniveau vereist als voor 
consumenten. Om verwarring met de term
"consument" in andere 
consumentenbeschermingsrichtlijnen te 
voorkomen, dienen de personen die in het 
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op basis van een kaderovereenkomst. Om 
verwarring met de term "consument" in 
andere 
consumentenbeschermingsrichtlijnen te 
voorkomen, dienen de personen die in het 
kader van deze richtlijn bescherming 
genieten, "reizigers" te worden genoemd.

kader van deze richtlijn bescherming 
genieten, "reizigers" te worden genoemd.

Or. en

Amendement 93
Emma McClarkin

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(7) De meeste kopers van pakketreizen zijn 
consumenten in de zin van het 
consumentenrecht van de Unie.
Tegelijkertijd is het onderscheid tussen 
consumenten en vertegenwoordigers van 
kleine ondernemingen of zakenlieden die 
een zaken- of dienstreis boeken niet altijd 
even duidelijk, omdat zij gebruikmaken 
van dezelfde boekingskanalen. Die 
reizigers hebben vaak een vergelijkbaar 
beschermingsniveau nodig. Grotere 
ondernemingen of organisaties daarentegen 
boeken reizen voor hun werknemers vaak 
op basis van een kaderovereenkomst met 
ondernemingen die gespecialiseerd zijn in 
zakenreizen. Voor dergelijke zakenreizen 
is niet hetzelfde beschermingsniveau 
vereist als voor consumenten. Daarom 
dient deze richtlijn alleen van toepassing te 
zijn op zakelijke reizen die niet worden 
geboekt op basis van een 
kaderovereenkomst. Om verwarring met 
de term "consument" in andere 
consumentenbeschermingsrichtlijnen te 
voorkomen, dienen de personen die in het 
kader van deze richtlijn bescherming 
genieten, "reizigers" te worden genoemd.

(7) De meeste kopers van pakketreizen zijn 
consumenten. Tegelijkertijd is het 
onderscheid tussen consumenten en 
vertegenwoordigers van kleine 
ondernemingen of zakenlieden die een 
zaken- of dienstreis boeken niet altijd even 
duidelijk, omdat zij gebruikmaken van 
dezelfde boekingskanalen. Die reizigers 
hebben vaak een vergelijkbaar 
beschermingsniveau nodig. Grotere 
ondernemingen of organisaties daarentegen 
boeken reizen voor hun werknemers vaak 
op basis van een kaderovereenkomst met 
ondernemingen die gespecialiseerd zijn in 
zakenreizen. Voor dergelijke zakenreizen 
is niet hetzelfde beschermingsniveau 
vereist als voor consumenten. Daarom 
dient deze richtlijn alleen van toepassing te 
zijn op zakelijke reizen indien de lidstaten 
dit nodig achten, bijvoorbeeld wanneer 
een zakelijke reiziger een reis op zijn 
eigen naam boekt in plaats van op naam 
van het bedrijf. Om verwarring met de 
term "consument" in andere 
consumentenbeschermingsrichtlijnen te 
voorkomen, dienen de personen die in het 
kader van deze richtlijn bescherming 
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genieten, "reizigers" te worden genoemd.

Or. en

Amendement 94
Philippe Juvin

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 8

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(8) Daar reisdiensten op veel verschillende 
manieren kunnen worden gecombineerd, 
dienen alle combinaties van reisdiensten 
met kenmerken die door reizigers worden
geassocieerd met pakketreizen, als 
pakketreizen te worden beschouwd; het 
gaat daarbij met name om afzonderlijke 
reisdiensten die worden gebundeld tot één 
enkel reisproduct dat onder 
verantwoordelijkheid van de organisator 
wordt uitgevoerd. Volgens de rechtspraak 
van het Hof van Justitie van de Europese 
Unie16 mag het geen verschil maken of 
reisdiensten worden gecombineerd 
voorafgaand aan enig contact met de 
reiziger danwel op diens verzoek of 
overeenkomstig de door hem gemaakte 
selectie. Dezelfde principes dienen te 
gelden ongeacht of de reis via een klassiek 
reisbureau of online wordt geboekt.

(8) Daar reisdiensten op veel verschillende 
manieren kunnen worden gecombineerd, 
dienen alle combinaties van reisdiensten 
met kenmerken die door reizigers worden 
geassocieerd met pakketreizen, als 
pakketreizen te worden beschouwd; het 
gaat daarbij met name om afzonderlijke 
reisdiensten die worden gebundeld tot één 
enkel reisproduct dat onder 
verantwoordelijkheid van de organisator 
en/of de doorverkoper wordt uitgevoerd.
Volgens de rechtspraak van het Hof van 
Justitie van de Europese Unie16 mag het 
geen verschil maken of reisdiensten 
worden gecombineerd voorafgaand aan 
enig contact met de reiziger dan wel op 
diens verzoek of overeenkomstig de door 
hem gemaakte selectie. Dezelfde principes 
dienen te gelden ongeacht of de reis via 
een klassiek reisbureau of online wordt 
geboekt.

__________________ __________________
16 Zie het arrest in zaak C-400/00 Club 
Tour, Viagens e Turismo SA tegen Alberto 
Carlos Lobo Gonçalves Garrido en Club 
Med Viagens Ld, Jurispr. 2002, I-04051.

16 Zie het arrest in zaak C-400/00 Club 
Tour, Viagens e Turismo SA tegen Alberto 
Carlos Lobo Gonçalves Garrido en Club 
Med Viagens Ld, Jurispr. 2002, I-04051.

Or. en

Motivering

Met deze wijziging wordt de overweging op één lijn gebracht met het voorstel inzake een 
gerichte maximale harmonisatie in artikel 11 (aansprakelijkheid voor de uitvoering van de 
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pakketreis). De aansprakelijke handelaar kan de organisator en/of de doorverkoper zijn, 
zoals eerder weergegeven in de richtlijn van 1990, waardoor de lidstaten enige speelruimte 
houden.

Amendement 95
Philippe Juvin

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 9

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(9) Met het oog op de transparantie moet 
een onderscheid worden gemaakt tussen 
pakketreizen en geassisteerde 
reisarrangementen, waarbij klassieke of 
online reisbureaus reizigers helpen 
reisdiensten te combineren en reizigers 
overeenkomsten sluiten met verschillende 
aanbieders van reisdiensten, bijvoorbeeld 
via onderling verbonden 
boekingsprocedures; hierbij ontbreken de 
hierboven bedoelde kenmerken en het zou 
niet passend zijn hierop alle verplichtingen 
toe te passen die voor pakketreizen gelden.

(9) Met het oog op de transparantie moet 
een onderscheid worden gemaakt tussen 
pakketreizen en geassisteerde 
reisarrangementen, waarbij klassieke of 
online reisbureaus reizigers helpen 
reisdiensten te combineren en reizigers 
overeenkomsten sluiten met verschillende 
aanbieders van reisdiensten, bijvoorbeeld 
via op gerichte wijze onderling verbonden 
boekingsprocedures; hierbij ontbreken de 
hierboven bedoelde kenmerken en het zou 
niet passend zijn hierop alle verplichtingen 
toe te passen die voor pakketreizen gelden.

Or. en

Motivering

Verduidelijking van het begrip "geassisteerd reisarrangement" (elk aanvullend aanbod moet 
gericht zijn, d.w.z. verband houden met de plaats en data van de eerste reisdienst die de 
reiziger heeft geboekt). Verdere verduidelijkingen zijn opgenomen in overweging 11 en 13 
van het voorstel voor een richtlijn.

Amendement 96
Ivo Belet

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 11

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(11) Voorts moeten geassisteerde 
reisarrangementen worden onderscheiden 

(11) Voorts moeten geassisteerde 
reisarrangementen worden onderscheiden 
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van reisdiensten die door reizigers zelf 
worden geboekt, vaak op verschillende 
tijdstippen, ook al gebeurt dat voor 
dezelfde reis of vakantie. Online 
geassisteerde reisarrangementen moeten 
ook worden onderscheiden van links die 
reizigers naar algemene informatie over 
andere reisdiensten leiden; daarbij kan 
worden gedacht aan een hotel of een 
organisator van evenementen die een lijst 
op zijn website plaatst van alle aanbieders 
van vervoersdiensten naar zijn adres, 
zonder dat dit gekoppeld is aan een 
boeking, of aan cookies of metadata die 
worden gebruikt om advertenties op 
websites te plaatsen.

van reisdiensten die door reizigers zelf 
worden geboekt, vaak op verschillende 
tijdstippen, ook al gebeurt dat voor 
dezelfde reis of vakantie. Online 
geassisteerde reisarrangementen moeten 
ook worden onderscheiden van 
gerelateerde websites die geen contract 
met de reiziger beogen en van links die 
reizigers naar algemene informatie over 
andere reisdiensten leiden; daarbij kan 
worden gedacht aan een hotel of een 
organisator van evenementen die een lijst 
op zijn website plaatst van alle aanbieders 
van vervoersdiensten naar zijn adres, 
zonder dat dit gekoppeld is aan een 
boeking, of aan cookies of metadata die 
worden gebruikt om advertenties op 
websites te plaatsen.

Or. nl

Amendement 97
Philippe Juvin

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 11

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(11) Voorts moeten geassisteerde 
reisarrangementen worden onderscheiden 
van reisdiensten die door reizigers zelf 
worden geboekt, vaak op verschillende 
tijdstippen, ook al gebeurt dat voor 
dezelfde reis of vakantie. Online 
geassisteerde reisarrangementen moeten 
ook worden onderscheiden van links die 
reizigers naar algemene informatie over 
andere reisdiensten leiden; daarbij kan 
worden gedacht aan een hotel of een 
organisator van evenementen die een lijst 
op zijn website plaatst van alle aanbieders 
van vervoersdiensten naar zijn adres, 
zonder dat dit gekoppeld is aan een 
boeking, of aan cookies of metadata die 
worden gebruikt om advertenties op 

(11) Voorts moeten geassisteerde 
reisarrangementen worden onderscheiden 
van reisdiensten die door reizigers zelf 
worden geboekt, vaak op verschillende 
tijdstippen, ook al gebeurt dat voor 
dezelfde reis of vakantie. Online 
geassisteerde reisarrangementen moeten 
ook worden onderscheiden van links die 
reizigers niet op gerichte wijze naar 
algemene informatie over andere 
reisdiensten leiden; daarbij kan worden 
gedacht aan een hotel of een organisator 
van evenementen die een lijst op zijn 
website plaatst van alle aanbieders van 
vervoersdiensten naar zijn adres, zonder 
dat dit gekoppeld is aan een boeking, of 
aan cookies of metadata die worden 
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websites te plaatsen. gebruikt om op websites advertenties te 
plaatsen die verband houden met de 
reisbestemming en/of reisperiode van de 
als eerste gekozen reisdienst.

Or. en

Motivering

Verduidelijking van wat geen geassisteerd reisarrangement is (aanvullend aanbod is niet 
gericht, d.w.z. het houdt geen verband met de plaats en data van de eerste reisdienst die de 
reiziger heeft geboekt).

Amendement 98
Philippe Juvin

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 13

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(13) Er dienen specifieke regels te worden 
vastgesteld voor klassieke en online 
doorverkopers die reizigers tijdens één 
bezoek of contactmoment assisteren bij het 
sluiten van afzonderlijke overeenkomsten 
met verschillende dienstverleners, en voor 
online doorverkopers die via onderling 
verbonden online boekingsprocedures de 
aankoop van aanvullende reisdiensten van 
een andere handelaar gericht faciliteren via 
onderling verbonden online 
boekingsprocedures, ten laatste wanneer 
de boeking van de eerste dienst wordt 
bevestigd. Deze regels zouden bijvoorbeeld 
moeten gelden wanneer een reiziger samen 
met de bevestiging van een eerste 
reisdienst zoals een vlucht of een treinreis, 
een uitnodiging ontvangt om een 
aanvullende reisdienst te boeken op de 
gekozen bestemming, bijvoorbeeld 
hotelaccommodatie, met een link naar de 
boekingssite van een andere dienstverlener 
of tussenpersoon. Dergelijke geassisteerde 
reisarrangementen vormen geen pakketreis 
in de zin van deze richtlijn, daar het 

(13) Er dienen specifieke regels te worden 
vastgesteld voor klassieke en online 
doorverkopers die reizigers tijdens één 
bezoek of contactmoment assisteren bij het 
sluiten van afzonderlijke overeenkomsten 
met verschillende dienstverleners, en voor 
online doorverkopers die via onderling 
verbonden online boekingsprocedures de 
aankoop van aanvullende reisdiensten van 
een andere handelaar gericht faciliteren,
hetgeen inhoudt dat, ten laatste wanneer 
de boeking van de eerste dienst per e-mail
wordt bevestigd, specifiek met de eerste 
reisdienst verband houdende gegevens 
(inclusief reisbestemming en reisperiode) 
tussen de handelaars worden 
doorgegeven, zonder dat de 
persoonsgegevens van de reiziger worden 
doorgegeven. Deze regels zouden 
bijvoorbeeld moeten gelden wanneer een 
reiziger bij de verzending van de 
bevestiging van een eerste reisdienst zoals 
een vlucht of een treinreis, of samen 
daarmee, een uitnodiging ontvangt om een 
aanvullende reisdienst te boeken op de 
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duidelijk is dat de aansprakelijkheid voor 
de reisdiensten niet bij één organisator 
berust, maar zijn een alternatief 
bedrijfsmodel dat vaak scherp concurreert 
met pakketreizen.

gekozen bestemming en/of voor de data 
van de eerste reisdienst, bijvoorbeeld 
hotelaccommodatie, met een link naar de 
boekingssite van een andere dienstverlener 
of tussenpersoon. Dergelijke geassisteerde 
reisarrangementen vormen geen pakketreis 
in de zin van deze richtlijn, daar het 
duidelijk is dat de aansprakelijkheid voor 
de reisdiensten niet bij één organisator
en/of doorverkoper berust en daar er geen 
persoonsgegevens van de reiziger zijn 
doorgegeven tussen de handelaars, maar 
zijn een alternatief bedrijfsmodel dat vaak 
scherp concurreert met pakketreizen.

Or. en

Motivering

Verduidelijking van het soort gegevens dat wordt uitgewisseld (onderscheid tussen een 
pakketreis als gedefinieerd in artikel 3, punt 3, onder v), en een geassisteerd reisarrangement 
als gedefinieerd in artikel 3, punt 6, onder b)). Alleen een link op een website kan geen 
geassisteerd reisarrangement vormen (er moeten minimale gegevens tussen de handelaars 
zijn doorgegeven die alleen verband houden met de boeking – data en plaats). De exacte tijd 
van de bevestiging moet worden verduidelijkt (ontvangst van de bevestigings-e-mail) om 
juridische zekerheid te waarborgen (de definitie van de termijn is van invloed op wat als 
pakketreis moet worden beschouwd en wat niet).

Amendement 99
Hans-Peter Mayer

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 14 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(14 bis) Online zijn praktijken aan het 
licht gekomen waarbij handelaars die de 
aankoop van gecombineerde 
reisarrangementen faciliteren op hun 
website voorwenden dat reizigers geen 
andere diensten dan de voornaamste 
dienst kunnen kiezen. Dergelijke 
praktijken moeten als misleidend voor 
reizigers worden beschouwd. Aangezien 
het bestaande rechtskader nog niet 
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voorziet in de uitbanning van deze 
praktijken en gezien het feit dat ze 
kenmerkend zijn voor gecombineerde 
reisarrangementen, moeten deze 
praktijken dus krachtens deze richtlijn 
worden verboden.

Or. en

Amendement 100
Emma McClarkin

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 15 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(15 bis) De consument moet er vóór de 
betaling van op de hoogte worden 
gebracht of hij een pakketreis of een 
gecombineerd reisarrangement kiest en 
worden geïnformeerd over het 
overeenkomstige beschermingsniveau.

Or. en

Amendement 101
Emma McClarkin

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 15 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(15 ter) Indien de consument zijn eigen 
vakantie wil blijven samenstellen buiten 
het toepassingsgebied van deze richtlijn, 
echter zonder het beschermingsniveau 
waarin deze richtlijn voorziet, dan moet 
hij hiervan vóór de betaling in kennis 
worden gesteld.

Or. en
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Amendement 102
Hans-Peter Mayer

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 16

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(16) Alleen combinaties van verschillende 
reisdiensten zoals accommodatie, 
personenvervoer per bus, trein, boot of 
vliegtuig, en autoverhuur, komen in 
aanmerking om te worden beschouwd als 
een pakketreis of een geassisteerd 
reisarrangement. Accommodatie die dient 
als woonruimte, bijvoorbeeld voor 
langlopende taalcursussen, mag niet 
worden beschouwd als accommodatie in de 
zin van deze richtlijn.

(16) Alleen combinaties van verschillende 
reisdiensten zoals accommodatie, 
personenvervoer per bus, trein, boot of 
vliegtuig, en autoverhuur, komen in 
aanmerking om te worden beschouwd als 
een pakketreis of een geassisteerd 
reisarrangement. Zuivere 
hotelovernachtingen met aanvullend 
geboekte arrangementen, zoals 
musicalkaarten of
wellnessbehandelingen, dienen te worden 
uitgezonderd als dit arrangement geen 
significant deel van de reis vormt of het 
eigenlijke doel van de reis niet duidelijk 
de aanvullende dienst betreft.
Accommodatie die gedurende meer dan 
een maand dient als woonruimte of 
waarbij duidelijk geen toeristisch doel kan 
worden vastgesteld, bijvoorbeeld voor 
langlopende taalcursussen, mag niet 
worden beschouwd als accommodatie in de 
zin van deze richtlijn.

Or. de

Amendement 103
Emma McClarkin

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 16

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(16) Alleen combinaties van verschillende 
reisdiensten zoals accommodatie, 
personenvervoer per bus, trein, boot of 

(16) Combinaties van verschillende 
reisdiensten zoals accommodatie, 
personenvervoer per bus, trein, boot of 
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vliegtuig, en autoverhuur, komen in 
aanmerking om te worden beschouwd als 
een pakketreis of een geassisteerd
reisarrangement. Accommodatie die dient
als woonruimte, bijvoorbeeld voor 
langlopende taalcursussen, mag niet 
worden beschouwd als accommodatie in de 
zin van deze richtlijn.

vliegtuig, en autoverhuur, komen in 
aanmerking om te worden beschouwd als 
een pakketreis of een gecombineerd
reisarrangement. Zuivere 
hotelovernachtingen met aanvullend 
geboekte arrangementen, zoals 
musicalkaarten of 
wellnessbehandelingen, dienen te worden 
uitgezonderd als dit arrangement niet aan 
de consument is aangeboden als 
significant deel van de reis of als het 
accent van de reis niet duidelijk op de 
aanvullende dienst ligt. Accommodatie die 
langer dan een maand als woonruimte 
dient of waarbij duidelijk geen toeristisch 
doel kan worden vastgesteld, bijvoorbeeld 
voor langlopende taalcursussen, mag niet 
worden beschouwd als accommodatie in de 
zin van deze richtlijn.

Or. en

Amendement 104
Emma McClarkin

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 17

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(17) Andere toeristische diensten, zoals 
toegangskaarten voor concerten, 
sportevenementen, excursies of 
evenementenparken zijn diensten die in 
combinatie met personenvervoer, 
accommodatie en/of autoverhuur, in 
aanmerking komen om als pakketreis of 
geassisteerd reisarrangement te worden 
beschouwd. Dergelijke pakketreizen vallen 
echter alleen onder de richtlijn als de 
betrokken toeristische dienst een 
significant deel van de pakketreis uitmaakt.
In het algemeen is dat het geval als de 
toeristische dienst meer dan 20 % van de 
totale prijs uitmaakt of anderszins een 
wezenlijk kenmerk van de reis of vakantie 

(17) Andere toeristische diensten, zoals 
toegangskaarten voor concerten, 
sportevenementen, excursies of 
evenementenparken zijn diensten die in 
combinatie met personenvervoer in 
aanmerking komen om als pakketreis of 
gecombineerd reisarrangement te worden 
beschouwd. Dergelijke pakketreizen vallen 
echter alleen onder de richtlijn als de 
betrokken toeristische dienst een 
significant deel van de pakketreis uitmaakt.
In het algemeen is dat het geval als de 
toeristische dienst specifiek als zodanig 
aan de consument is aangeboden, meer 
dan 20 % van de totale prijs uitmaakt of 
anderszins een wezenlijk kenmerk van de 
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vormt. Aanvullende diensten zoals 
reisverzekeringen, bagagevervoer, 
maaltijdverstrekking en 
schoonmaakdiensten als onderdeel van de 
accommodatie, mogen op zichzelf niet als 
toeristische dienst worden beschouwd.

reis of vakantie vormt. Aanvullende 
diensten zoals reisverzekeringen, 
bagagevervoer, maaltijdverstrekking en 
schoonmaakdiensten als onderdeel van de 
accommodatie, mogen op zichzelf niet als 
toeristische dienst worden beschouwd.

Or. en

Amendement 105
Heide Rühle

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 17

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(17) Andere toeristische diensten, zoals 
toegangskaarten voor concerten, 
sportevenementen, excursies of 
evenementenparken zijn diensten die in 
combinatie met personenvervoer, 
accommodatie en/of autoverhuur, in 
aanmerking komen om als pakketreis of 
geassisteerd reisarrangement te worden 
beschouwd. Dergelijke pakketreizen vallen 
echter alleen onder de richtlijn als de 
betrokken toeristische dienst een 
significant deel van de pakketreis uitmaakt.
In het algemeen is dat het geval als de 
toeristische dienst meer dan 20 % van de 
totale prijs uitmaakt of anderszins een 
wezenlijk kenmerk van de reis of vakantie 
vormt. Aanvullende diensten zoals 
reisverzekeringen, bagagevervoer, 
maaltijdverstrekking en 
schoonmaakdiensten als onderdeel van de 
accommodatie, mogen op zichzelf niet als 
toeristische dienst worden beschouwd.

(17) Andere toeristische diensten, zoals 
toegangskaarten voor concerten, 
sportevenementen, excursies of 
evenementenparken zijn diensten die in 
combinatie met personenvervoer, 
accommodatie en/of autoverhuur, in 
aanmerking komen om als pakketreis of 
geassisteerd reisarrangement te worden 
beschouwd. Dergelijke pakketreizen vallen 
echter alleen onder de richtlijn als de 
betrokken toeristische dienst een 
significant deel van de pakketreis uitmaakt.
In het algemeen is dat het geval als de 
toeristische dienst specifiek zo wordt 
genoemd, meer dan 40 % van de totale 
prijs uitmaakt of anderszins een wezenlijk 
kenmerk van de reis of vakantie vormt.
Aanvullende diensten zoals met name 
reisverzekeringen, vervoer tussen station 
en accommodatie, vervoer aan het begin 
van de reis en in het kader van excursies, 
bagagevervoer, verkoop van skipassen, 
fietsen- of autoverhuur, 
maaltijdverstrekking en 
schoonmaakdiensten als onderdeel van de 
accommodatie, mogen op zichzelf niet als 
toeristische dienst worden beschouwd.

Or. en
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Amendement 106
Hans-Peter Mayer

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 17

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(17) Andere toeristische diensten, zoals 
toegangskaarten voor concerten, 
sportevenementen, excursies of 
evenementenparken zijn diensten die in 
combinatie met personenvervoer, 
accommodatie en/of autoverhuur, in 
aanmerking komen om als pakketreis of 
geassisteerd reisarrangement te worden 
beschouwd. Dergelijke pakketreizen vallen 
echter alleen onder de richtlijn als de 
betrokken toeristische dienst een
significant deel van de pakketreis uitmaakt.
In het algemeen is dat het geval als de 
toeristische dienst meer dan 20 % van de 
totale prijs uitmaakt of anderszins een 
wezenlijk kenmerk van de reis of vakantie 
vormt. Aanvullende diensten zoals 
reisverzekeringen, bagagevervoer, 
maaltijdverstrekking en 
schoonmaakdiensten als onderdeel van de 
accommodatie, mogen op zichzelf niet als 
toeristische dienst worden beschouwd.

(17) Andere toeristische diensten, zoals 
toegangskaarten voor concerten, 
sportevenementen, excursies of 
evenementenparken zijn diensten die in 
combinatie met personenvervoer, 
accommodatie en/of autoverhuur, in 
aanmerking komen om als pakketreis of 
geassisteerd reisarrangement te worden 
beschouwd. Dergelijke pakketreizen vallen 
echter alleen onder de richtlijn als de 
betrokken toeristische dienst een 
significant deel van de pakketreis uitmaakt.
In het algemeen is dat het geval als de 
toeristische dienst uitdrukkelijk als 
significant deel van de reis is bestempeld, 
als hij duidelijk het eigenlijke doel van de 
reis is of als hij meer dan 20 % van de 
totale prijs uitmaakt of anderszins een 
wezenlijk kenmerk van de reis of vakantie 
vormt. Aanvullende diensten zoals met 
name reisverzekeringen, vervoer tussen 
station en accommodatie, vervoer aan het 
begin van de reis en in het kader van 
excursies, bagagevervoer, 
maaltijdverstrekking en 
schoonmaakdiensten als onderdeel van de 
accommodatie, mogen op zichzelf niet als 
toeristische dienst worden beschouwd.

Or. de

Amendement 107
Othmar Karas

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 17
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(17) Andere toeristische diensten, zoals 
toegangskaarten voor concerten, 
sportevenementen, excursies of 
evenementenparken zijn diensten die in 
combinatie met personenvervoer, 
accommodatie en/of autoverhuur, in 
aanmerking komen om als pakketreis of 
geassisteerd reisarrangement te worden 
beschouwd. Dergelijke pakketreizen vallen 
echter alleen onder de richtlijn als de 
betrokken toeristische dienst een 
significant deel van de pakketreis uitmaakt.
In het algemeen is dat het geval als de 
toeristische dienst meer dan 20 % van de 
totale prijs uitmaakt of anderszins een 
wezenlijk kenmerk van de reis of vakantie 
vormt. Aanvullende diensten zoals 
reisverzekeringen, bagagevervoer, 
maaltijdverstrekking en 
schoonmaakdiensten als onderdeel van de 
accommodatie, mogen op zichzelf niet als 
toeristische dienst worden beschouwd.

(17) Andere toeristische diensten, zoals 
toegangskaarten voor concerten, 
sportevenementen, excursies of 
evenementenparken zijn diensten die in 
combinatie met personenvervoer, 
accommodatie en/of autoverhuur, in 
aanmerking komen om als pakketreis of 
geassisteerd reisarrangement te worden 
beschouwd. Dergelijke pakketreizen vallen 
echter alleen onder de richtlijn als de 
betrokken toeristische dienst een 
significant deel van de pakketreis uitmaakt.
In het algemeen is dat het geval als de 
toeristische dienst meer dan 50 % van de 
totale prijs uitmaakt of anderszins een 
wezenlijk kenmerk van de reis of vakantie 
vormt. Aanvullende diensten zoals 
reisverzekeringen, bagagevervoer, vervoer 
tussen station en accommodatie, 
wellnessbehandelingen die ter plaatse 
geboekt worden, fietsenverhuur, 
maaltijdverstrekking en 
schoonmaakdiensten als onderdeel van de 
accommodatie, mogen op zichzelf niet als 
toeristische dienst worden beschouwd.

Or. de

Motivering

De verstrekking van diensten door exploitanten van accommodatie valt voortaan onder de 
richtlijn consumentenrechten. Aanbiedingen van exploitanten van hotels en accommodatie, 
zoals bijvoorbeeld wellnessbehandelingen, toegangskaarten en verhuurdiensten moeten
indien gecombineerd met accommodatie niet als een pakketreis beschouwd worden, tenzij 
deze een significant onderdeel van de reis uitmaken. Daartoe is een hogere grens van 50 %
van de totaalprijs doeltreffender.

Amendement 108
Sergio Gaetano Cofferati

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 17
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(17) Andere toeristische diensten, zoals 
toegangskaarten voor concerten, 
sportevenementen, excursies of 
evenementenparken zijn diensten die in 
combinatie met personenvervoer, 
accommodatie en/of autoverhuur, in 
aanmerking komen om als pakketreis of 
geassisteerd reisarrangement te worden 
beschouwd. Dergelijke pakketreizen vallen 
echter alleen onder de richtlijn als de 
betrokken toeristische dienst een 
significant deel van de pakketreis uitmaakt.
In het algemeen is dat het geval als de 
toeristische dienst meer dan 20 % van de 
totale prijs uitmaakt of anderszins een 
wezenlijk kenmerk van de reis of vakantie 
vormt. Aanvullende diensten zoals 
reisverzekeringen, bagagevervoer, 
maaltijdverstrekking en 
schoonmaakdiensten als onderdeel van de 
accommodatie, mogen op zichzelf niet als 
toeristische dienst worden beschouwd.

(17) Andere toeristische diensten, zoals 
toegangskaarten voor concerten, 
sportevenementen, excursies of 
evenementenparken zijn diensten die in 
combinatie met personenvervoer, 
accommodatie en/of autoverhuur, in 
aanmerking komen om als pakketreis of 
geassisteerd reisarrangement te worden 
beschouwd. Dergelijke pakketreizen vallen 
echter alleen onder de richtlijn als de 
betrokken toeristische dienst een 
significant deel van de pakketreis uitmaakt.
In het algemeen is dat het geval als de 
toeristische dienst meer dan 5 % van de 
totale prijs uitmaakt of anderszins een 
belangrijk kenmerk van de reis of vakantie 
vormt. Aanvullende diensten zoals 
reisverzekeringen, bagagevervoer, 
maaltijdverstrekking en 
schoonmaakdiensten als onderdeel van de 
accommodatie, mogen op zichzelf niet als 
toeristische dienst worden beschouwd.

Or. en

Amendement 109
Jorgo Chatzimarkakis

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 17

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(17) Andere toeristische diensten, zoals 
toegangskaarten voor concerten, 
sportevenementen, excursies of 
evenementenparken zijn diensten die in 
combinatie met personenvervoer, 
accommodatie en/of autoverhuur, in 
aanmerking komen om als pakketreis of 
geassisteerd reisarrangement te worden 
beschouwd. Dergelijke pakketreizen vallen 
echter alleen onder de richtlijn als de 

(17) Andere toeristische diensten, zoals 
toegangskaarten voor concerten, 
sportevenementen, excursies of 
evenementenparken zijn diensten die in 
combinatie met personenvervoer, 
accommodatie en/of autoverhuur, in 
aanmerking komen om als pakketreis of 
geassisteerd reisarrangement te worden 
beschouwd. Dergelijke pakketreizen vallen 
echter alleen onder de richtlijn als de 
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betrokken toeristische dienst een 
significant deel van de pakketreis uitmaakt.
In het algemeen is dat het geval als de 
toeristische dienst meer dan 20 % van de 
totale prijs uitmaakt of anderszins een 
wezenlijk kenmerk van de reis of vakantie 
vormt. Aanvullende diensten zoals 
reisverzekeringen, bagagevervoer, 
maaltijdverstrekking en 
schoonmaakdiensten als onderdeel van de 
accommodatie, mogen op zichzelf niet als 
toeristische dienst worden beschouwd.

betrokken toeristische dienst een 
significant deel van de pakketreis uitmaakt.
In het algemeen is dat het geval als de 
toeristische dienst meer dan 40 % van de 
totale prijs uitmaakt of anderszins een 
wezenlijk kenmerk van de reis of vakantie 
vormt. Aanvullende diensten zoals 
reisverzekeringen, bagagevervoer, 
maaltijdverstrekking en 
schoonmaakdiensten als onderdeel van de 
accommodatie, mogen op zichzelf niet als 
toeristische dienst worden beschouwd.

Or. en

Amendement 110
Jorgo Chatzimarkakis

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 18

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(18) Voorts moet worden verduidelijkt dat 
overeenkomsten waarbij de handelaar de 
reiziger na het sluiten van het contract een 
keuze laat maken uit een selectie van 
verschillende soorten reisdiensten, zoals bij 
een reiscadeaubon, moeten worden 
beschouwd als een pakketreis. Ook een 
combinatie van reisdiensten waarbij de 
naam en andere voor de boeking 
benodigde gegevens ten laatste wanneer 
de boeking van de eerste dienst wordt 
bevestigd tussen de handelaars worden 
doorgegeven, moet worden beschouwd als 
een pakketreis. Bij voor de boeking 
benodigde gegevens gaat het om 
creditcardgegevens of andere voor de 
betaling benodigde gegevens. Het 
doorgeven van gegevens zoals de 
reisbestemming of de reistijden is niet 
voldoende.

(18) Voorts moet worden verduidelijkt dat 
overeenkomsten waarbij de handelaar de 
reiziger na het sluiten van het contract een 
keuze laat maken uit een selectie van 
verschillende soorten reisdiensten, zoals bij 
een reiscadeaubon, moeten worden 
beschouwd als een pakketreis.

Or. en
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Amendement 111
Sergio Gaetano Cofferati

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 18

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(18) Voorts moet worden verduidelijkt dat 
overeenkomsten waarbij de handelaar de 
reiziger na het sluiten van het contract een 
keuze laat maken uit een selectie van 
verschillende soorten reisdiensten, zoals bij 
een reiscadeaubon, moeten worden 
beschouwd als een pakketreis. Ook een 
combinatie van reisdiensten waarbij de 
naam en andere voor de boeking
benodigde gegevens ten laatste wanneer 
de boeking van de eerste dienst wordt 
bevestigd tussen de handelaars worden 
doorgegeven, moet worden beschouwd als 
een pakketreis. Bij voor de boeking 
benodigde gegevens gaat het om 
creditcardgegevens of andere voor de 
betaling benodigde gegevens. Het 
doorgeven van gegevens zoals de 
reisbestemming of de reistijden is niet 
voldoende.

(18) Voorts moet worden verduidelijkt dat 
overeenkomsten waarbij de handelaar de 
reiziger na het sluiten van het contract een 
keuze laat maken uit een selectie van 
verschillende soorten reisdiensten, zoals bij 
een reiscadeaubon, moeten worden 
beschouwd als een pakketreis. Ook een 
combinatie van reisdiensten waarbij de 
naam van de reiziger en voor boekingen
benodigde boekingsgegevens tussen de 
handelaars worden doorgegeven, moet 
worden beschouwd als een pakketreis.

Or. en

Amendement 112
Catherine Stihler

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 18

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(18) Voorts moet worden verduidelijkt dat 
overeenkomsten waarbij de handelaar de 
reiziger na het sluiten van het contract een 
keuze laat maken uit een selectie van 
verschillende soorten reisdiensten, zoals bij 

(18) Voorts moet worden verduidelijkt dat 
overeenkomsten waarbij de handelaar de 
reiziger na het sluiten van het contract een 
keuze laat maken uit een selectie van 
verschillende soorten reisdiensten, zoals bij 
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een reiscadeaubon, moeten worden 
beschouwd als een pakketreis. Ook een 
combinatie van reisdiensten waarbij de 
naam en andere voor de boeking 
benodigde gegevens ten laatste wanneer 
de boeking van de eerste dienst wordt 
bevestigd tussen de handelaars worden 
doorgegeven, moet worden beschouwd als 
een pakketreis. Bij voor de boeking 
benodigde gegevens gaat het om 
creditcardgegevens of andere voor de 
betaling benodigde gegevens. Het 
doorgeven van gegevens zoals de 
reisbestemming of de reistijden is niet 
voldoende.

een reiscadeaubon, moeten worden 
beschouwd als een pakketreis. Ook een 
combinatie van reisdiensten waarbij de 
naam van de reiziger en voor de boeking 
benodigde gegevens tussen de handelaars 
worden doorgegeven, moet worden 
beschouwd als een pakketreis.

Or. en

Motivering

Het doorgeven van de gegevens van een consument tussen gecombineerde 
boekingsprocedures zou toereikend moeten zijn om een pakketreis te vormen wanneer dit 
resulteert in een combinatie van ten minste twee verschillende soorten reisdiensten voor 
dezelfde reis. Voorts is "andere gegevens" te vaag.

Amendement 113
Philippe Juvin

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 18

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(18) Voorts moet worden verduidelijkt dat 
overeenkomsten waarbij de handelaar de 
reiziger na het sluiten van het contract een 
keuze laat maken uit een selectie van 
verschillende soorten reisdiensten, zoals bij 
een reiscadeaubon, moeten worden 
beschouwd als een pakketreis. Ook een 
combinatie van reisdiensten waarbij de
naam en andere voor de boeking 
benodigde gegevens ten laatste wanneer de 
boeking van de eerste dienst wordt 
bevestigd tussen de handelaars worden 
doorgegeven, moet worden beschouwd als 

(18) Voorts moet worden verduidelijkt dat 
overeenkomsten waarbij de handelaar de 
reiziger na het sluiten van het contract een 
keuze laat maken uit een selectie van 
verschillende soorten reisdiensten, zoals bij 
een reiscadeaubon, moeten worden 
beschouwd als een pakketreis. Ook een 
combinatie van reisdiensten waarbij de 
voor de boeking benodigde 
persoonsgegevens van de reiziger ten 
laatste wanneer de boeking van de eerste 
dienst per e-mail wordt bevestigd tussen de 
handelaars worden doorgegeven, moet 
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een pakketreis. Bij voor de boeking 
benodigde gegevens gaat het om 
creditcardgegevens of andere voor de 
betaling benodigde gegevens. Het 
doorgeven van gegevens zoals de 
reisbestemming of de reistijden is niet 
voldoende.

worden beschouwd als een pakketreis. Bij 
voor de boeking benodigde 
persoonsgegevens van de reiziger gaat het 
om de naam, het adres en het 
telefoonnummer van de reiziger en 
creditcardgegevens of andere voor de 
betaling benodigde gegevens. Het 
doorgeven van gegevens die alleen 
verband houden met de reisdienst, zoals 
de reisbestemming of de reistijden, zonder 
dat de persoonsgegevens van de reiziger 
worden doorgegeven, is niet voldoende.

Or. en

Motivering

Verduidelijking van het soort gegevens dat wordt uitgewisseld (onderscheid tussen een 
pakketreis als gedefinieerd in artikel 3, punt 3, onder v), en een geassisteerd reisarrangement 
als gedefinieerd in artikel 3, punt 6, onder b)). Alleen een link op een website kan geen 
geassisteerd reisarrangement vormen (er moeten minimale gegevens tussen de handelaars 
zijn doorgegeven die alleen verband houden met de boeking – data en plaats). De exacte tijd 
van de bevestiging moet worden verduidelijkt (ontvangst van de bevestigings-e-mail) om 
juridische zekerheid te waarborgen (de definitie van de termijn is van invloed op wat als 
pakketreis moet worden beschouwd en wat niet).

Amendement 114
Heide Rühle

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 18

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(18) Voorts moet worden verduidelijkt dat 
overeenkomsten waarbij de handelaar de 
reiziger na het sluiten van het contract een 
keuze laat maken uit een selectie van 
verschillende soorten reisdiensten, zoals bij 
een reiscadeaubon, moeten worden 
beschouwd als een pakketreis. Ook een 
combinatie van reisdiensten waarbij de 
naam en andere voor de boeking 
benodigde gegevens ten laatste wanneer de 
boeking van de eerste dienst wordt 
bevestigd tussen de handelaars worden 

(18) Voorts moet worden verduidelijkt dat 
overeenkomsten waarbij de handelaar de 
reiziger na het sluiten van het contract een 
keuze laat maken uit een selectie van 
verschillende soorten reisdiensten, zoals bij 
een reiscadeaubon, moeten worden 
beschouwd als een pakketreis. Ook een 
combinatie van reisdiensten waarbij voor 
de boeking benodigde gegevens ten laatste 
wanneer de boeking van de eerste dienst 
wordt bevestigd tussen de handelaars 
worden doorgegeven, moet worden 
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doorgegeven, moet worden beschouwd als 
een pakketreis. Bij voor de boeking 
benodigde gegevens gaat het om 
creditcardgegevens of andere voor de 
betaling benodigde gegevens. Het 
doorgeven van gegevens zoals de 
reisbestemming of de reistijden is niet 
voldoende.

beschouwd als een pakketreis. Bij voor de 
boeking benodigde gegevens gaat het om 
creditcardgegevens of andere voor de 
betaling benodigde gegevens. Het 
doorgeven van gegevens zoals de 
reisbestemming of de reistijden is niet 
voldoende.

Or. en

Amendement 115
Sergio Gaetano Cofferati

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 19

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(19) Omdat reizigers bij korte reizen 
minder bescherming behoeven en omdat 
handelaren niet onnodig moeten worden 
belast, dienen reizen die korten dan 24 
uur duren en waarbij geen accommodatie 
nodig is, alsook incidenteel 
georganiseerde pakketreizen niet onder de 
richtlijn te vallen.

Schrappen

Or. en

Amendement 116
Anna Hedh

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 19

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(19) Omdat reizigers bij korte reizen 
minder bescherming behoeven en omdat 
handelaren niet onnodig moeten worden 
belast, dienen reizen die korter dan 24 uur 
duren en waarbij geen accommodatie 

Schrappen
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nodig is, alsook incidenteel 
georganiseerde pakketreizen niet onder de 
richtlijn te vallen.

Or. sv

Amendement 117
Philippe Juvin

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 20

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(20) Het belangrijkste kenmerk van 
pakketreizen is dat ten minste één 
handelaar als organisator aansprakelijk is 
voor de correcte uitvoering van het gehele 
pakket. Daarom moet een handelaar, 
meestal een klassiek of online reisbureau, 
alleen als louter doorverkoper of 
tussenpersoon kunnen optreden, zonder 
aansprakelijk te zijn als organisator, 
wanneer een andere handelaar optreedt 
als organisator van een pakket. Of een 
handelaar optreedt als organisator van een 
bepaalde pakketreis dient af te hangen van 
de mate waarin hij betrokken is bij de 
opzet van de pakketreis in de zin van deze 
richtlijn, en niet van de noemer waaronder 
hij zijn activiteiten verricht. Wanneer twee 
of meer handelaars voldoen aan de 
voorwaarden waaronder een combinatie 
van reisdiensten als pakketreis wordt 
beschouwd en deze handelaars de reiziger 
niet hebben laten weten wie van hen de 
organisator van de pakketreis is, dienen 
alle betrokken handelaars als organisator te 
worden beschouwd.

(20) Het belangrijkste kenmerk van 
pakketreizen is dat ten minste één 
handelaar, de organisator en/of de 
doorverkoper, aansprakelijk is voor de 
correcte uitvoering van het gehele pakket.
Of een handelaar optreedt als organisator 
van een bepaalde pakketreis dient af te 
hangen van de mate waarin hij betrokken is 
bij de opzet van de pakketreis in de zin van 
deze richtlijn, en niet van de noemer 
waaronder hij zijn activiteiten verricht.
Wanneer twee of meer handelaars voldoen 
aan de voorwaarden waaronder een 
combinatie van reisdiensten als pakketreis 
wordt beschouwd en deze handelaars de 
reiziger niet hebben laten weten wie van 
hen de organisator van de pakketreis is, 
dienen alle betrokken handelaars als 
organisator te worden beschouwd.

Or. en

Motivering

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

Amendement 118
Philippe Juvin

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 21

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(21) Bij pakketreizen dienen doorverkopers 
samen met de organisator aansprakelijk te 
zijn voor het verstrekken van 
precontractuele informatie. Maar ook moet 
duidelijk zijn dat beiden aansprakelijk zijn 
voor boekingsfouten. Om de communicatie 
gemakkelijker te laten verlopen, vooral bij 
grensoverschrijdende gevallen, moeten 
reizigers ook via de doorverkoper bij wie 
zij de pakketreis hebben gekocht contact 
kunnen opnemen met de organisator.

(21) Bij pakketreizen dienen doorverkopers 
samen met de organisator aansprakelijk te 
zijn voor het verstrekken van 
precontractuele informatie. Maar ook moet 
duidelijk zijn dat beiden aansprakelijk zijn 
voor boekingsfouten ingeval zij 
daadwerkelijk bij het boeken betrokken 
zijn. Derhalve zijn doorverkopers niet 
aansprakelijk voor boekingsfouten indien 
deze voortvloeien uit fouten van een 
andere handelaar van wie aanvullende 
reisdiensten zijn gekocht via onderling 
verbonden online boekingsprocedures in 
het kader van een geassisteerd 
reisarrangement op basis van het 
doorgegeven van gerichte informatie, 
waaronder de reisbestemming en de 
reisperiode. In dit geval is de handelaar 
die de aanvullende reisdiensten aanbiedt 
aansprakelijk voor de fouten in de 
boekingsprocedure van deze diensten. Om 
de communicatie gemakkelijker te laten 
verlopen, vooral bij grensoverschrijdende 
gevallen, moeten reizigers ook via de 
doorverkoper bij wie zij de pakketreis 
hebben gekocht contact kunnen opnemen 
met de organisator.

Or. en
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Motivering

Doorverkopers moeten alleen aansprakelijk zijn voor boekingsfouten wanneer zij 
daadwerkelijk bij de boekingsprocedure betrokken zijn. Indien, in het geval van een 
geassisteerd reisarrangement waarbij gebruikgemaakt wordt van onderling verbonden online 
boekingsprocedures op basis van het doorgeven tussen handelaars van gerichte informatie, 
waaronder de reisbestemming en reisperiode (zie de wijziging van artikel 3, punt 6, letter b)), 
de handelaar die de aanvullende diensten aanbiedt boekingsfouten maakt, is de 
laatstgenoemde aansprakelijk voor de boekingsfouten, en niet de doorverkoper die geen 
toezicht op de boeking van de aanvullende diensten heeft.

Amendement 119
Catherine Stihler

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 23

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(23) Belangrijke informatie, bijvoorbeeld 
over de hoofdkenmerken van de 
reisdiensten of de prijzen, die in 
advertenties, op de website van de 
organisator of in brochures wordt verstrekt 
als onderdeel van de precontractuele 
informatie, moet bindend zijn, tenzij de 
organisator zich het recht voorbehoudt 
deze elementen te wijzigen en deze 
wijzigingen duidelijk en op opvallende 
wijze worden meegedeeld aan de reiziger 
voordat de overeenkomst wordt gesloten.
Met de huidige 
communicatietechnologieën hoeven er 
echter niet langer specifieke voorschriften 
voor brochures te worden vastgesteld; wel 
moet ervoor worden gezorgd dat de
partijen in bepaalde omstandigheden via 
een duurzame gegevensdrager 
communiceren over wijzigingen die van 
invloed zijn op de uitvoering van de 
overeenkomst, zodat de informatie 
bewaard blijft voor de toekomst. Deze 
informatie moet altijd kunnen worden 
gewijzigd wanneer beide partijen daar 
expliciet mee instemmen.

(23) Belangrijke informatie, bijvoorbeeld 
over de hoofdkenmerken van de 
reisdiensten of de prijzen, die in 
advertenties, op de website van de 
organisator of in brochures wordt verstrekt 
als onderdeel van de precontractuele 
informatie, moet bindend zijn, tenzij de 
organisator zich het recht voorbehoudt 
deze elementen te wijzigen en deze 
wijzigingen duidelijk en op opvallende 
wijze worden meegedeeld aan de reiziger 
voordat de overeenkomst wordt gesloten.
De partijen moeten via een duurzame 
gegevensdrager op adequate wijze 
communiceren over wijzigingen die van 
invloed zijn op de uitvoering van de 
overeenkomst, zodat de informatie 
bewaard blijft voor de toekomst. Deze 
informatie moet altijd kunnen worden 
gewijzigd wanneer beide partijen daar 
expliciet mee instemmen.
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Or. en

Motivering

Hoewel digitale communicatie steeds belangrijker wordt, moet informatie op verschillende 
gegevensdragers beschikbaar blijven om de toegankelijkheid ervan voor alle consumenten te 
waarborgen.

Amendement 120
Emma McClarkin

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 23 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(23 bis) Met de huidige 
communicatietechnologieën die ertoe 
kunnen bijdragen dat wordt gewaarborgd 
dat de consument op het moment van de 
boeking toegang heeft tot actuele 
informatie en de groeiende tendens om 
online pakketreizen te boeken, zijn er 
echter geen specifieke voorschriften meer 
nodig waarin gedrukte brochures worden 
voorgeschreven.

Or. en

Amendement 121
Jorgo Chatzimarkakis

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 23 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(23 bis) De vluchttijden dienen een vast 
bestanddeel van de overeenkomst te 
vormen en dienen als een van de 
hoofdkenmerken van een reis te worden 
beschouwd. Van deze tijden mag niet 
meer dan vijf uur worden afgeweken.
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Or. en

Amendement 122
Hans-Peter Mayer

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 26

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(26) Daar pakketreizen vaak lang van 
tevoren worden gekocht, kunnen zich 
onvoorziene omstandigheden voordoen.
Daarom moet een reiziger onder bepaalde 
voorwaarden een pakketreis kunnen 
overdragen aan een andere reiziger. In 
dergelijke gevallen moet de organisator 
zijn onkosten kunnen terugvorderen, 
bijvoorbeeld wanneer een onderaannemer 
een vergoeding vraagt voor het wijzigen 
van de naam van de reiziger of voor het 
annuleren en vervangen van een reisbiljet.
Reizigers moeten de overeenkomst ook 
voor het begin van de pakketreis tegen 
betaling van een redelijke 
schadeloosstelling kunnen opzeggen en het 
recht hebben dit zonder schadeloosstelling 
te doen wanneer onvoorziene en 
onvermijdbare omstandigheden zoals 
oorlog of een natuurramp aanzienlijke 
gevolgen hebben voor de pakketreis. Er 
dient van te worden uitgegaan dat van 
onvermijdbare en buitengewone 
omstandigheden sprake is wanneer in 
betrouwbare en openbare verslagen, zoals 
aanbevelingen van autoriteiten van de 
lidstaten, wordt afgeraden naar de plaats 
van bestemming te reizen.

(26) Daar pakketreizen vaak lang van 
tevoren worden gekocht, kunnen zich 
onvoorziene omstandigheden voordoen.
Daarom moet een reiziger onder bepaalde 
voorwaarden een pakketreis kunnen 
overdragen aan een andere reiziger. In 
dergelijke gevallen moet de organisator 
zijn onkosten kunnen terugvorderen, 
bijvoorbeeld wanneer een onderaannemer 
een vergoeding vraagt voor het wijzigen 
van de naam van de reiziger of voor het 
annuleren en vervangen van een reisbiljet.
Reizigers moeten de overeenkomst ook 
voor het begin van de pakketreis tegen 
betaling van een redelijke 
schadeloosstelling kunnen opzeggen en het 
recht hebben dit zonder schadeloosstelling 
te doen wanneer onvoorziene en 
onvermijdbare omstandigheden zoals 
oorlog of een natuurramp, met inbegrip 
van terrorisme, orkanen, aardbevingen en 
voor reizigers gevaarlijke politieke 
instabiliteit, aanzienlijke gevolgen hebben 
voor de pakketreis. Er dient van te worden 
uitgegaan dat van onvermijdbare en 
buitengewone omstandigheden sprake is 
wanneer in betrouwbare en openbare 
verslagen, zoals aanbevelingen van 
autoriteiten van de lidstaten, wordt 
afgeraden naar de plaats van bestemming 
te reizen.

Or. de
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Amendement 123
Sergio Gaetano Cofferati

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 26

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(26) Daar pakketreizen vaak lang van 
tevoren worden gekocht, kunnen zich 
onvoorziene omstandigheden voordoen.
Daarom moet een reiziger onder bepaalde 
voorwaarden een pakketreis kunnen 
overdragen aan een andere reiziger. In 
dergelijke gevallen moet de organisator 
zijn onkosten kunnen terugvorderen, 
bijvoorbeeld wanneer een onderaannemer 
een vergoeding vraagt voor het wijzigen 
van de naam van de reiziger of voor het 
annuleren en vervangen van een reisbiljet.
Reizigers moeten de overeenkomst ook 
voor het begin van de pakketreis tegen 
betaling van een redelijke 
schadeloosstelling kunnen opzeggen en
het recht hebben dit zonder 
schadeloosstelling te doen wanneer 
onvoorziene en onvermijdbare 
omstandigheden zoals oorlog of een 
natuurramp aanzienlijke gevolgen hebben 
voor de pakketreis. Er dient van te worden 
uitgegaan dat van onvermijdbare en 
buitengewone omstandigheden sprake is 
wanneer in betrouwbare en openbare 
verslagen, zoals aanbevelingen van 
autoriteiten van de lidstaten, wordt 
afgeraden naar de plaats van bestemming 
te reizen.

(26) Daar pakketreizen vaak lang van 
tevoren worden gekocht, kunnen zich 
onvoorziene omstandigheden voordoen.
Daarom moet een reiziger onder bepaalde 
voorwaarden een pakketreis kunnen 
overdragen aan een andere reiziger. In 
dergelijke gevallen moet de organisator 
zijn eventuele onkosten kunnen 
terugvorderen, bijvoorbeeld wanneer een 
onderaannemer een vergoeding vraagt voor 
het wijzigen van de naam van de reiziger 
of voor het annuleren en vervangen van 
een reisbiljet. Reizigers moeten de 
overeenkomst ook voor het begin van de 
pakketreis kunnen opzeggen. De 
annulering kan gekoppeld zijn aan de 
betaling van een redelijke 
schadeloosstelling, in welk geval in de 
overeenkomst redelijke 
standaardopzegvergoedingen moeten zijn 
bepaald. In elk geval hebben reizigers het 
recht de overeenkomst zonder 
schadeloosstelling op te zeggen wanneer 
onvoorziene en onvermijdbare 
omstandigheden zoals oorlog of een 
natuurramp aanzienlijke gevolgen hebben 
voor de pakketreis. Er dient van te worden 
uitgegaan dat van onvermijdbare en 
buitengewone omstandigheden sprake is 
wanneer in betrouwbare en openbare 
verslagen, zoals aanbevelingen van 
autoriteiten van de lidstaten, wordt 
afgeraden naar de plaats van bestemming 
te reizen.

Or. en
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Amendement 124
Philippe Juvin

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 26

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(26) Daar pakketreizen vaak lang van 
tevoren worden gekocht, kunnen zich 
onvoorziene omstandigheden voordoen.
Daarom moet een reiziger onder bepaalde 
voorwaarden een pakketreis kunnen 
overdragen aan een andere reiziger. In 
dergelijke gevallen moet de organisator 
zijn onkosten kunnen terugvorderen, 
bijvoorbeeld wanneer een onderaannemer 
een vergoeding vraagt voor het wijzigen 
van de naam van de reiziger of voor het 
annuleren en vervangen van een reisbiljet.
Reizigers moeten de overeenkomst ook 
voor het begin van de pakketreis tegen 
betaling van een redelijke 
schadeloosstelling kunnen opzeggen en het 
recht hebben dit zonder schadeloosstelling 
te doen wanneer onvoorziene en 
onvermijdbare omstandigheden zoals 
oorlog of een natuurramp aanzienlijke 
gevolgen hebben voor de pakketreis. Er 
dient van te worden uitgegaan dat van 
onvermijdbare en buitengewone 
omstandigheden sprake is wanneer in 
betrouwbare en openbare verslagen, zoals 
aanbevelingen van autoriteiten van de 
lidstaten, wordt afgeraden naar de plaats 
van bestemming te reizen.

(26) Daar pakketreizen vaak lang van 
tevoren worden gekocht, kunnen zich 
onvoorziene omstandigheden voordoen.
Daarom moet een reiziger onder bepaalde 
voorwaarden een pakketreis kunnen 
overdragen aan een andere reiziger. In 
dergelijke gevallen moet de organisator 
zijn onkosten kunnen terugvorderen, 
bijvoorbeeld wanneer een onderaannemer 
een vergoeding vraagt voor het wijzigen 
van de naam van de reiziger of voor het 
annuleren en vervangen van een reisbiljet.
Reizigers moeten de overeenkomst ook 
voor het begin van de pakketreis tegen 
betaling van een redelijke 
schadeloosstelling kunnen opzeggen en het 
recht hebben dit zonder schadeloosstelling 
te doen wanneer buitengewone en 
onvermijdbare omstandigheden zoals 
oorlog of een natuurramp aanzienlijke 
gevolgen hebben voor de pakketreis. Er 
dient van te worden uitgegaan dat van 
onvermijdbare en buitengewone 
omstandigheden sprake is wanneer in 
betrouwbare en openbare verslagen, zoals 
aanbevelingen van autoriteiten van de 
lidstaten, wordt afgeraden naar de plaats 
van bestemming te reizen.

Or. fr

Motivering

De termen moeten duidelijker in overeenstemming worden gebracht met de formulering die is 
gebruikt in Verordening (EG) nr.261/2004 (over de rechten van luchtreizigers bij 
instapweigering en annulering of langdurige vertraging van vluchten) die verwijst naar 
"buitengewone omstandigheden".
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Amendement 125
Anna Hedh

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 26

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(26) Daar pakketreizen vaak lang van 
tevoren worden gekocht, kunnen zich 
onvoorziene omstandigheden voordoen.
Daarom moet een reiziger onder bepaalde 
voorwaarden een pakketreis kunnen 
overdragen aan een andere reiziger. In 
dergelijke gevallen moet de organisator 
zijn onkosten kunnen terugvorderen, 
bijvoorbeeld wanneer een onderaannemer 
een vergoeding vraagt voor het wijzigen 
van de naam van de reiziger of voor het 
annuleren en vervangen van een reisbiljet.
Reizigers moeten de overeenkomst ook 
voor het begin van de pakketreis tegen 
betaling van een redelijke 
schadeloosstelling kunnen opzeggen en het 
recht hebben dit zonder schadeloosstelling 
te doen wanneer onvoorziene en 
onvermijdbare omstandigheden zoals 
oorlog of een natuurramp aanzienlijke 
gevolgen hebben voor de pakketreis. Er 
dient van te worden uitgegaan dat van 
onvermijdbare en buitengewone 
omstandigheden sprake is wanneer in 
betrouwbare en openbare verslagen, zoals 
aanbevelingen van autoriteiten van de 
lidstaten, wordt afgeraden naar de plaats 
van bestemming te reizen.

(26) Daar pakketreizen vaak lang van 
tevoren worden gekocht, kunnen zich 
onvoorziene omstandigheden voordoen.
Daarom moet een reiziger onder bepaalde 
voorwaarden een pakketreis kunnen 
overdragen aan een andere reiziger. In 
dergelijke gevallen moet de organisator 
zijn onkosten kunnen terugvorderen, 
bijvoorbeeld wanneer een onderaannemer 
een vergoeding vraagt voor het wijzigen 
van de naam van de reiziger of voor het 
annuleren en vervangen van een reisbiljet.
Reizigers moeten de overeenkomst ook 
voor het begin van de pakketreis tegen 
betaling van een redelijke 
schadeloosstelling kunnen opzeggen en het 
recht hebben dit zonder schadeloosstelling 
te doen wanneer onvoorziene en 
onvermijdbare omstandigheden zoals 
oorlog, terrorisme, politieke instabiliteit of 
een natuurramp aanzienlijke gevolgen 
hebben voor de pakketreis. Er dient van te 
worden uitgegaan dat van onvermijdbare 
en buitengewone omstandigheden sprake is 
wanneer in betrouwbare en openbare 
verslagen, zoals aanbevelingen van 
autoriteiten van de lidstaten, wordt 
afgeraden naar de plaats van bestemming 
te reizen.

Or. sv

Amendement 126
Catherine Stihler

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 27
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(27) In specifieke gevallen moet ook de 
organisator voor het begin van de 
pakketreis de overeenkomst zonder 
schadeloosstelling kunnen opzeggen, 
bijvoorbeeld wanneer het minimumaantal 
deelnemers niet is bereikt en dit 
voorbehoud in de overeenkomst is 
gemaakt.

(27) In specifieke gevallen moet ook de 
organisator voor het begin van de 
pakketreis de overeenkomst zonder 
schadeloosstelling kunnen opzeggen, 
bijvoorbeeld wanneer het minimumaantal 
deelnemers niet is bereikt en dit 
voorbehoud in de overeenkomst is 
gemaakt. In een dergelijke situatie moet 
de organisator de reizigers voor wie deze 
bepaling gevolgen kan hebben op 
adequate wijze informeren.

Or. en

Amendement 127
Sergio Gaetano Cofferati

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 28

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(28) In bepaalde omstandigheden moet de 
organisator de pakketreisovereenkomst 
eenzijdig kunnen wijzigen. Reizigers 
moeten dan echter het recht hebben de 
overeenkomst op te zeggen als de 
voorgestelde wijzigingen een wezenlijke
verandering van de belangrijkste 
kenmerken van de reisdiensten inhouden.
Prijsverhogingen dienen alleen mogelijk te 
zijn indien er veranderingen zijn 
opgetreden in de brandstofkosten voor het 
personenvervoer, in belastingen of 
vergoedingen die worden geheven door 
niet direct bij de uitvoering van de 
reisdiensten betrokken derden, of in de 
wisselkoersen die van belang zijn voor de
pakketreis, mits de overeenkomst expliciet 
voorziet in prijsverhogingen en 
prijsverlagingen. Prijsverhogingen mogen 
maximaal 10 % van de prijs van een 
pakketreis bedragen.

(28) In bepaalde omstandigheden moet de 
organisator de pakketreisovereenkomst 
eenzijdig kunnen wijzigen. Reizigers 
moeten dan echter het recht hebben de 
overeenkomst op te zeggen als de 
voorgestelde wijzigingen een verandering 
van de belangrijkste kenmerken van de 
reisdiensten inhouden. Prijsverhogingen 
dienen alleen mogelijk te zijn indien de 
overeenkomst langer dan drie maanden 
voor het begin ervan is gesloten en indien 
er veranderingen zijn opgetreden in de 
brandstofkosten voor het personenvervoer, 
in belastingen of vergoedingen die worden 
geheven door niet direct bij de uitvoering 
van de reisdiensten betrokken derden, of in 
de wisselkoersen die van belang zijn voor 
de pakketreis, mits de overeenkomst 
expliciet voorziet in prijsverhogingen en 
prijsverlagingen. Prijsverhogingen mogen 
maximaal 5 % van de prijs van een 
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pakketreis bedragen.

Or. en

Amendement 128
Konstantinos Poupakis

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 28

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(28) In bepaalde omstandigheden moet de 
organisator de pakketreisovereenkomst 
eenzijdig kunnen wijzigen. Reizigers 
moeten dan echter het recht hebben de 
overeenkomst op te zeggen als de 
voorgestelde wijzigingen een wezenlijke 
verandering van de belangrijkste 
kenmerken van de reisdiensten inhouden.
Prijsverhogingen dienen alleen mogelijk te 
zijn indien er veranderingen zijn 
opgetreden in de brandstofkosten voor het 
personenvervoer, in belastingen of 
vergoedingen die worden geheven door 
niet direct bij de uitvoering van de 
reisdiensten betrokken derden, of in de 
wisselkoersen die van belang zijn voor de 
pakketreis, mits de overeenkomst expliciet 
voorziet in prijsverhogingen en 
prijsverlagingen. Prijsverhogingen mogen 
maximaal 10 % van de prijs van een 
pakketreis bedragen.

(28) In bepaalde omstandigheden moet de 
organisator de pakketreisovereenkomst 
eenzijdig kunnen wijzigen. Reizigers 
moeten dan echter het recht hebben de 
overeenkomst op te zeggen als de 
voorgestelde wijzigingen een wezenlijke 
verandering van de belangrijkste 
kenmerken van de reisdiensten inhouden.
Prijsverhogingen dienen alleen mogelijk te 
zijn indien er veranderingen zijn 
opgetreden in de brandstofkosten voor het 
personenvervoer, in belastingen of 
vergoedingen die worden geheven door 
niet direct bij de uitvoering van de 
reisdiensten betrokken derden, of in de 
wisselkoersen die van belang zijn voor de 
pakketreis, mits de overeenkomst expliciet 
voorziet in prijsverhogingen en 
prijsverlagingen. Prijsverhogingen mogen 
maximaal 5 % van de prijs van een 
pakketreis bedragen.

Or. el

Motivering

Een limiet van 10 % zou een onevenredige belasting voor de reiziger vormen, vooral in 
gevallen waarin de prijs van de pakketreis hoog is en/of als er veel deelnemers gebruik maken 
van één pakketreis, zoals gezinnen (waarbij elk gezinslid 10 % extra moet betalen).

Amendement 129
Philippe Juvin
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Voorstel voor een richtlijn
Overweging 30

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(30) Met het oog op de samenhang dienen 
de bepalingen van deze richtlijn te worden 
afgestemd op de internationale verdragen 
over reisdiensten en op de wetgeving van 
de Unie inzake rechten van passagiers.
Wanneer de organisator aansprakelijk is 
voor het niet of niet correct verlenen van 
de diensten waarop de 
pakketreisovereenkomst betrekking heeft, 
dient de organisator zich te kunnen 
beroepen op de beperking van de 
aansprakelijkheid van dienstverleners zoals 
die is geregeld bij internationale verdragen 
zoals het verdrag van Montreal tot het 
brengen van eenheid in enige bepalingen 
inzake het internationale luchtvervoer 
(1999)18, het verdrag betreffende het 
internationale spoorwegvervoer (COTIF, 
1980)19, en het verdrag van Athene inzake 
het vervoer van passagiers en hun bagage 
over zee (1974)20. Wanneer het als gevolg 
van onvermijdbare en buitengewone 
omstandigheden onmogelijk is ervoor te
zorgen dat de reiziger kan terugkeren naar 
de plaats van vertrek, dient de verplichting 
van de organisator om de kosten van het 
verlengde verblijf van de reiziger op de 
plaats van bestemming voor zijn rekening 
te nemen, te worden afgestemd op het 
voorstel van de Commissie21 tot wijziging 
van Verordening (EG) nr. 261/2004 van 
het Europees Parlement en de Raad van 11 
februari 2004 tot vaststelling van 
gemeenschappelijke regels inzake 
compensatie en bijstand aan luchtreizigers 
bij instapweigering en annulering of 
langdurige vertraging van vluchten22.

(30) Met het oog op de samenhang dienen 
de bepalingen van deze richtlijn te worden 
afgestemd op de internationale verdragen 
over reisdiensten en op de wetgeving van 
de Unie inzake rechten van passagiers.
Wanneer de organisator en/of de 
doorverkoper aansprakelijk is voor het niet 
of niet correct verlenen van de diensten 
waarop de pakketreisovereenkomst 
betrekking heeft, dient de organisator en/of 
de doorverkoper zich te kunnen beroepen 
op de beperking van de aansprakelijkheid 
van dienstverleners zoals die is geregeld bij 
internationale verdragen zoals het verdrag 
van Montreal tot het brengen van eenheid 
in enige bepalingen inzake het 
internationale luchtvervoer (1999)18, het 
verdrag betreffende het internationale 
spoorwegvervoer (COTIF, 1980)19, en het 
verdrag van Athene inzake het vervoer van 
passagiers en hun bagage over zee 
(1974)20. Wanneer het als gevolg van 
onvermijdbare en buitengewone 
omstandigheden onmogelijk is ervoor te 
zorgen dat de reiziger kan terugkeren naar 
de plaats van vertrek, dient de verplichting 
van de organisator en/of de doorverkoper 
om de kosten van het verlengde verblijf 
van de reiziger op de plaats van 
bestemming voor zijn rekening te nemen, 
te worden afgestemd op het voorstel van de 
Commissie21 tot wijziging van 
Verordening (EG) nr. 261/2004 van het 
Europees Parlement en de Raad van 11 
februari 2004 tot vaststelling van 
gemeenschappelijke regels inzake 
compensatie en bijstand aan luchtreizigers 
bij instapweigering en annulering of 
langdurige vertraging van vluchten22.

__________________ __________________
18 2001/539/EG: Besluit van de Raad van 5 18 2001/539/EG: Besluit van de Raad van 5 
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april 2001 inzake de sluiting door de 
Europese Gemeenschap van het Verdrag 
tot het brengen van eenheid in enige 
bepalingen inzake het internationale 
luchtvervoer (Verdrag van Montreal) (PB 
L 194 van 18.7.2001, blz. 38).

april 2001 inzake de sluiting door de 
Europese Gemeenschap van het Verdrag 
tot het brengen van eenheid in enige 
bepalingen inzake het internationale 
luchtvervoer (Verdrag van Montreal) (PB 
L 194 van 18.7.2001, blz. 38).

19 2013/103/EU: Besluit van de Raad van 
16 juni 2011 betreffende de ondertekening 
en sluiting van de Overeenkomst tussen de 
Europese Unie en de Intergouvernementele 
Organisatie voor het internationale 
spoorwegvervoer tot toetreding van de 
Europese Unie tot het Verdrag betreffende 
het internationale spoorwegvervoer 
(COTIF) (PB L 51 van 23.2.2013, blz. 1).

19 2013/103/EU: Besluit van de Raad van 
16 juni 2011 betreffende de ondertekening 
en sluiting van de Overeenkomst tussen de 
Europese Unie en de Intergouvernementele 
Organisatie voor het internationale 
spoorwegvervoer tot toetreding van de 
Europese Unie tot het Verdrag betreffende 
het internationale spoorwegvervoer 
(COTIF) (PB L 51 van 23.2.2013, blz. 1).

20 2012/22/EU: Besluit van de Raad van 
12 december 2011 betreffende de 
toetreding van de Europese Unie tot het 
Protocol van 2002 bij het Verdrag van 
Athene inzake het vervoer van passagiers 
en hun bagage over zee van 1974, met 
uitzondering van de artikelen 10 en 11 (PB 
L 8 van 12.1.2012, blz. 1).

20 2012/22/EU: Besluit van de Raad van 
12 december 2011 betreffende de 
toetreding van de Europese Unie tot het 
Protocol van 2002 bij het Verdrag van 
Athene inzake het vervoer van passagiers 
en hun bagage over zee van 1974, met 
uitzondering van de artikelen 10 en 11 (PB 
L 8 van 12.1.2012, blz. 1).

21 Voorstel voor een verordening van het 
Europees Parlement en de Raad houdende 
wijziging van Verordening (EG) nr. 
261/2004 tot vaststelling van
gemeenschappelijke regels inzake 
compensatie en bijstand aan luchtreizigers 
bij instapweigering en annulering of 
langdurige vertraging van vluchten en 
Verordening (EG) nr. 2027/97 betreffende 
de aansprakelijkheid van luchtvervoerders 
met betrekking tot het luchtvervoer van 
passagiers en hun bagage 
(COM(2013) 130 final).

21 Voorstel voor een verordening van het 
Europees Parlement en de Raad houdende 
wijziging van Verordening (EG) nr. 
261/2004 tot vaststelling van 
gemeenschappelijke regels inzake 
compensatie en bijstand aan luchtreizigers 
bij instapweigering en annulering of 
langdurige vertraging van vluchten en 
Verordening (EG) nr. 2027/97 betreffende 
de aansprakelijkheid van luchtvervoerders 
met betrekking tot het luchtvervoer van 
passagiers en hun bagage 
(COM(2013) 130 final).

22 PB L 46 van 17.2.2004, blz. 1. 22 PB L 46 van 17.2.2004, blz. 1.

Or. en

Motivering

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.

Amendement 130
Philippe Juvin

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 30

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(30) Met het oog op de samenhang dienen 
de bepalingen van deze richtlijn te worden 
afgestemd op de internationale verdragen 
over reisdiensten en op de wetgeving van 
de Unie inzake rechten van passagiers.
Wanneer de organisator aansprakelijk is 
voor het niet of niet correct verlenen van 
de diensten waarop de 
pakketreisovereenkomst betrekking heeft, 
dient de organisator zich te kunnen 
beroepen op de beperking van de 
aansprakelijkheid van dienstverleners zoals 
die is geregeld bij internationale verdragen 
zoals het verdrag van Montreal tot het 
brengen van eenheid in enige bepalingen 
inzake het internationale luchtvervoer 
(1999)18, het verdrag betreffende het 
internationale spoorwegvervoer (COTIF, 
1980)19, en het verdrag van Athene inzake 
het vervoer van passagiers en hun bagage 
over zee (1974)20. Wanneer het als gevolg 
van onvermijdbare en buitengewone 
omstandigheden onmogelijk is ervoor te 
zorgen dat de reiziger kan terugkeren naar 
de plaats van vertrek, dient de verplichting 
van de organisator om de kosten van het 
verlengde verblijf van de reiziger op de 
plaats van bestemming voor zijn rekening 
te nemen, te worden afgestemd op het 
voorstel van de Commissie21 tot wijziging 
van Verordening (EG) nr. 261/2004 van 
het Europees Parlement en de Raad van 11 
februari 2004 tot vaststelling van 
gemeenschappelijke regels inzake 

(Niet van toepassing op de Nederlandse 
versie.)
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compensatie en bijstand aan luchtreizigers 
bij instapweigering en annulering of 
langdurige vertraging van vluchten22.
__________________ __________________
18 2001/539/EG: Besluit van de Raad van 5 
april 2001 inzake de sluiting door de 
Europese Gemeenschap van het Verdrag 
tot het brengen van eenheid in enige 
bepalingen inzake het internationale 
luchtvervoer (Verdrag van Montreal) (PB 
L 194 van 18.7.2001, blz. 38).

(Niet van toepassing op de Nederlandse 
versie.)

19 2013/103/EU: Besluit van de Raad van 
16 juni 2011 betreffende de ondertekening 
en sluiting van de Overeenkomst tussen de 
Europese Unie en de Intergouvernementele 
Organisatie voor het internationale 
spoorwegvervoer tot toetreding van de 
Europese Unie tot het Verdrag betreffende 
het internationale spoorwegvervoer 
(COTIF) (PB L 51 van 23.2.2013, blz. 1).

(Niet van toepassing op de Nederlandse 
versie.)

20 2012/22/EU: Besluit van de Raad van 
12 december 2011 betreffende de 
toetreding van de Europese Unie tot het 
Protocol van 2002 bij het Verdrag van 
Athene inzake het vervoer van passagiers 
en hun bagage over zee van 1974, met 
uitzondering van de artikelen 10 en 11 (PB 
L 8 van 12.1.2012, blz. 1).

(Niet van toepassing op de Nederlandse 
versie.)

21 Voorstel voor een verordening van het 
Europees Parlement en de Raad houdende 
wijziging van Verordening (EG) nr. 
261/2004 tot vaststelling van 
gemeenschappelĳke regels inzake 
compensatie en bĳstand aan luchtreizigers 
bĳ instapweigering en annulering of 
langdurige vertraging van vluchten en 
Verordening (EG) nr. 2027/97 betreffende 
de aansprakelijkheid van luchtvervoerders 
met betrekking tot het luchtvervoer van 
passagiers en hun bagage 
(COM(2013) 130 final).

(Niet van toepassing op de Nederlandse 
versie.)

22 PB L 46 van 17.2.2004, blz. 1. (Niet van toepassing op de Nederlandse 
versie.)

Or. fr
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Motivering

Dit amendement heeft betrekking op de Franse versie.

Amendement 131
Heide Rühle

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 30

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(30) Met het oog op de samenhang dienen 
de bepalingen van deze richtlijn te worden 
afgestemd op de internationale verdragen 
over reisdiensten en op de wetgeving van 
de Unie inzake rechten van passagiers.
Wanneer de organisator aansprakelijk is 
voor het niet of niet correct verlenen van 
de diensten waarop de 
pakketreisovereenkomst betrekking heeft, 
dient de organisator zich te kunnen 
beroepen op de beperking van de 
aansprakelijkheid van dienstverleners zoals 
die is geregeld bij internationale verdragen 
zoals het verdrag van Montreal tot het 
brengen van eenheid in enige bepalingen 
inzake het internationale luchtvervoer 
(1999)18, het verdrag betreffende het 
internationale spoorwegvervoer (COTIF, 
1980)19, en het verdrag van Athene inzake 
het vervoer van passagiers en hun bagage 
over zee (1974)20. Wanneer het als gevolg 
van onvermijdbare en buitengewone 
omstandigheden onmogelijk is ervoor te 
zorgen dat de reiziger kan terugkeren naar 
de plaats van vertrek, dient de verplichting 
van de organisator om de kosten van het 
verlengde verblijf van de reiziger op de 
plaats van bestemming voor zijn rekening 
te nemen, te worden afgestemd op het 
voorstel van de Commissie21 tot wijziging 
van Verordening (EG) nr. 261/2004 van 
het Europees Parlement en de Raad van 11 
februari 2004 tot vaststelling van 
gemeenschappelijke regels inzake 

(30) Met het oog op de samenhang dienen 
de bepalingen van deze richtlijn te worden 
afgestemd op de internationale verdragen 
over reisdiensten en op de wetgeving van 
de Unie inzake rechten van passagiers, 
waarbij, in voorkomend geval, de laatste 
voorgaat. Wanneer de organisator 
aansprakelijk is voor het niet of niet correct 
verlenen van de diensten waarop de 
pakketreisovereenkomst betrekking heeft, 
dient de organisator zich te kunnen 
beroepen op de beperking van de 
aansprakelijkheid van dienstverleners zoals 
die is geregeld bij internationale verdragen 
zoals het verdrag van Montreal tot het 
brengen van eenheid in enige bepalingen 
inzake het internationale luchtvervoer 
(1999)18, het verdrag betreffende het 
internationale spoorwegvervoer (COTIF, 
1980)19, en het verdrag van Athene inzake 
het vervoer van passagiers en hun bagage 
over zee (1974)20. Wanneer het als gevolg 
van onvermijdbare en buitengewone 
omstandigheden onmogelijk is ervoor te 
zorgen dat de reiziger kan terugkeren naar 
de plaats van vertrek, dient de verplichting 
van de organisator om de kosten van het 
verlengde verblijf van de reiziger op de 
plaats van bestemming voor zijn rekening 
te nemen, te worden afgestemd op het 
voorstel van de Commissie21 tot wijziging 
van Verordening (EG) nr. 261/2004 van 
het Europees Parlement en de Raad van 11 
februari 2004 tot vaststelling van 
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compensatie en bijstand aan luchtreizigers 
bij instapweigering en annulering of 
langdurige vertraging van vluchten22.

gemeenschappelijke regels inzake 
compensatie en bijstand aan luchtreizigers 
bij instapweigering en annulering of 
langdurige vertraging van vluchten22.

__________________ __________________
18 2001/539/EG: Besluit van de Raad van 5 
april 2001 inzake de sluiting door de 
Europese Gemeenschap van het Verdrag 
tot het brengen van eenheid in enige 
bepalingen inzake het internationale 
luchtvervoer (Verdrag van Montreal) (PB 
L 194 van 18.7.2001, blz. 38).

18 2001/539/EG: Besluit van de Raad van 5 
april 2001 inzake de sluiting door de 
Europese Gemeenschap van het Verdrag 
tot het brengen van eenheid in enige 
bepalingen inzake het internationale 
luchtvervoer (Verdrag van Montreal) (PB 
L 194 van 18.7.2001, blz. 38).

19 2013/103/EU: Besluit van de Raad van 
16 juni 2011 betreffende de ondertekening 
en sluiting van de Overeenkomst tussen de 
Europese Unie en de Intergouvernementele 
Organisatie voor het internationale 
spoorwegvervoer tot toetreding van de 
Europese Unie tot het Verdrag betreffende 
het internationale spoorwegvervoer 
(COTIF) (PB L 51 van 23.2.2013, blz. 1).

19 2013/103/EU: Besluit van de Raad van 
16 juni 2011 betreffende de ondertekening 
en sluiting van de Overeenkomst tussen de 
Europese Unie en de Intergouvernementele 
Organisatie voor het internationale 
spoorwegvervoer tot toetreding van de 
Europese Unie tot het Verdrag betreffende 
het internationale spoorwegvervoer 
(COTIF) (PB L 51 van 23.2.2013, blz. 1).

20 2012/22/EU: Besluit van de Raad van 
12 december 2011 betreffende de 
toetreding van de Europese Unie tot het 
Protocol van 2002 bij het Verdrag van 
Athene inzake het vervoer van passagiers 
en hun bagage over zee van 1974, met 
uitzondering van de artikelen 10 en 11 (PB 
L 8 van 12.1.2012, blz. 1).

20 2012/22/EU: Besluit van de Raad van 
12 december 2011 betreffende de 
toetreding van de Europese Unie tot het 
Protocol van 2002 bij het Verdrag van 
Athene inzake het vervoer van passagiers 
en hun bagage over zee van 1974, met 
uitzondering van de artikelen 10 en 11 (PB 
L 8 van 12.1.2012, blz. 1).

21 Voorstel voor een verordening van het 
Europees Parlement en de Raad houdende 
wijziging van Verordening (EG) nr. 
261/2004 tot vaststelling van 
gemeenschappelijke regels inzake 
compensatie en bijstand aan luchtreizigers 
bij instapweigering en annulering of 
langdurige vertraging van vluchten en 
Verordening (EG) nr. 2027/97 betreffende 
de aansprakelijkheid van luchtvervoerders 
met betrekking tot het luchtvervoer van 
passagiers en hun bagage 
(COM(2013) 130 final).

21 Voorstel voor een verordening van het 
Europees Parlement en de Raad houdende 
wijziging van Verordening (EG) nr. 
261/2004 tot vaststelling van 
gemeenschappelijke regels inzake 
compensatie en bijstand aan luchtreizigers 
bij instapweigering en annulering of 
langdurige vertraging van vluchten en 
Verordening (EG) nr. 2027/97 betreffende
de aansprakelijkheid van luchtvervoerders 
met betrekking tot het luchtvervoer van 
passagiers en hun bagage 
(COM(2013) 130 final).

22 PB L 46 van 17.2.2004, blz. 1. 22 PB L 46 van 17.2.2004, blz. 1.

Or. en
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Amendement 132
Matteo Salvini

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 30

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(30) Met het oog op de samenhang dienen 
de bepalingen van deze richtlijn te worden 
afgestemd op de internationale verdragen 
over reisdiensten en op de wetgeving van 
de Unie inzake rechten van passagiers.
Wanneer de organisator aansprakelijk is 
voor het niet of niet correct verlenen van 
de diensten waarop de 
pakketreisovereenkomst betrekking heeft, 
dient de organisator zich te kunnen 
beroepen op de beperking van de 
aansprakelijkheid van dienstverleners zoals 
die is geregeld bij internationale verdragen 
zoals het verdrag van Montreal tot het 
brengen van eenheid in enige bepalingen 
inzake het internationale luchtvervoer 
(1999)18, het verdrag betreffende het 
internationale spoorwegvervoer (COTIF, 
1980)19, en het verdrag van Athene inzake 
het vervoer van passagiers en hun bagage 
over zee (1974)20. Wanneer het als gevolg 
van onvermijdbare en buitengewone 
omstandigheden onmogelijk is ervoor te 
zorgen dat de reiziger kan terugkeren naar 
de plaats van vertrek, dient de verplichting 
van de organisator om de kosten van het 
verlengde verblijf van de reiziger op de 
plaats van bestemming voor zijn rekening 
te nemen, te worden afgestemd op het 
voorstel van de Commissie21 tot wijziging 
van Verordening (EG) nr. 261/2004 van 
het Europees Parlement en de Raad van 11 
februari 2004 tot vaststelling van 
gemeenschappelijke regels inzake 
compensatie en bijstand aan luchtreizigers 
bij instapweigering en annulering of 
langdurige vertraging van vluchten22.

(30) Met het oog op de samenhang dienen 
de bepalingen van deze richtlijn te worden 
afgestemd op de internationale verdragen 
over reisdiensten en op de wetgeving van 
de Unie inzake rechten van passagiers, 
waarbij, in voorkomend geval, de laatste 
voorgaat. Wanneer de organisator 
aansprakelijk is voor het niet of niet correct 
verlenen van de diensten waarop de 
pakketreisovereenkomst betrekking heeft, 
dient de organisator zich te kunnen 
beroepen op de beperking van de 
aansprakelijkheid van dienstverleners zoals 
die is geregeld bij internationale verdragen 
zoals het verdrag van Montreal tot het 
brengen van eenheid in enige bepalingen 
inzake het internationale luchtvervoer 
(1999)18, het verdrag betreffende het 
internationale spoorwegvervoer (COTIF, 
1980)19, en het verdrag van Athene inzake 
het vervoer van passagiers en hun bagage 
over zee (1974)20. Wanneer het als gevolg 
van onvermijdbare en buitengewone 
omstandigheden onmogelijk is ervoor te 
zorgen dat de reiziger kan terugkeren naar 
de plaats van vertrek, dient de verplichting 
van de organisator om de kosten van het 
verlengde verblijf van de reiziger op de 
plaats van bestemming voor zijn rekening 
te nemen, te worden afgestemd op het 
voorstel van de Commissie21 tot wijziging 
van Verordening (EG) nr. 261/2004 van 
het Europees Parlement en de Raad van 11 
februari 2004 tot vaststelling van 
gemeenschappelijke regels inzake 
compensatie en bijstand aan luchtreizigers 
bij instapweigering en annulering of 
langdurige vertraging van vluchten22.
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__________________ __________________
18 2001/539/EG: Besluit van de Raad van 5 
april 2001 inzake de sluiting door de 
Europese Gemeenschap van het Verdrag 
tot het brengen van eenheid in enige 
bepalingen inzake het internationale 
luchtvervoer (Verdrag van Montreal) (PB 
L 194 van 18.7.2001, blz. 38).

18 2001/539/EG: Besluit van de Raad van 5 
april 2001 inzake de sluiting door de 
Europese Gemeenschap van het Verdrag 
tot het brengen van eenheid in enige 
bepalingen inzake het internationale 
luchtvervoer (Verdrag van Montreal) (PB 
L 194 van 18.7.2001, blz. 38).

19 2013/103/EU: Besluit van de Raad van 
16 juni 2011 betreffende de ondertekening 
en sluiting van de Overeenkomst tussen de 
Europese Unie en de Intergouvernementele 
Organisatie voor het internationale 
spoorwegvervoer tot toetreding van de 
Europese Unie tot het Verdrag betreffende 
het internationale spoorwegvervoer 
(COTIF) (PB L 51 van 23.2.2013, blz. 1).

19 2013/103/EU: Besluit van de Raad van 
16 juni 2011 betreffende de ondertekening 
en sluiting van de Overeenkomst tussen de 
Europese Unie en de Intergouvernementele 
Organisatie voor het internationale 
spoorwegvervoer tot toetreding van de 
Europese Unie tot het Verdrag betreffende 
het internationale spoorwegvervoer 
(COTIF) (PB L 51 van 23.2.2013, blz. 1).

20 2012/22/EU: Besluit van de Raad van 
12 december 2011 betreffende de 
toetreding van de Europese Unie tot het 
Protocol van 2002 bij het Verdrag van 
Athene inzake het vervoer van passagiers 
en hun bagage over zee van 1974, met 
uitzondering van de artikelen 10 en 11 (PB 
L 8 van 12.1.2012, blz. 1).

20 2012/22/EU: Besluit van de Raad van 
12 december 2011 betreffende de 
toetreding van de Europese Unie tot het 
Protocol van 2002 bij het Verdrag van 
Athene inzake het vervoer van passagiers 
en hun bagage over zee van 1974, met 
uitzondering van de artikelen 10 en 11 (PB 
L 8 van 12.1.2012, blz. 1).

21 Voorstel voor een verordening van het 
Europees Parlement en de Raad houdende 
wijziging van Verordening (EG) nr. 
261/2004 tot vaststelling van 
gemeenschappelijke regels inzake 
compensatie en bijstand aan luchtreizigers 
bij instapweigering en annulering of 
langdurige vertraging van vluchten en 
Verordening (EG) nr. 2027/97 betreffende 
de aansprakelijkheid van luchtvervoerders 
met betrekking tot het luchtvervoer van 
passagiers en hun bagage 
(COM(2013) 130 final).

21 Voorstel voor een verordening van het 
Europees Parlement en de Raad houdende 
wijziging van Verordening (EG) nr. 
261/2004 tot vaststelling van 
gemeenschappelijke regels inzake 
compensatie en bijstand aan luchtreizigers 
bij instapweigering en annulering of 
langdurige vertraging van vluchten en 
Verordening (EG) nr. 2027/97 betreffende 
de aansprakelijkheid van luchtvervoerders 
met betrekking tot het luchtvervoer van 
passagiers en hun bagage 
(COM(2013) 130 final).

22 PB L 46 van 17.2.2004, blz. 1. 22 PB L 46 van 17.2.2004, blz. 1.

Or. en

Motivering

De geldende EU-wetgeving inzake rechten van passagiers moet voorrang hebben op de 
richtlijn inzake pakketreizen wanneer specifieke bepalingen in verband met de rechten van 
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passagiers die met de verschillende soorten vervoer reizen elkaar overlappen.

Amendement 133
Philippe Juvin

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 31

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(31) Deze richtlijn mag geen afbreuk doen 
aan de rechten van reizigers om 
vorderingen in te dienen op grond van deze 
richtlijn en op grond van andere 
toepasselijke wetgeving van de Unie;
reizigers behouden de mogelijkheid om 
vorderingen in te dienen bij de organisator, 
de vervoerder of enig andere 
aansprakelijke partij, of eventueel bij 
meerdere partijen. Het moet duidelijk zijn 
dat reizigers geen rechten uit hoofde van 
verschillende rechtsgronden mogen 
cumuleren als die rechten dezelfde 
belangen beschermen of hetzelfde doel 
dienen. De aansprakelijkheid van de 
organisator laat het recht om verhaal te 
halen op derden, zoals dienstverleners, 
onverlet.

(31) Deze richtlijn mag geen afbreuk doen 
aan de rechten van reizigers om 
vorderingen in te dienen op grond van deze 
richtlijn en op grond van andere 
toepasselijke wetgeving van de Unie;
reizigers behouden de mogelijkheid om 
vorderingen in te dienen bij de organisator
en/of de doorverkoper, de vervoerder of 
enig andere aansprakelijke partij, of 
eventueel bij meerdere partijen. Het moet 
duidelijk zijn dat reizigers geen rechten uit 
hoofde van verschillende rechtsgronden 
mogen cumuleren als die rechten dezelfde 
belangen beschermen of hetzelfde doel 
dienen. De aansprakelijkheid van de 
organisator en/of de doorverkoper laat het 
recht om verhaal te halen op derden, zoals 
dienstverleners, onverlet. De lidstaten 
moeten ervoor zorgen dat de organisator 
en de doorverkoper in verband hiermee 
over passende en toegankelijke 
verhaalsmiddelen tegen derden 
beschikken.

Or. en

Motivering

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).
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Amendement 134
Hans-Peter Mayer

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 31

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(31) Deze richtlijn mag geen afbreuk doen 
aan de rechten van reizigers om 
vorderingen in te dienen op grond van deze 
richtlijn en op grond van andere 
toepasselijke wetgeving van de Unie;
reizigers behouden de mogelijkheid om 
vorderingen in te dienen bij de organisator, 
de vervoerder of enig andere 
aansprakelijke partij, of eventueel bij 
meerdere partijen. Het moet duidelijk zijn 
dat reizigers geen rechten uit hoofde van 
verschillende rechtsgronden mogen 
cumuleren als die rechten dezelfde 
belangen beschermen of hetzelfde doel 
dienen. De aansprakelijkheid van de 
organisator laat het recht om verhaal te 
halen op derden, zoals dienstverleners, 
onverlet.

(31) Deze richtlijn mag geen afbreuk doen 
aan de rechten van reizigers om 
vorderingen in te dienen op grond van deze 
richtlijn en op grond van andere 
toepasselijke wetgeving van de Unie;
reizigers behouden de mogelijkheid om 
vorderingen in te dienen bij de organisator, 
de vervoerder of enig andere 
aansprakelijke partij, of eventueel bij 
meerdere partijen. Het moet duidelijk zijn 
dat reizigers geen rechten uit hoofde van 
verschillende rechtsgronden mogen 
cumuleren als die rechten dezelfde 
belangen beschermen of hetzelfde doel 
dienen. Het feit dat moet worden 
gewaarborgd dat reizigers een passende 
en tijdige schadeloosstelling ontvangen 
wanneer de overeenkomst door een van de 
partijen niet goed word nageleefd mag 
echter geen onredelijke en onevenredig 
zware belasting voor organisatoren en 
doorverkopers betekenen. Naast de 
verplichting om elk gebrek aan 
overeenstemming te verhelpen of reizigers 
te compenseren, moeten organisatoren en 
doorverkopers daarom het recht hebben 
om verhaal te halen op derden die hebben 
bijgedragen tot de gebeurtenis die 
compensatie of andere verplichtingen tot 
gevolg had. De aansprakelijkheid van de 
organisator en de doorverkoper laat 
bijgevolg dit recht om verhaal te halen op 
derden, zoals dienstverleners, onverlet.

Or. en
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Motivering

Zie in dit verband de wijzigingen en de motivering aangaande artikel 20.

Amendement 135
Emma McClarkin

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 34

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(34) De lidstaten dienen ervoor te zorgen 
dat reizigers die een pakketreis of een 
geassisteerd reisarrangement kopen, 
volledig beschermd zijn tegen insolventie 
van de organisator, de doorverkoper die het 
geassisteerde reisarrangement heeft 
gefaciliteerd, of een van de andere 
aanbieders van reisdiensten. De lidstaten 
waar organisatoren van pakketreizen en 
doorverkopers die geassisteerde 
reisarrangementen faciliteren, zijn 
gevestigd, dienen ervoor te zorgen dat 
handelaars die dergelijke combinaties van 
reisdiensten aanbieden, zekerheden stellen 
voor de terugbetaling van alle reeds 
betaalde bedragen en de repatriëring van 
reizigers in geval van insolventie. De 
lidstaten zijn vrij om te bepalen hoe zij de 
bescherming tegen insolventie willen 
regelen, maar zij moeten er wel op toezien 
dat hun nationale beschermingsregelingen 
doeltreffend zijn en voor alle getroffen 
reizigers zowel een snelle repatriëring als 
terugbetaling garanderen. De vereiste 
bescherming bij insolventie dient te zijn 
gebaseerd op het werkelijke financiële 
risico van de activiteiten van de 
organisator, de doorverkoper of de 
dienstverlener, waarbij moet worden 
gekeken naar het soort combinaties van 
reisdiensten dat zij verkopen, voorzienbare 
seizoensfluctuaties en het bedrag van de 
vooruitbetalingen alsook de manier waarop 
deze worden gegarandeerd.

(34) De lidstaten dienen ervoor te zorgen 
dat reizigers die een pakketreis of een 
gecombineerd reisarrangement kopen, 
volledig beschermd zijn tegen insolventie 
van de organisator, de doorverkoper die het 
gecombineerde reisarrangement heeft 
gefaciliteerd, of een van de andere 
aanbieders van reisdiensten. De lidstaten 
waar organisatoren van pakketreizen en 
doorverkopers die geassisteerde 
reisarrangementen faciliteren, zijn 
gevestigd, dienen ervoor te zorgen dat 
handelaars die dergelijke combinaties van 
reisdiensten aanbieden, zekerheden stellen 
voor de terugbetaling van alle reeds 
betaalde bedragen en de repatriëring van 
reizigers in geval van insolventie. De 
lidstaten zijn vrij om te bepalen hoe zij de 
bescherming tegen insolventie willen 
regelen, maar zij moeten er wel op toezien 
dat hun nationale beschermingsregelingen 
doeltreffend zijn en voor alle getroffen 
reizigers zowel een snelle repatriëring als 
terugbetaling garanderen. Wanneer een 
consument liever zijn pakketreis of 
gecombineerde reisarrangement afmaakt 
in plaats van een volledige terugbetaling 
te ontvangen, kan de 
insolventiebescherming, in voorkomend 
geval, voorzien in de uitvoering van 
bestaande overeenkomsten, zodat de 
pakketreis of het gecombineerde 
reisarrangement zonder extra kosten voor 
de consument kan worden voortgezet. De 
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Overeenkomstig richtlijn 2006/123/EG van 
het Europees Parlement en de Raad van 12 
december 2006 betreffende diensten op de 
interne markt25, mag in gevallen waarin 
insolventiebescherming de vorm kan 
aannemen van een garantie of een 
verzekering, deze zekerheid niet worden 
beperkt tot attesten van financiële 
instellingen in een bepaalde lidstaat.

vereiste bescherming bij insolventie dient 
te zijn gebaseerd op het werkelijke 
financiële risico van de activiteiten van de 
organisator, de doorverkoper of de 
dienstverlener, waarbij moet worden 
gekeken naar het soort combinaties van 
reisdiensten dat zij verkopen, voorzienbare 
seizoensfluctuaties en het bedrag van de 
vooruitbetalingen alsook de manier waarop 
deze worden gegarandeerd.
Overeenkomstig richtlijn 2006/123/EG van 
het Europees Parlement en de Raad van 12 
december 2006 betreffende diensten op de 
interne markt25, mag in gevallen waarin 
insolventiebescherming de vorm kan 
aannemen van een garantie of een 
verzekering, deze zekerheid niet worden 
beperkt tot attesten van financiële 
instellingen in een bepaalde lidstaat.

__________________ __________________
25 PB L 376 van 27.12.2006, blz. 36. 25 PB L 376 van 27.12.2006, blz. 36.

Or. en

Motivering

Insolventiebeschermingsstelsels moeten flexibel genoeg zijn om waar mogelijk tegemoet te 
komen aan de voorkeur van de consument. Dit omvat het voorzien in de uitvoering van 
bestaande overeenkomsten wanneer consumenten hun vakantie willen afmaken of zich, als de 
vertrekdatum dichtbij is, willen houden aan hun bestaande plannen.

Amendement 136
Catherine Stihler

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 34

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(34) De lidstaten dienen ervoor te zorgen 
dat reizigers die een pakketreis of een 
geassisteerd reisarrangement kopen, 
volledig beschermd zijn tegen insolventie 
van de organisator, de doorverkoper die het 
geassisteerde reisarrangement heeft 

(34) De lidstaten dienen ervoor te zorgen 
dat reizigers die een pakketreis of een 
geassisteerd reisarrangement kopen, 
volledig beschermd zijn tegen insolventie 
van de organisator, de doorverkoper die het 
geassisteerde reisarrangement heeft 
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gefaciliteerd, of een van de andere 
aanbieders van reisdiensten. De lidstaten 
waar organisatoren van pakketreizen en 
doorverkopers die geassisteerde 
reisarrangementen faciliteren, zijn 
gevestigd, dienen ervoor te zorgen dat 
handelaars die dergelijke combinaties van 
reisdiensten aanbieden, zekerheden stellen 
voor de terugbetaling van alle reeds 
betaalde bedragen en de repatriëring van 
reizigers in geval van insolventie. De 
lidstaten zijn vrij om te bepalen hoe zij de 
bescherming tegen insolventie willen 
regelen, maar zij moeten er wel op toezien 
dat hun nationale beschermingsregelingen 
doeltreffend zijn en voor alle getroffen 
reizigers zowel een snelle repatriëring als 
terugbetaling garanderen. De vereiste 
bescherming bij insolventie dient te zijn 
gebaseerd op het werkelijke financiële 
risico van de activiteiten van de 
organisator, de doorverkoper of de 
dienstverlener, waarbij moet worden 
gekeken naar het soort combinaties van 
reisdiensten dat zij verkopen, voorzienbare 
seizoensfluctuaties en het bedrag van de 
vooruitbetalingen alsook de manier waarop 
deze worden gegarandeerd.
Overeenkomstig richtlijn 2006/123/EG van 
het Europees Parlement en de Raad van 12 
december 2006 betreffende diensten op de 
interne markt25, mag in gevallen waarin 
insolventiebescherming de vorm kan 
aannemen van een garantie of een 
verzekering, deze zekerheid niet worden 
beperkt tot attesten van financiële 
instellingen in een bepaalde lidstaat.

gefaciliteerd, of een van de andere 
aanbieders van reisdiensten. De lidstaten 
waar organisatoren van pakketreizen en 
doorverkopers die geassisteerde 
reisarrangementen faciliteren, zijn 
gevestigd, dienen ervoor te zorgen dat 
handelaars die dergelijke combinaties van 
reisdiensten aanbieden, zekerheden stellen 
voor de terugbetaling van alle reeds 
betaalde bedragen en de repatriëring van 
reizigers in geval van insolventie. De 
lidstaten zijn vrij om te bepalen hoe zij de 
bescherming tegen insolventie willen 
regelen, maar zij moeten er wel op toezien 
dat hun nationale beschermingsregelingen 
doeltreffend zijn en voor alle getroffen 
reizigers zowel een snelle repatriëring als 
terugbetaling garanderen. Wanneer een 
consument liever zijn pakketreis of 
gecombineerde reisarrangement afmaakt 
in plaats van een volledige terugbetaling 
te ontvangen, kan de 
insolventiebescherming, in voorkomend 
geval, voorzien in de uitvoering van 
bestaande overeenkomsten zodat de 
pakketreis of het gecombineerde 
reisarrangement kan worden voortgezet, 
echter zonder extra kosten voor de 
reiziger. De vereiste bescherming bij 
insolventie dient te zijn gebaseerd op het 
werkelijke financiële risico van de 
activiteiten van de organisator, de 
doorverkoper of de dienstverlener, waarbij 
moet worden gekeken naar het soort 
combinaties van reisdiensten dat zij 
verkopen, voorzienbare seizoensfluctuaties 
en het bedrag van de vooruitbetalingen 
alsook de manier waarop deze worden 
gegarandeerd. Overeenkomstig richtlijn 
2006/123/EG van het Europees Parlement 
en de Raad van 12 december 2006 
betreffende diensten op de interne markt25, 
mag in gevallen waarin 
insolventiebescherming de vorm kan 
aannemen van een garantie of een 
verzekering, deze zekerheid niet worden 
beperkt tot attesten van financiële 
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instellingen in een bepaalde lidstaat.
__________________ __________________
25 PB L 376 van 27.12.2006, blz. 36. 25 PB L 376 van 27.12.2006, blz. 36.

Or. en

Amendement 137
Philippe Juvin

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 34

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(34) De lidstaten dienen ervoor te zorgen 
dat reizigers die een pakketreis of een 
geassisteerd reisarrangement kopen, 
volledig beschermd zijn tegen insolventie 
van de organisator, de doorverkoper die het 
geassisteerde reisarrangement heeft 
gefaciliteerd, of een van de andere 
aanbieders van reisdiensten. De lidstaten 
waar organisatoren van pakketreizen en 
doorverkopers die geassisteerde 
reisarrangementen faciliteren, zijn 
gevestigd, dienen ervoor te zorgen dat 
handelaars die dergelijke combinaties van 
reisdiensten aanbieden, zekerheden stellen 
voor de terugbetaling van alle reeds 
betaalde bedragen en de repatriëring van 
reizigers in geval van insolventie. De 
lidstaten zijn vrij om te bepalen hoe zij de 
bescherming tegen insolventie willen 
regelen, maar zij moeten er wel op toezien 
dat hun nationale beschermingsregelingen 
doeltreffend zijn en voor alle getroffen 
reizigers zowel een snelle repatriëring als 
terugbetaling garanderen. De vereiste 
bescherming bij insolventie dient te zijn 
gebaseerd op het werkelijke financiële 
risico van de activiteiten van de 
organisator, de doorverkoper of de 
dienstverlener, waarbij moet worden 
gekeken naar het soort combinaties van 
reisdiensten dat zij verkopen, voorzienbare 

(34) De lidstaten dienen ervoor te zorgen 
dat reizigers die een pakketreis of een 
geassisteerd reisarrangement kopen, 
volledig beschermd zijn tegen insolventie 
van de organisator en/of de doorverkoper 
bij een pakketreis, de doorverkoper die het 
geassisteerde reisarrangement heeft 
gefaciliteerd, of een van de andere 
aanbieders van reisdiensten. De lidstaten 
waar organisatoren en/of doorverkopers
van pakketreizen en doorverkopers die 
geassisteerde reisarrangementen faciliteren, 
zijn gevestigd, dienen ervoor te zorgen dat 
handelaars die dergelijke combinaties van 
reisdiensten aanbieden, zekerheden stellen 
voor de terugbetaling van alle reeds 
betaalde bedragen en de repatriëring van 
reizigers in geval van insolventie. De 
lidstaten zijn vrij om te bepalen hoe zij de 
bescherming tegen insolventie willen 
regelen, maar zij moeten er wel op toezien 
dat hun nationale beschermingsregelingen 
doeltreffend zijn en voor alle getroffen 
reizigers zowel een snelle repatriëring als 
terugbetaling garanderen. De vereiste 
bescherming bij insolventie dient te zijn 
gebaseerd op het werkelijke financiële 
risico van de activiteiten van de organisator
en/of de doorverkoper of de dienstverlener, 
waarbij moet worden gekeken naar het 
soort combinaties van reisdiensten dat zij 
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seizoensfluctuaties en het bedrag van de 
vooruitbetalingen alsook de manier waarop 
deze worden gegarandeerd.
Overeenkomstig richtlijn 2006/123/EG van 
het Europees Parlement en de Raad van 12 
december 2006 betreffende diensten op de 
interne markt25, mag in gevallen waarin 
insolventiebescherming de vorm kan 
aannemen van een garantie of een 
verzekering, deze zekerheid niet worden 
beperkt tot attesten van financiële 
instellingen in een bepaalde lidstaat.

verkopen, voorzienbare seizoensfluctuaties 
en het bedrag van de vooruitbetalingen 
alsook de manier waarop deze worden 
gegarandeerd. Overeenkomstig richtlijn 
2006/123/EG van het Europees Parlement 
en de Raad van 12 december 2006 
betreffende diensten op de interne markt25, 
mag in gevallen waarin 
insolventiebescherming de vorm kan 
aannemen van een garantie of een 
verzekering, deze zekerheid niet worden 
beperkt tot attesten van financiële 
instellingen in een bepaalde lidstaat.

__________________ __________________
25 PB L 376 van 27.12.2006, blz. 36. 25 PB L 376 van 27.12.2006, blz. 36.

Or. en

Motivering

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.

Amendement 138
Ivo Belet

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 34

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(34) De lidstaten dienen ervoor te zorgen 
dat reizigers die een pakketreis of een 
geassisteerd reisarrangement kopen, 
volledig beschermd zijn tegen insolventie 
van de organisator, de doorverkoper die het 
geassisteerde reisarrangement heeft 
gefaciliteerd, of een van de andere 
aanbieders van reisdiensten. De lidstaten 

(34) De lidstaten dienen ervoor te zorgen 
dat reizigers die een pakketreis of een 
geassisteerd reisarrangement kopen, 
volledig beschermd zijn tegen insolventie 
van de organisator, de doorverkoper die het 
geassisteerde reisarrangement heeft 
gefaciliteerd, of een van de andere 
aanbieders van reisdiensten. De lidstaten 
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waar organisatoren van pakketreizen en 
doorverkopers die geassisteerde 
reisarrangementen faciliteren, zijn 
gevestigd, dienen ervoor te zorgen dat 
handelaars die dergelijke combinaties van 
reisdiensten aanbieden, zekerheden stellen 
voor de terugbetaling van alle reeds 
betaalde bedragen en de repatriëring van 
reizigers in geval van insolventie. De 
lidstaten zijn vrij om te bepalen hoe zij de 
bescherming tegen insolventie willen 
regelen, maar zij moeten er wel op toezien 
dat hun nationale beschermingsregelingen 
doeltreffend zijn en voor alle getroffen 
reizigers zowel een snelle repatriëring als 
terugbetaling garanderen. De vereiste 
bescherming bij insolventie dient te zijn 
gebaseerd op het werkelijke financiële 
risico van de activiteiten van de 
organisator, de doorverkoper of de 
dienstverlener, waarbij moet worden 
gekeken naar het soort combinaties van 
reisdiensten dat zij verkopen, voorzienbare 
seizoensfluctuaties en het bedrag van de 
vooruitbetalingen alsook de manier waarop 
deze worden gegarandeerd.
Overeenkomstig richtlijn 2006/123/EG van 
het Europees Parlement en de Raad van 12 
december 2006 betreffende diensten op de 
interne markt25, mag in gevallen waarin 
insolventiebescherming de vorm kan 
aannemen van een garantie of een 
verzekering, deze zekerheid niet worden 
beperkt tot attesten van financiële 
instellingen in een bepaalde lidstaat.

waar organisatoren van pakketreizen en 
doorverkopers die geassisteerde 
reisarrangementen faciliteren, zijn 
gevestigd, dienen ervoor te zorgen dat 
handelaars die dergelijke combinaties van 
reisdiensten aanbieden, zekerheden stellen 
voor de terugbetaling van alle reeds 
betaalde bedragen en de repatriëring van 
reizigers in geval van insolventie. De 
lidstaten zijn vrij om te bepalen hoe zij de 
bescherming tegen insolventie willen 
regelen, maar zij moeten er wel op toezien 
dat hun beschermingsregelingen 
doeltreffend zijn en voor alle getroffen 
reizigers zowel een snelle repatriëring als 
terugbetaling garanderen. De vereiste 
bescherming bij insolventie dient te zijn 
gebaseerd op het werkelijke financiële 
risico van de activiteiten van de 
organisator, de doorverkoper of de 
dienstverlener, waarbij moet worden 
gekeken naar het soort combinaties van 
reisdiensten dat zij verkopen, voorzienbare 
seizoensfluctuaties en het bedrag van de 
vooruitbetalingen alsook de manier waarop 
deze worden gegarandeerd.
Overeenkomstig richtlijn 2006/123/EG van 
het Europees Parlement en de Raad van 12 
december 2006 betreffende diensten op de 
interne markt25, mag in gevallen waarin 
insolventiebescherming de vorm kan 
aannemen van een garantie of een 
verzekering, deze zekerheid niet worden 
beperkt tot attesten van financiële 
instellingen in een bepaalde lidstaat.

__________________ __________________
25 PB L376 van 27.12.2006, blz. 36. 25 PB L376 van 27.12.2006, blz. 36.

Or. nl

Motivering

Deze richtlijn wordt door de lidstaten op verschillende bestuurlijke niveaus omgezet, 
naargelang de staatsstructuur
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Amendement 139
Sergio Gaetano Cofferati

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 36

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(36) Voor geassisteerde reisarrangementen 
geldt niet alleen de verplichte bescherming 
bij insolventie en de verplichting om 
reizigers mee te delen dat de afzonderlijke 
aanbieders van reisdiensten uitsluitend 
contractueel aansprakelijk zijn voor de 
verlening van hun eigen diensten, de 
betrokken overeenkomsten vallen ook 
onder de algemene 
consumentenbeschermingswetgeving en de 
sectorspecifieke wetgeving van de Unie.

(36) Voor geassisteerde reisarrangementen 
geldt niet alleen de verplichte bescherming 
bij insolventie en de verplichting om 
bijstand te bieden aan reizigers die in 
moeilijkheden verkeren en om reizigers 
mee te delen dat de afzonderlijke 
aanbieders van reisdiensten uitsluitend 
contractueel aansprakelijk zijn voor de 
verlening van hun eigen diensten, de 
betrokken overeenkomsten vallen ook 
onder de algemene 
consumentenbeschermingswetgeving en de 
sectorspecifieke wetgeving van de Unie.

Or. en

Amendement 140
Philippe Juvin

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 37

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(37) Reizigers moeten bescherming 
genieten wanneer een doorverkoper bij het 
boeken van een pakketreis of een 
geassisteerd reisarrangement een fout 
maakt.

(37) Reizigers moeten bescherming 
genieten wanneer een organisator of een 
doorverkoper een pakketreis boekt of 
wanneer een doorverkoper een 
geassisteerd reisarrangement boekt en de 
organisator of de doorverkoper bij het 
boeken een fout maakt.

Or. en

Motivering

Artikel 19 voorziet in de aansprakelijkheid van de doorverkoper bij boekingsfouten (ongeacht 
of de doorverkoper een pakketreis of een geassisteerd reisarrangement boekt). In dit artikel 
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wordt echter niet verwezen naar de aansprakelijkheid voor boekingsfouten van de organisator 
van een pakketreis wanneer deze laatste de boeking rechtstreeks verzorgt. Organisatoren 
moeten in dit geval ook aansprakelijk zijn voor boekingsfouten.

Amendement 141
Sergio Gaetano Cofferati

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 37 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(37 bis) De Commissie moet door middel 
van technische normen twee zichtbare 
Europese indicatoren ontwikkelen om 
respectievelijk de pakketreis en het 
geassisteerde reisarrangement aan te 
duiden. Deze indicatoren hebben geen 
betrekking op de kwaliteit van de 
overeenkomst of de aangeboden diensten, 
maar stellen de reiziger er alleen maar 
van op de hoogte of hij te maken heeft met 
een pakketreis of met een gecombineerd 
reisarrangement. De indicator is groen 
voor pakketreizen en geel voor 
gecombineerde reisarrangementen, 
waardoor duidelijk en onmiddellijk het 
verschil in het aan de reiziger geboden 
niveau van bescherming en garanties 
wordt benadrukt.

Or. en

Amendement 142
Ivo Belet

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 39

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(39) Het is noodzakelijk dat de lidstaten 
sancties vaststellen voor inbreuken op 
nationale bepalingen ter omzetting van 

(39) Het is noodzakelijk dat de lidstaten 
sancties vaststellen voor inbreuken op 
bepalingen ter omzetting van deze richtlijn 
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deze richtlijn en erop toezien dat ze worden 
toegepast. De sancties moeten doeltreffend, 
evenredig en afschrikkend zijn.

en erop toezien dat ze worden toegepast.
De sancties moeten doeltreffend, evenredig 
en afschrikkend zijn.

Or. nl

Motivering

Deze richtlijn wordt door de lidstaten op verschillende bestuurlijke niveaus omgezet, 
naargelang de staatsstructuur

Amendement 143
Ivo Belet

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 43

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(43) Overeenkomstig de gezamenlijke 
politieke verklaring van de lidstaten en de 
Commissie van 28 september 2011 over 
toelichtende stukken hebben de lidstaten 
zich ertoe verbonden om in 
gerechtvaardigde gevallen de kennisgeving 
van hun omzettingsmaatregelen vergezeld 
te doen gaan van één of meer stukken 
waarin het verband tussen de onderdelen 
van een richtlijn en de overeenkomstige 
delen van de nationale
omzettingsinstrumenten wordt toegelicht.
Met betrekking tot deze richtlijn acht de 
wetgever de toezending van dergelijke 
stukken gerechtvaardigd,

(43) Overeenkomstig de gezamenlijke 
politieke verklaring van de lidstaten en de 
Commissie van 28 september 2011 over 
toelichtende stukken hebben de lidstaten 
zich ertoe verbonden om in 
gerechtvaardigde gevallen de kennisgeving 
van hun omzettingsmaatregelen vergezeld 
te doen gaan van één of meer stukken 
waarin het verband tussen de onderdelen 
van een richtlijn en de overeenkomstige 
delen van de omzettingsinstrumenten 
wordt toegelicht. Met betrekking tot deze 
richtlijn acht de wetgever de toezending 
van dergelijke stukken gerechtvaardigd,

Or. nl

Motivering

Deze richtlijn wordt door de lidstaten op verschillende bestuurlijke niveaus omgezet, 
naargelang de staatsstructuur

Amendement 144
Emma McClarkin
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Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Deze richtlijn moet bijdragen tot de goede 
werking van de interne markt en tot de 
verwezenlijking van een hoog niveau van 
consumentenbescherming door de 
onderlinge aanpassing van bepaalde
aspecten van de wettelijke en 
bestuursrechtelijke bepalingen van de 
lidstaten inzake tussen reizigers en 
handelaars gesloten overeenkomsten 
betreffende pakketreizen en geassisteerde 
reisarrangementen.

Deze richtlijn moet bijdragen tot de goede 
werking van de interne markt en tot de 
verwezenlijking van een hoog niveau van 
consumentenbescherming door de 
onderlinge aanpassing van relevante
aspecten van de wettelijke en 
bestuursrechtelijke bepalingen van de 
lidstaten inzake tussen reizigers en 
handelaars gesloten overeenkomsten 
betreffende pakketreizen en geassisteerde 
reisarrangementen.

Or. en

Amendement 145
Matteo Salvini

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Deze richtlijn moet bijdragen tot de goede 
werking van de interne markt en tot de 
verwezenlijking van een hoog niveau van 
consumentenbescherming door de 
onderlinge aanpassing van bepaalde 
aspecten van de wettelijke en 
bestuursrechtelijke bepalingen van de 
lidstaten inzake tussen reizigers en 
handelaars gesloten overeenkomsten 
betreffende pakketreizen en geassisteerde 
reisarrangementen.

Deze richtlijn moet bijdragen tot de goede 
werking van de interne markt en tot de 
verwezenlijking van een hoog niveau van 
consumentenbescherming door de 
onderlinge aanpassing van bepaalde 
aspecten van de wettelijke en 
bestuursrechtelijke bepalingen van de 
lidstaten inzake tussen reizigers en 
handelaars gesloten overeenkomsten 
betreffende pakketreizen.

Or. en

Motivering

Het toepassingsgebied van de richtlijn inzake pakketreizen moet worden beperkt tot 
combinaties van reisdiensten die een pakketreis vormen. De invoering van het nieuwe begrip 
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"geassisteerd reisarrangement" in deze richtlijn kan voor consumenten en bedrijven 
schadelijke gevolgen hebben.

Amendement 146
Matteo Salvini

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Deze richtlijn is, met uitzondering van 
artikel 17, van toepassing op pakketreizen 
die door handelaars worden aangeboden of 
verkocht aan reizigers, en, met 
uitzondering van de artikelen 4 tot en met
14, artikel 18 en artikel 21, lid 1, op 
geassisteerde reisarrangementen.

1. Deze richtlijn is, met uitzondering van 
artikel 17, van toepassing op pakketreizen 
die door handelaars worden aangeboden of 
verkocht aan reizigers.

Or. en

Motivering

Het toepassingsgebied van de richtlijn inzake pakketreizen moet worden beperkt tot 
combinaties van reisdiensten die een pakketreis vormen. De invoering van het nieuwe begrip 
"geassisteerd reisarrangement" in deze richtlijn kan voor consumenten en bedrijven 
schadelijke gevolgen hebben.

Amendement 147
Jorgo Chatzimarkakis

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Deze richtlijn is, met uitzondering van 
artikel 17, van toepassing op pakketreizen 
die door handelaars worden aangeboden of 
verkocht aan reizigers, en, met 
uitzondering van de artikelen 4 tot en met 
14, artikel 18 en artikel 21, lid 1, op 
geassisteerde reisarrangementen.

1. Deze richtlijn is, met uitzondering van 
artikel 17, van toepassing op pakketreizen 
die door handelaars worden aangeboden of 
verkocht aan reizigers.
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Or. en

Motivering

Het toepassingsgebied van deze richtlijn moet worden beperkt tot pakketreizen, omdat anders 
de grens tussen wat er wel en wat er niet onder valt, te onduidelijk wordt.

Amendement 148
Sergio Gaetano Cofferati

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Deze richtlijn is, met uitzondering van 
artikel 17, van toepassing op pakketreizen 
die door handelaars worden aangeboden of 
verkocht aan reizigers, en, met 
uitzondering van de artikelen 4 tot en met 
14, artikel 18 en artikel 21, lid 1, op 
geassisteerde reisarrangementen.

1. Deze richtlijn is, met uitzondering van 
artikel 17, van toepassing op pakketreizen 
die door handelaars worden aangeboden of 
verkocht aan reizigers, en, met 
uitzondering van de artikelen 4 tot en met 
13, artikel 18 en artikel 21, lid 1, op 
geassisteerde reisarrangementen.

Or. en

Amendement 149
Bernadette Vergnaud

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – lid 1 – alinea 1 (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Naast handelaars, zoals gedefinieerd in 
artikel 3, punt 7, kunnen ook de lidstaten 
instellingen zonder winstoogmerk die, ook 
incidenteel, pakketreizen samenstellen 
en/of verkopen verplichten de in deze 
richtlijn bedoelde verplichtingen, met 
uitzondering van die uit hoofde van 
artikel 17, na te komen.

Or. fr
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Motivering

Verduidelijkt dient te worden dat verenigingen en organisaties zonder winstbejag niet van het 
toepassingsgebied van de richtlijn worden uitgesloten, met name om ervoor te zorgen dat zij 
deelnemen in een financiële waarborg en de terugbetaling of repatriëring van hun leden 
kunnen garanderen.

Amendement 150
Emma McClarkin

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – alinea 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Tenzij in de respectieve bepalingen van 
deze richtlijn anders is bepaald, kunnen 
de lidstaten op het door deze richtlijn 
bestreken gebied strengere bepalingen 
vaststellen of handhaven ter waarborging 
van een hoger niveau van 
consumentenbescherming.

Or. en

Amendement 151
Anna Hedh

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – lid 2 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) pakketreizen en geassisteerde 
reisarrangementen die een periode van 
minder dan 24 uur beslaan, tenzij zij een 
overnachting omvatten;

Schrappen

Or. sv

Amendement 152
Sergio Gaetano Cofferati
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Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – lid 2 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) pakketreizen en geassisteerde 
reisarrangementen die een periode van 
minder dan 24 uur beslaan, tenzij zij een 
overnachting omvatten;

Schrappen

Or. en

Amendement 153
Catherine Stihler

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – lid 2 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) pakketreizen en geassisteerde
reisarrangementen die een periode van 
minder dan 24 uur beslaan, tenzij zij een 
overnachting omvatten;

(a) pakketreizen en gecombineerde
reisarrangementen die een periode van 
minder dan 24 uur beslaan, tenzij zij een 
overnachting omvatten;

Or. en

Amendement 154
Matteo Salvini

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – lid 2 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) pakketreizen en geassisteerde 
reisarrangementen die een periode van 
minder dan 24 uur beslaan, tenzij zij een 
overnachting omvatten;

(a) pakketreizen die een periode van 
minder dan 24 uur beslaan, tenzij zij een 
overnachting omvatten;

Or. en
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Amendement 155
Heide Rühle

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – lid 2 – letter a bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a bis) pakketreizen en gecombineerde 
reisarrangementen zonder 
vervoersbestanddelen;

Or. en

Amendement 156
Emma McClarkin

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – lid 2 – letter a bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a bis) pakketreizen en gecombineerde 
reisarrangementen die worden 
aangeboden of samengesteld door 
bijvoorbeeld: liefdadigheidsinstellingen, 
non-profitorganisaties, 
voetbalverenigingen en scholen.

Or. en

Amendement 157
Hans-Peter Mayer

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – lid 2 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) aanvullende overeenkomsten inzake 
financiële diensten;

(b) aanvullende overeenkomsten inzake 
reisdiensten die als aanvullende diensten 
bij pakketreizen worden verricht en 
zonder tussenkomst van de organisator 
bijgeboekt worden, of aanvullende 
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overeenkomsten inzake financiële 
diensten;

Or. de

Motivering

Het zou disproportioneel zijn als een doorverkoper die naast een geboekte pakketreis een 
aanvullende dienst verkoopt, bijv. een treinkaartje naar de luchthaven, daardoor het risico 
loopt om als organisator of aanbieder van een geassisteerd reisarrangement te worden 
aangemerkt. In dat geval zou de doorverkoper niet alleen aansprakelijk zijn voor de extra 
geboekte dienst, maar ook voor de pakketreis, hoewel de organisator daarvoor al 
aansprakelijk is.

Amendement 158
Emma McClarkin

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2– lid 2 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c) pakketreizen en geassisteerde 
reisarrangementen die worden gekocht op 
basis van een kaderovereenkomst tussen 
de werkgever van de reiziger en een 
handelaar die zich toelegt op het regelen 
van zakenreizen;

(c) pakketreizen en geassisteerde 
reisarrangementen die worden gekocht 
voor zakenreizen;

Or. en

Amendement 159
Heide Rühle

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2– lid 2 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c) pakketreizen en geassisteerde 
reisarrangementen die worden gekocht op 
basis van een kaderovereenkomst tussen de 
werkgever van de reiziger en een 
handelaar die zich toelegt op het regelen 

(c) pakketreizen en geassisteerde 
reisarrangementen die worden gekocht op 
basis van een kaderovereenkomst voor een 
zakenreis of via een bedrijf in naam 
waarvan de reiziger reist;
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van zakenreizen;

Or. en

Amendement 160
Ildikó Gáll-Pelcz

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2– lid 2 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c) pakketreizen en geassisteerde 
reisarrangementen die worden gekocht op 
basis van een kaderovereenkomst tussen 
de werkgever van de reiziger en een 
handelaar die zich toelegt op het regelen 
van zakenreizen;

(c) pakketreizen en geassisteerde 
reisarrangementen die worden gekocht via 
een bedrijf in naam waarvan de reiziger 
reist en een handelaar;

Or. en

Motivering

De voorgestelde uitzondering zou alleen betrekking hebben op handelaren die zich toeleggen 
op de verkoop van zakenreizen, waardoor er een ongelijkwaardig speelveld ontstaat voor 
reisbureaus die zowel recreatieve als zakelijke reisdiensten verkopen. Er moet een 
duidelijkere uitsluiting komen van zakenreizen door gerichte diensten die aan een 
rechtspersoon worden geleverd, waarbij de factuur naar deze persoon en niet naar de 
zakelijke reiziger wordt gestuurd.

Amendement 161
Matteo Salvini

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2– lid 2 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c) pakketreizen en geassisteerde 
reisarrangementen die worden gekocht op 
basis van een kaderovereenkomst tussen de 
werkgever van de reiziger en een handelaar 
die zich toelegt op het regelen van 
zakenreizen;

(c) pakketreizen die worden gekocht op 
basis van een kaderovereenkomst tussen de 
werkgever van de reiziger en een handelaar 
die zich toelegt op het regelen van 
zakenreizen;

Or. en
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Amendement 162
Sergio Gaetano Cofferati

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – lid 2 – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(d) pakketreizen waarbij slechts één van 
de in artikel 3, lid 1, onder a), b), en c) 
genoemde reisdiensten wordt 
gecombineerd met een in artikel 3, lid 1, 
onder d) bedoelde reisdienst indien 
laatstgenoemde reisdienst geen significant 
deel van de pakketreis uitmaakt; of

Schrappen

Or. en

Amendement 163
Othmar Karas

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – lid 2 – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(d) pakketreizen waarbij slechts één van de 
in artikel 3, lid 1, onder a), b), en c) 
genoemde reisdiensten wordt 
gecombineerd met een in artikel 3, lid 1, 
onder d) bedoelde reisdienst indien 
laatstgenoemde reisdienst geen significant 
deel van de pakketreis uitmaakt of als het 
accent van de reis niet duidelijk herkenbaar 
op de aanvullende dienst ligt;

(d) pakketreizen waarbij slechts één van de 
in artikel 3, lid 1, onder a), b), en c) 
genoemde reisdiensten wordt 
gecombineerd met een in artikel 3, lid 1, 
onder d) bedoelde reisdiensten indien 
laatstgenoemde reisdiensten geen 
significant deel van de pakketreis 
uitmaken of als het accent van de reis niet 
duidelijk herkenbaar op de aanvullende 
dienst ligt;

Or. de

Motivering

De uitzondering moet ook gelden indien de reisdienst gecombineerd wordt met meer dan één 
aanvullende dienst, bijvoorbeeld een thermenbezoek, fietsenverhuur en een begeleide 
wandeling, indien deze aanvullende diensten geen significant deel van de reis uitmaken.
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Amendement 164
Jorgo Chatzimarkakis

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – lid 2 – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(d) pakketreizen waarbij slechts één van de 
in artikel 3, lid 1, onder a), b), en c) 
genoemde reisdiensten wordt 
gecombineerd met een in artikel 3, lid 1, 
onder d) bedoelde reisdienst indien 
laatstgenoemde reisdienst geen significant 
deel van de pakketreis uitmaakt; of

(d) pakketreizen waarbij slechts één van de 
in artikel 3, lid 1, onder a), b), en c) 
genoemde reisdiensten wordt 
gecombineerd met een in artikel 3, lid 1, 
onder d) bedoelde reisdienst indien 
laatstgenoemde reisdienst niet maximaal
40 % van de pakketreis uitmaakt; of

Or. en

Amendement 165
Hans-Peter Mayer

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – lid 2 – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(d) pakketreizen waarbij slechts één van de 
in artikel 3, lid 1, onder a), b), en c) 
genoemde reisdiensten wordt 
gecombineerd met een in artikel 3, lid 1, 
onder d) bedoelde reisdienst indien 
laatstgenoemde reisdienst geen significant 
deel van de pakketreis uitmaakt of als het 
accent van de reis niet duidelijk herkenbaar 
op de aanvullende dienst ligt;

(d) pakketreizen waarbij slechts één van de 
in artikel 3, lid 1, onder a), b), en c) 
genoemde reisdiensten wordt 
gecombineerd met een in artikel 3, lid 1, 
onder d) bedoelde reisdienst indien 
laatstgenoemde reisdienst geen significant 
deel van de pakketreis uitmaakt of als het 
accent van de reis niet duidelijk herkenbaar 
op de aanvullende dienst ligt of als die 
dienst aantoonbaar niet het eigenlijke 
doel van de reis is;

Or. de

Motivering

Wanneer het accent van de reis duidelijk op de aanvullende dienst ligt en het hotel dus alleen 
wegens de musical is geboekt, is de richtlijn van toepassing. Maar als het om een bijzaak 
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gaat, die dus niet het belangrijkste onderdeel is (een gast verblijft vijf nachten in de stad en 
boekt voor één avond kaartjes voor een musical), mag die boeking niet onder de richtlijn 
vallen.

Amendement 166
Emma McClarkin

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – lid 2 – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(d) pakketreizen waarbij slechts één van de 
in artikel 3, lid 1, onder a), b), en c) 
genoemde reisdiensten wordt 
gecombineerd met een in artikel 3, lid 1, 
onder d) bedoelde reisdienst indien 
laatstgenoemde reisdienst geen significant 
deel van de pakketreis uitmaakt; of

(d) pakketreizen waarbij slechts één van de 
in artikel 3, lid 1, onder a), b), en c) 
genoemde reisdiensten wordt 
gecombineerd met een in artikel 3, lid 1, 
onder d) bedoelde reisdienst indien 
laatstgenoemde reisdienst geen significant 
deel van de pakketreis uitmaakt of als de 
aanvullende dienst duidelijk niet als het 
hoofdbestanddeel van de reis wordt 
aangeboden; of

Or. en

Amendement 167
Hans-Peter Mayer

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – lid 2 – letter e bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(e bis) personenvervoer per bus, trein, 
boot of vliegtuig waarin een overnachting 
inbegrepen is, wanneer het doel van 
vervoer duidelijk primeert en dit vervoer 
niet met een in artikel 3, lid 1, onder b), c) 
of d) bedoelde andere reisdienst 
gecombineerd wordt.

Or. de
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Amendement 168
Jorgo Chatzimarkakis

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – lid 2 – letter e bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(e bis) zakenreizen.

Or. en

Amendement 169
Emma McClarkin

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 2 bis
De lidstaten kunnen ervoor kiezen om niet 
de nodige bepalingen vast te stellen om 
aan deze richtlijn te voldoen met 
betrekking tot pakketreizen of 
gecombineerde reisarrangementen 
waarbij alle reisdiensten binnen de 
lidstaat worden geleverd en wanneer deze 
geen personenvervoer behelzen.

Or. en

Amendement 170
Pablo Arias Echeverría

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 2 bis
Harmonisatieniveau
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1. De huidige richtlijn verhindert de 
lidstaten er niet van striktere bepalingen 
ter bescherming van de consument te 
handhaven of aan te nemen, als deze 
bepalingen maar verenigbaar zijn met de 
verplichtingen die het Europees recht de 
lidstaten oplegt.
2. In afwijking van lid 1 zijn de in 
onderhavige richtlijn vastgelegde 
informatievereisten volledig, maar ze 
dienen de informatievereisten die in 
andere relevante EU-wetgeving zijn 
opgenomen (zie Richtlijnen 2000/31/EG 
en 2006/123/EG, evenals Verordeningen 
(EG) nr. 1107/2006, (EG) nr. 1008/2008, 
(EG) nr. 1371/2007, (EG) nr. 181/2011, 
(EG) nr. 1177/2010 en (EG) nr. 211/2005) 
onverlet te laten.

Or. es

Motivering

Het voorstel wil het beoogde harmonisatieniveau voldoende verduidelijken, rekening houdend 
met overweging 24 van het voorstel voor een richtlijn.

Amendement 171
Emma McClarkin

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – punt 3 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3) "pakketreis": een combinatie van ten 
minste twee verschillende soorten 
reisdiensten voor dezelfde reis of vakantie, 
wanneer:

(3) "pakketreis": een combinatie van 
personenvervoer en ten minste één
verschillende soort reisdienst voor 
dezelfde reis of vakantie, wanneer:

Or. en

Amendement 172
Jorgo Chatzimarkakis
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Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – punt 3 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3) "pakketreis": een combinatie van ten 
minste twee verschillende soorten 
reisdiensten voor dezelfde reis of vakantie, 
wanneer:

(3) "pakketreis": een combinatie van ten 
minste twee verschillende soorten 
reisdiensten (waarvan er één het vervoer 
van personen moet behelzen) voor 
dezelfde reis of vakantie, wanneer:

Or. en

Amendement 173
Catherine Stihler

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – punt 3 – letter b – punt i

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(i) gekocht bij één verkooppunt via 
dezelfde boekingsprocedure,

(i) gekocht bij één verkooppunt via 
dezelfde boekingsprocedure, waarbij alle 
diensten door de reiziger zijn geselecteerd 
voordat hij heeft ingestemd met de 
betaling,

Or. en

Motivering

Dit draagt bij tot de verduidelijking van deze procedure en helpt deze te onderscheiden van 
een gecombineerd/geassisteerd reisarrangement. Dit geeft tevens de inhoud van overweging 
10 weer.

Amendement 174
Emma McClarkin

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – punt 3 – letter b – punt i

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(i) gekocht bij één verkooppunt via (i) gekocht bij één verkooppunt via 



AM\1013596NL.doc 67/205 PE526.125v01-00

NL

dezelfde boekingsprocedure, dezelfde boekingsprocedure, waarbij alle 
diensten door de reiziger zijn geselecteerd 
voordat hij heeft ingestemd met de 
betaling van de totale prijs,

Or. en

Amendement 175
Jorgo Chatzimarkakis

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – punt 3 – letter b – punt i

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(i) gekocht bij één verkooppunt via 
dezelfde boekingsprocedure,

Schrappen

Or. en

Motivering

Het boeken van reisplannen bij één verkooppunt via dezelfde boekingsprocedure vormt niet 
noodzakelijkerwijs een pakketreis. In een dergelijk geval moet de definitie worden beperkt tot 
de aankoop van een reis met een gezamenlijke totale prijs.

Amendement 176
Anna Hedh

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – punt 3 – letter b – punt i

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(i) gekocht bij één verkooppunt via 
dezelfde boekingsprocedure,

(i) gekocht bij één verkooppunt, of

Or. sv

Amendement 177
Sergio Gaetano Cofferati
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Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – punt 3 – letter b – punt i

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(i) gekocht bij één verkooppunt via 
dezelfde boekingsprocedure,

(i) gekocht bij één verkooppunt,

Or. en

Amendement 178
Anna Hedh

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – punt 3 – letter b – punt ii

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(ii) aangeboden of gefactureerd voor een 
gezamenlijke prijs of een totaalprijs,

(ii) aangeboden of gefactureerd voor een 
gezamenlijke prijs of een totaalprijs, of

Or. sv

Amendement 179
Anna Hedh

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – punt 3 – letter b – punt iii

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(iii) onder de term "pakketreis" of een 
vergelijkbare term worden aangeprezen of 
verkocht,

(iii) onder de term "pakketreis" of een 
vergelijkbare term aangeprezen of 
verkocht, of

Or. sv

Amendement 180
Jorgo Chatzimarkakis
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Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – punt 3 – letter b – punt iv

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(iv) gecombineerd nadat er een 
overeenkomst is gesloten waarbij de 
handelaar de reiziger laat kiezen uit een 
selectie van verschillende soorten 
reisdiensten, of

Schrappen

Or. en

Amendement 181
Heide Rühle

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – punt 3 – letter b – punt v

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(v) gekocht van verschillende handelaars 
via onderling verbonden online 
boekingsprocedures, waarbij de naam en 
andere gegevens van de reizigers die 
nodig zijn om een boekingstransactie te 
kunnen afsluiten, ten laatste wanneer de 
boeking van de eerste dienst wordt 
bevestigd, tussen de handelaren worden 
uitgewisseld;

Schrappen

Or. en

Amendement 182
Matteo Salvini

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – punt 3 – letter b – punt v

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(v) gekocht van verschillende handelaars 
via onderling verbonden online 
boekingsprocedures, waarbij de naam en 

Schrappen
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andere gegevens van de reizigers die 
nodig zijn om een boekingstransactie te 
kunnen afsluiten, ten laatste wanneer de 
boeking van de eerste dienst wordt 
bevestigd, tussen de handelaren worden 
uitgewisseld;

Or. en

Motivering

De eerste vier criteria voor de definitie van een pakketreis in artikel 3, punt 3, onder b), 
komen overeen met wat zowel consumenten als aanbieders van reisdiensten redelijkerwijs als 
een pakketreis zouden beschouwen. Dit is niet het geval met onderling verbonden online 
boekingsprocedures, waarbij twee diensten, die slechts door weblinks met elkaar in verband 
staan, los van elkaar worden gekocht op verschillende websites en van verschillende 
aanbieders.

Amendement 183
Jorgo Chatzimarkakis

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – punt 3 – letter b – punt v

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(v) gekocht van verschillende handelaars 
via onderling verbonden online 
boekingsprocedures, waarbij de naam en 
andere gegevens van de reizigers die 
nodig zijn om een boekingstransactie te 
kunnen afsluiten, ten laatste wanneer de 
boeking van de eerste dienst wordt 
bevestigd, tussen de handelaren worden 
uitgewisseld;

Schrappen

Or. en

Motivering

Aankopen via verschillende handelaars en slechts verbonden via online boekingsprocedures 
wijken af van het concept pakketreis, met name omdat er waarschijnlijk geen sprake is van 
een gezamenlijke prijs.
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Amendement 184
Sergio Gaetano Cofferati

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – punt 3 – letter b – punt v

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(v) gekocht van verschillende handelaars 
via onderling verbonden online 
boekingsprocedures, waarbij de naam en 
andere gegevens van de reizigers die nodig 
zijn om een boekingstransactie te kunnen 
afsluiten, ten laatste wanneer de boeking 
van de eerste dienst wordt bevestigd, 
tussen de handelaren worden uitgewisseld;

(v) gekocht van verschillende handelaars 
via onderling verbonden online 
boekingsprocedures, waarbij de naam en 
andere reserveringsgegevens van de 
reizigers die nodig zijn om 
boekingstransacties te kunnen afsluiten, 
ten laatste wanneer de boeking van de 
eerste dienst wordt bevestigd, tussen de 
handelaren worden uitgewisseld;

Or. en

Amendement 185
Philippe Juvin

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – punt 3 – letter b – punt v

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(v) gekocht van verschillende handelaars 
via onderling verbonden online 
boekingsprocedures, waarbij de naam en 
andere gegevens van de reizigers die nodig 
zijn om een boekingstransactie te kunnen 
afsluiten, ten laatste wanneer de boeking 
van de eerste dienst wordt bevestigd, 
tussen de handelaren worden uitgewisseld;

(v) gekocht van verschillende handelaars 
via onderling verbonden online 
boekingsprocedures, waarbij zowel de 
persoonsgegevens van de reizigers die 
nodig zijn om een boekingstransactie te 
kunnen afsluiten (inclusief de naam, 
contactgegevens en het creditcardnummer 
van de reiziger) als specifiek met de eerste 
reisdienst verband houdende gegevens 
(inclusief reisbestemming en reisperiode), 
ten laatste wanneer de boeking van de 
eerste dienst per e-mail wordt bevestigd, 
tussen de handelaren worden uitgewisseld;

Or. en
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Motivering

Verduidelijking van het soort gegevens dat wordt uitgewisseld ("andere gegevens"), met name 
om duidelijk een pakketreis als gedefinieerd in artikel 3, punt 3, onder v) te onderscheiden 
van een geassisteerd reisarrangement als gedefinieerd in artikel 3, punt 6, onder b), omdat de 
situaties op elkaar lijken. Daarnaast moet de exacte tijd van de bevestiging worden 
verduidelijkt (ontvangst van de bevestigings-e-mail) om juridische zekerheid te waarborgen 
(de definitie van de termijn is van invloed op wat als pakketreis moet worden beschouwd en 
wat niet).

Amendement 186
Emma McClarkin

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – punt 3 – letter b – punt v

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(v) gekocht van verschillende handelaars 
via onderling verbonden online 
boekingsprocedures, waarbij de naam en 
andere gegevens van de reizigers die nodig 
zijn om een boekingstransactie te kunnen 
afsluiten, ten laatste wanneer de boeking 
van de eerste dienst wordt bevestigd,
tussen de handelaren worden uitgewisseld;

(v) gekocht van verschillende handelaars 
via onderling verbonden online 
boekingsprocedures, waarbij de naam en 
gegevens van de reizigers die nodig zijn 
om een boekingstransactie te kunnen 
afsluiten tussen de handelaren worden 
uitgewisseld, waarmee ten laatste wordt 
begonnen wanneer de boeking van de 
eerste dienst wordt bevestigd, en waarbij 
alle overeenkomsten binnen één dag na 
deze bevestiging worden gesloten;

Or. en

Amendement 187
Anna Hedh

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – punt 3 – letter b – punt v

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(v) gekocht van verschillende handelaars 
via onderling verbonden online 
boekingsprocedures, waarbij de naam en 
andere gegevens van de reizigers die nodig 

(v) gekocht van verschillende handelaars 
via onderling verbonden online of offline 
boekingsprocedures, waarbij de naam en 
andere gegevens van de reizigers die nodig 



AM\1013596NL.doc 73/205 PE526.125v01-00

NL

zijn om een boekingstransactie te kunnen 
afsluiten, ten laatste wanneer de boeking 
van de eerste dienst wordt bevestigd, 
tussen de handelaren worden uitgewisseld;

zijn om een boekingstransactie te kunnen 
afsluiten, ten laatste wanneer de boeking 
van de eerste dienst wordt bevestigd, 
tussen de handelaren worden uitgewisseld;

Or. sv

Amendement 188
Catherine Stihler

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – punt 3 – letter b – punt v

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(v) gekocht van verschillende handelaars 
via onderling verbonden online 
boekingsprocedures, waarbij de naam en 
andere gegevens van de reizigers die nodig 
zijn om een boekingstransactie te kunnen 
afsluiten, ten laatste wanneer de boeking 
van de eerste dienst wordt bevestigd, 
tussen de handelaren worden uitgewisseld;

(v) gekocht van verschillende handelaars 
via onderling verbonden online 
boekingsprocedures, waarbij de naam en 
gegevens van de reizigers die nodig zijn 
om een boekingstransactie te kunnen 
afsluiten, ten laatste wanneer de boeking 
van de eerste dienst wordt bevestigd, 
tussen de handelaren worden uitgewisseld;

Or. en

Amendement 189
Ivo Belet

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – punt 3 – letter b – punt v

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(v) gekocht van verschillende handelaars 
via onderling verbonden online 
boekingsprocedures, waarbij de naam en 
andere gegevens van de reizigers die nodig 
zijn om een boekingstransactie te kunnen 
afsluiten, ten laatste wanneer de boeking 
van de eerste dienst wordt bevestigd, 
tussen de handelaren worden uitgewisseld;

(v) gelijktijdig gekocht van verschillende 
handelaars via onderling verbonden online 
boekingsprocedures, waarbij de naam en 
andere gegevens van de reizigers die nodig 
zijn om een boekingstransactie te kunnen 
afsluiten, ten laatste wanneer de boeking 
van de eerste dienst wordt bevestigd, 
tussen de handelaren worden uitgewisseld;

Or. nl
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Amendement 190
Matteo Salvini

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – punt 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(6) "geassisteerd reisarrangement": een 
combinatie van ten minste twee 
verschillende soorten reisdiensten voor 
dezelfde reis of vakantie, die geen 
pakketreis vormt en waarvoor 
afzonderlijke overeenkomsten worden 
gesloten met de verschillende aanbieders 
van reisdiensten, waarbij de combinatie 
door een doorverkoper wordt 
gefaciliteerd:

Schrappen

(a) op basis van afzonderlijke boekingen 
tijdens één bezoek aan of contactmoment 
met het verkooppunt; of
(b) door middel van de gerichte aankoop 
van aanvullende reisdiensten van een 
andere handelaar via onderling 
verbonden online boekingsprocedures, ten 
laatste wanneer de boeking van de eerste 
dienst wordt bevestigd.

Or. en

Motivering

Het toepassingsgebied van de richtlijn inzake pakketreizen moet worden beperkt tot 
combinaties van reisdiensten die een pakketreis vormen. De invoering van het nieuwe begrip 
"geassisteerd reisarrangement" in deze richtlijn is daarom niet gerechtvaardigd en kan voor 
consumenten en bedrijven schadelijke gevolgen hebben. Bovendien kan door het ontbreken 
van zekerheid over het praktische verschil tussen de begrippen "pakketreis" en "geassisteerd 
reisarrangement" verdere verwarring onder consumenten ontstaan.

Amendement 191
Emma McClarkin
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Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – punt 6 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(6) "geassisteerd reisarrangement": een 
combinatie van ten minste twee
verschillende soorten reisdiensten voor 
dezelfde reis of vakantie, die geen 
pakketreis vormt en waarvoor 
afzonderlijke overeenkomsten worden 
gesloten met de verschillende aanbieders 
van reisdiensten, waarbij de combinatie 
door een doorverkoper wordt gefaciliteerd:

(6) "gecombineerd reisarrangement": een 
combinatie van personenvervoer en ten 
minste één verschillende soort reisdienst
voor dezelfde reis of vakantie, die geen 
pakketreis vormt en waarvoor 
afzonderlijke overeenkomsten worden 
gesloten met de verschillende aanbieders 
van reisdiensten, waarbij de combinatie 
door een doorverkoper wordt gefaciliteerd:

Or. en

Motivering

Horizontaal amendement. "Gecombineerd reisarrangement" beschrijft duidelijker de aard 
van het bedrijfsmodel en voorkomt misverstanden die kunnen ontstaan met de huidige term.

Amendement 192
Ivo Belet

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – punt 6 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(6) "geassisteerd reisarrangement": een 
combinatie van ten minste twee 
verschillende soorten reisdiensten voor 
dezelfde reis of vakantie, die geen 
pakketreis vormt en waarvoor 
afzonderlijke overeenkomsten worden 
gesloten met de verschillende aanbieders 
van reisdiensten, waarbij de combinatie 
door een doorverkoper wordt gefaciliteerd:

(6) "geassisteerd reisarrangement": een 
combinatie van ten minste twee 
verschillende soorten reisdiensten voor 
dezelfde reis of vakantie, die geen 
pakketreis vormt en waarvoor na sluiting 
van de eerste overeenkomst met de 
handelaar inzake een reisdienst
afzonderlijke overeenkomsten worden 
gesloten met de verschillende aanbieders 
van reisdiensten, waarbij de combinatie 
door de handelaar of een doorverkoper 
wordt gefaciliteerd:

Or. nl
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Amendement 193
Emma McClarkin

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – punt 6 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) op basis van afzonderlijke boekingen 
tijdens één bezoek aan of contactmoment 
met het verkooppunt; of

(a) op basis van afzonderlijke boekingen 
waarbij de reiziger de diensten 
afzonderlijk selecteert en afzonderlijk 
voor de diensten betaalt; of

Or. en

Amendement 194
Heide Rühle

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – punt 6 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) door middel van de gerichte aankoop 
van aanvullende reisdiensten van een
andere handelaar via onderling verbonden 
online boekingsprocedures, ten laatste 
wanneer de boeking van de eerste dienst 
wordt bevestigd.

(b) door middel van onderling verbonden 
online boekingsprocedures waarbij de 
naam van de reiziger of een andere vorm 
van identificatie van de reiziger, ten laatste 
wanneer de boeking van de eerste dienst 
wordt bevestigd, tussen de handelaars 
wordt doorgegeven.

Or. en

Amendement 195
Philippe Juvin

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – punt 6 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) door middel van de gerichte aankoop 
van aanvullende reisdiensten van een 
andere handelaar via onderling verbonden 

(b) door middel van de aankoop van 
aanvullende reisdiensten van een andere 
handelaar via op gerichte wijze onderling 
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online boekingsprocedures, ten laatste 
wanneer de boeking van de eerste dienst 
wordt bevestigd.

verbonden online boekingsprocedures, 
hetgeen inhoudt dat, ten laatste wanneer 
de boeking van de eerste dienst per e-mail 
wordt bevestigd, specifiek met de eerste 
reisdienst verband houdende gegevens 
(inclusief reisbestemming en reisperiode) 
tussen de handelaars worden 
doorgegeven, zonder dat de 
persoonsgegevens van de reiziger worden 
doorgegeven.

Or. en

Motivering

Verduidelijking van het soort gegevens dat wordt uitgewisseld (onderscheid tussen een 
pakketreis als gedefinieerd in artikel 3, punt 3, onder v), en een geassisteerd reisarrangement 
als gedefinieerd in artikel 3, punt 6, onder b)). Alleen een link op een website kan geen 
geassisteerd reisarrangement vormen (er moeten minimale gegevens tussen de handelaars 
zijn doorgegeven die alleen verband houden met de boeking – bestemming en reisperiode).
De exacte tijd van de bevestiging moet worden verduidelijkt (ontvangst van de bevestigings-
e-mail) om juridische zekerheid te waarborgen (de definitie van de termijn is van invloed op 
wat als pakketreis moet worden beschouwd en wat niet).

Amendement 196
Emma McClarkin

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – punt 6 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) door middel van de gerichte aankoop 
van aanvullende reisdiensten van een 
andere handelaar via onderling verbonden 
online boekingsprocedures, ten laatste 
wanneer de boeking van de eerste dienst 
wordt bevestigd.

(b) door middel van de gerichte aankoop 
van aanvullende reisdiensten die worden 
aangeboden door een andere handelaar via 
onderling verbonden online 
boekingsprocedures, waarmee ten laatste 
wordt begonnen wanneer de boeking van 
de eerste dienst wordt bevestigd en die 
binnen één dag na die bevestiging wordt 
gedaan.

Or. en
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Amendement 197
Sergio Gaetano Cofferati

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – punt 6 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) door middel van de gerichte aankoop 
van aanvullende reisdiensten van een 
andere handelaar via onderling verbonden 
online boekingsprocedures, ten laatste 
wanneer de boeking van de eerste dienst 
wordt bevestigd.

(b) door middel van de gerichte aankoop 
van aanvullende reisdiensten van een 
andere handelaar via onderling verbonden 
online boekingsprocedures.

Or. en

Amendement 198
Bernadette Vergnaud

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – punt 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(6) "reiziger": iedere persoon die een 
overeenkomst wenst te sluiten die binnen 
het toepassingsgebied van deze richtlijn 
valt, of die het recht heeft op grond van een 
dergelijke overeenkomst te reizen, met 
inbegrip van zakenreizigers, voor zover zij
niet reizen op basis van een 
kaderovereenkomst met een handelaar die 
zich toelegt op het regelen van 
zakenreizen;

(6) "consument": iedere persoon die een 
overeenkomst wenst te sluiten die binnen 
het toepassingsgebied van deze richtlijn 
valt, of die het recht heeft op grond van een 
dergelijke overeenkomst te reizen, 
inclusief voor beroepsdoeleinden 
("zakenreizen"), voor zover de reis niet 
voortvloeit uit een kaderovereenkomst met 
een handelaar die zich toelegt op het 
regelen van zakenreizen;

Or. fr

Motivering

Er dient te worden teruggegrepen op de definitie van "consument" uit hoofde van Richtlijn 
90/314/EEG; de definitie van "reiziger" kan namelijk voor problemen zorgen, met name als 
de reizende persoon niet degene is die de reis heeft gekocht.



AM\1013596NL.doc 79/205 PE526.125v01-00

NL

Amendement 199
Bernadette Vergnaud

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – punt 6 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(6 bis) "reiziger": iedere persoon die het 
recht heeft te reizen op basis van een 
overeenkomst die binnen het 
toepassingsgebied van deze richtlijn valt, 
inclusief voor beroepsdoeleinden, 
ongeacht of deze persoon de consument is 
die de overeenkomst heeft gesloten;

Or. fr

Motivering

Aangezien de definitie van "consument" uit hoofde van Richtlijn 90/314/EEG opnieuw is 
ingevoerd, moet de definitie van "reiziger" worden aangepast; deze kan namelijk voor 
problemen zorgen, met name als de reizende persoon niet degene is die de reis heeft gekocht.

Amendement 200
Catherine Stihler

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – punt 8

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(8) "handelaar": iedere persoon die handelt 
in het kader van zijn handels-, bedrijfs-, 
ambachts- of beroepsactiviteit;

(8) "handelaar": iedere persoon die 
reisdiensten verkoopt of te koop aanbiedt 
of die de aankoop van reisdiensten 
faciliteert, zij het in eigen naam of als 
tussenpersoon;

Or. en

Amendement 201
Catherine Stihler
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Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – punt 9

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(9) "organisator": een handelaar die 
pakketreizen samenstelt en deze 
rechtstreeks danwel via of samen met een 
andere handelaar verkoopt of te koop 
aanbiedt; indien meerdere handelaars 
beantwoorden aan de in punt 2), onder b), 
genoemde criteria worden al deze 
handelaars beschouwd als organisatoren, 
tenzij één van hen is aangewezen als 
organisator en dit aan de reiziger is 
meegedeeld;

(9) "organisator": een handelaar die 
pakketreizen samenstelt en deze 
rechtstreeks dan wel via of samen met een 
andere handelaar verkoopt of te koop 
aanbiedt of die de combinatie en aankoop 
van dergelijke pakketreizen faciliteert;
indien meerdere handelaars beantwoorden 
aan de in punt 2), onder b), genoemde 
criteria worden al deze handelaars 
beschouwd als organisatoren, tenzij een
van hen is aangewezen als organisator en 
dit aan de reiziger is meegedeeld;

Or. en

Motivering

Dit moet ervoor zorgen dat met alle handelsmodellen rekening wordt gehouden en moet 
achterdeurtjes voorkomen.

Amendement 202
Othmar Karas

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – punt 8

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(8) "organisator": een handelaar die 
pakketreizen samenstelt en deze 
rechtstreeks danwel via of samen met een 
andere handelaar verkoopt of te koop 
aanbiedt; indien meerdere handelaars 
beantwoorden aan de in punt 2), onder b), 
genoemde criteria worden al deze 
handelaars beschouwd als organisatoren, 
tenzij één van hen is aangewezen als 
organisator en dit aan de reiziger is 
meegedeeld;

(8) Onder "organisator" wordt een persoon 
of een handelaar verstaan die pakketreizen 
samenstelt en deze rechtstreeks dan wel via 
of samen met een andere handelaar 
verkoopt of te koop aanbiedt. indien 
meerdere handelaars beantwoorden aan de 
in punt 2), onder b), genoemde criteria 
worden al deze handelaars beschouwd als 
organisatoren, tenzij één van hen is 
aangewezen als organisator en dit aan de 
reiziger is meegedeeld;

Or. de
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Motivering

Niet alleen handelaars maar ook personen die meer dan slechts af en toe pakketreizen 
verkopen, moeten onder deze richtlijn vallen om particuliere aanbieders af te dekken. De 
consumentenbescherming mag niet in gevaar gebracht worden door personen die reizen "in 
het zwart" aanbieden.

Amendement 203
Matteo Salvini

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – punt 10 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(10) "doorverkoper": een handelaar, anders 
dan de organisator, die:

(10) "doorverkoper": een handelaar, anders 
dan de organisator, die pakketreizen 
verkoopt of te koop aanbiedt;

Or. en

Motivering

Het toepassingsgebied van de richtlijn inzake pakketreizen moet worden beperkt tot 
combinaties van reisdiensten die een pakketreis vormen. De invoering van het nieuwe begrip 
"geassisteerd reisarrangement" in deze richtlijn kan voor consumenten en bedrijven 
schadelijke gevolgen hebben doordat het juridische onzekerheid en verwarring schept onder 
consumenten en aanbieders van reisdiensten.

Amendement 204
Matteo Salvini

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – punt 10 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) pakketreizen verkoopt of te koop 
aanbiedt, of

Schrappen

Or. en
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Amendement 205
Matteo Salvini

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – punt 10 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) de aankoop faciliteert van reisdiensten 
die deel uitmaken van een geassisteerd 
reisarrangement door reizigers te helpen 
met het sluiten van afzonderlijke 
overeenkomsten met verschillende 
aanbieders van reisdiensten;

Schrappen

Or. en

Amendement 206
Jorgo Chatzimarkakis

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – punt 10 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) de aankoop faciliteert van reisdiensten 
die deel uitmaken van een geassisteerd 
reisarrangement door reizigers te helpen 
met het sluiten van afzonderlijke 
overeenkomsten met verschillende 
aanbieders van reisdiensten;

Schrappen

Or. en

Motivering

Indien er afzonderlijke overeenkomsten met verschillende aanbieders worden gesloten met 
afzonderlijke prijzen, is het niet duidelijk hoe dit een pakketreis zou vormen of zou nopen tot 
dezelfde mate van regulering.

Amendement 207
Emma McClarkin
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Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – punt 12

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(12) "onvermijdbare en buitengewone 
omstandigheden": een situatie die zich 
onafhankelijk van de wil van de handelaar 
voordoet en waarvan de gevolgen ondanks 
alle voorzorgsmaatregelen niet konden 
worden vermeden;

(12) "onvermijdbare en buitengewone 
omstandigheden": onvoorzienbare 
omstandigheden die zich onafhankelijk
van de wil van de handelaar voordoen en 
waarvan de gevolgen ondanks alle 
voorzorgsmaatregelen niet konden worden 
vermeden;

Or. en

Amendement 208
Matteo Salvini

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – punt 12

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(12) "onvermijdbare en buitengewone 
omstandigheden": een situatie die zich 
onafhankelijk van de wil van de handelaar
voordoet en waarvan de gevolgen ondanks 
alle voorzorgsmaatregelen niet konden 
worden vermeden;

(12) "onvermijdbare en buitengewone 
omstandigheden": abnormale en 
onvoorzienbare omstandigheden die zich 
onafhankelijk van de wil van degene die 
zich erop beroept voordoen en waarvan de 
gevolgen ondanks alle 
voorzorgsmaatregelen niet konden worden 
vermeden;

Or. en

Amendement 209
Philippe Juvin

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – punt 11

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(11) "onvermijdbare en buitengewone 
omstandigheden": een situatie die zich 

(Niet van toepassing op de Nederlandse 
versie.)
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onafhankelijk van de wil van de handelaar 
voordoet en waarvan de gevolgen ondanks 
alle voorzorgsmaatregelen niet konden 
worden vermeden;

Or. fr

Motivering

Dit amendement heeft betrekking op de Franse versie.

Amendement 210
Ildikó Gáll-Pelcz

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – punt 12

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(12) "onvermijdbare en buitengewone 
omstandigheden": een situatie die zich 
onafhankelijk van de wil van de handelaar 
voordoet en waarvan de gevolgen ondanks 
alle voorzorgsmaatregelen niet konden 
worden vermeden;

(12) "onvermijdbare en buitengewone 
omstandigheden": een situatie die zich 
onafhankelijk van de wil van de handelaar
of de reiziger voordoet en waarvan de 
gevolgen ondanks alle 
voorzorgsmaatregelen niet konden worden 
vermeden;

Or. en

Amendement 211
Matteo Salvini

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – punt 13

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(13) "niet-nakoming": het niet- of niet 
correct verlenen van de reisdiensten die 
deel uitmaken van een pakketreis.

(13) "slechte uitvoering": het niet of niet 
overeenkomstig de overeenkomst 
uitvoeren van de reisdiensten.

Or. en
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Motivering

"Niet-nakoming" vervangt in het voorstel van de Europese Commissie het concept van "goede 
en slechte uitvoering", de sinds de jaren negentig gangbare termen in de lidstaten. Er bestaat 
in de lidstaten tevens jurisprudentie aangaande de betekenis en strekking hiervan. Het 
gebruik van "slechte uitvoering" als gedefinieerd en gebruikt in Richtlijn 90/314/1990 dient 
consequent te worden gehandhaafd.

Amendement 212
Ildikó Gáll-Pelcz

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – punt 13

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(13) "niet-nakoming": het niet- of niet 
correct verlenen van de reisdiensten die 
deel uitmaken van een pakketreis.

(Niet van toepassing op de Nederlandse 
versie.)

Or. en

Amendement 213
Emma McClarkin

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – punt 13 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(13 bis) "voor het afsluiten van een 
boekingstransactie benodigde gegevens":
creditcardgegevens of andere voor de 
betaling benodigde gegevens.

Or. en

Amendement 214
Cornelis de Jong

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 bis (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 3 bis
Mate van harmonisatie

Bepalingen die strenger zijn dan de 
bepalingen die zijn vastgelegd in deze 
richtlijn, kunnen door de lidstaten worden 
gehandhaafd of doorgevoerd teneinde de 
consument een sterker 
beschermingsniveau te garanderen.

Or. en

Amendement 215
Hans-Peter Mayer

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 4 – lid 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten zien erop toe dat de 
organisator en, indien de pakketreis wordt 
verkocht via een doorverkoper, ook de 
doorverkoper, de reiziger, voordat deze is 
gebonden door een 
pakketreisovereenkomst of een daarmee 
overeenstemmend aanbod de volgende 
informatie verstrekt voor zover deze van 
toepassing is op de betrokken pakketreis:

1. De lidstaten zien erop toe dat de 
organisator de reiziger, voordat deze is 
gebonden door een 
pakketreisovereenkomst of een daarmee 
overeenstemmend aanbod de volgende 
informatie verstrekt voor zover deze van 
toepassing is op de betrokken pakketreis:

Or. de

Motivering

De organisator is verplicht informatie te verstrekken, de doorverkoper daarentegen kan 
hoogstens verplicht worden deze informatie door te geven. Hij is dan slechts aansprakelijk 
wanneer hij daarbij fouten maakt. Het amendement op artikel 4, lid 1 bis (nieuw), evenals het 
amendement op artikel 19 vormen hier een aanvulling op. Indien beide partijen verplicht 
zouden worden informatie te verstrekken, zou het onduidelijk zijn wie aansprakelijk is 
wanneer per ongeluk verschillende informatie verstrekt wordt.
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Amendement 216
Ildikó Gáll-Pelcz

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 4 – lid 1 – letter a – punt ii

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(ii) de te gebruiken vervoermiddelen, 
kenmerken en categorieën van deze
vervoermiddelen, plaatsen, data en 
tijdstippen van vertrek en terugkeer of, 
wanneer het exacte tijdstip nog niet 
vaststaat, tijdstip van vertrek en terugkeer 
bij benadering, duur en plaats van 
tussenstops, en aansluitingen;

(ii) informatie over de kenmerken en 
categorieën van de tijdens de uitvoering 
van de pakketreis te gebruiken 
vervoermiddelen voor personenvervoer 
(bv. bagagevervoer, stoelreservering), met 
name de vervoermiddelen voor vertrek en 
terugkeer (lijn- of chartervluchten), de 
verwachte plaats en datum/tijd van vertrek 
en terugkeer (dagdeel als 
minimumvereiste) en de plaats en duur 
van afzonderlijke verblijfsperioden;

Or. en

Motivering

Voorgesteld wordt artikel 4, lid 1, letter a), punt ii), uit te breiden en te verscherpen, 
aangezien het vervoermiddel voor vertrek en terugkeer en de plaats en tijd van vertrek en 
aankomst vooral van belang zijn voor reizigers.

Amendement 217
Hans-Peter Mayer

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 4 – lid 1 – letter a – punt ii

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(ii) de te gebruiken vervoermiddelen, 
kenmerken en categorieën van deze 
vervoermiddelen, plaatsen, data en 
tijdstippen van vertrek en terugkeer of, 
wanneer het exacte tijdstip nog niet 
vaststaat, tijdstip van vertrek en terugkeer 
bij benadering, duur en plaats van 
tussenstops, en aansluitingen;

(ii) de te gebruiken vervoermiddelen, 
kenmerken en categorieën van deze 
vervoermiddelen, plaatsen, data en 
tijdstippen van vertrek en terugkeer of, 
wanneer het exacte tijdstip nog niet 
vaststaat, tijdstip van vertrek en terugkeer 
bij benadering, waarbij deze uiteindelijk 
niet meer dan drie uur van het 
daadwerkelijke tijdstip van vertrek en 
terugkeer mag afwijken, duur en plaats 
van tussenstops, en aansluitingen;
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Or. de

Motivering

De maximale afwijking van drie uur sluit aan bij Verordening 261/2004.

Amendement 218
Pablo Arias Echeverría

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 4 – lid 1 – letter a – punt iii

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(iii) de ligging, de belangrijkste kenmerken 
en de toeristische categorie van de 
accommodatie;

(iii) de ligging, de belangrijkste kenmerken 
en de toeristische categorie van de 
accommodatie die is toegekend door de 
bevoegde instantie van de plaats waar de 
accommodatie zich bevindt;

Or. es

Motivering

Het komt vaak voor dat consumenten een klacht indienen omdat ze vinden dat de toeristische 
categorie van een bepaalde accommodatie die wordt aangeboden of waarmee wordt 
geadverteerd niet overeenstemt met de toeristische categorie die is toegekend door de 
bevoegde instantie van de plaats waar de accommodatie zich bevindt. Het zou daarom
verplicht moeten zijn alleen de officiële toeristische categorie te vermelden en niet de 
categorie die de organisator op basis van zijn eigen criteria heeft gekozen.

Amendement 219
Sergio Gaetano Cofferati

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 4 – lid 1 – letter a – punt v bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(v bis) of een of meer van de reisdiensten 
aan de reiziger als onderdeel van een 
groep worden geleverd en, indien dit het 
geval is, hoeveel mensen er naar 
verwachting zullen deelnemen;



AM\1013596NL.doc 89/205 PE526.125v01-00

NL

Or. en

Amendement 220
Monika Hohlmeier

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 4 – lid 1 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c) de totaalprijs van de pakketreis, 
inclusief belastingen en, indien van 
toepassing, alle bijkomende vergoedingen, 
toeslagen en andere kosten, of, indien deze 
niet goed van tevoren kunnen worden 
berekend, het feit dat de reiziger mogelijk 
bijkomende kosten moet maken;

(c) de totaalprijs van de pakketreis, 
inclusief belastingen en, indien van 
toepassing, alle bijkomende vergoedingen, 
toeslagen en andere kosten, of, indien deze 
niet goed van tevoren kunnen worden 
berekend, het feit dat de reiziger mogelijk 
bijkomende kosten moet maken; de 
totaalprijs moet in de vorm van een 
volledige rekening worden getoond, die 
alle kosten voor de dienstverlening 
transparant weergeeft, met name de 
kosten voor het omboeken, annuleren of 
anderszins wijzigen van de reis; deze 
rekening moet uiterlijk bij de aanvang 
van de reis ter beschikking gesteld worden 
van de reiziger;

Or. de

Amendement 221
Monika Hohlmeier

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 4 – lid 1 – letter c bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c bis) de geboekte categorie met inbegrip 
van een eventuele lagere categorie, in een 
transparant en duidelijk herkenbaar 
formaat, evenals hun beschikbaarheid, 
kosten en voorwaarden voor 
omboekingen, annuleringen of andere 
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wijzigingen;

Or. de

Amendement 222
Monika Hohlmeier

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 4 – lid 1 – letter c ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c ter) de beschikbare contingenten in een 
bepaalde reisklasse met inbegrip van 
mogelijke kosten in geval van omboeking 
naar een hogere of een lagere klasse;

Or. de

Amendement 223
Jorgo Chatzimarkakis

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 4 – lid 1 – letter e

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(e) het minimumaantal personen dat nodig 
is om de pakketreis uit te voeren en een 
termijn van ten minste 20 dagen voor het 
begin van de pakketreis waarbinnen de reis 
kan worden geannuleerd als dat aantal niet 
wordt bereikt;

(e) het minimumaantal personen dat nodig 
is om de pakketreis uit te voeren en een 
redelijke termijn voor het begin van de 
pakketreis waarbinnen de reis kan worden 
geannuleerd als dat aantal niet wordt 
bereikt;

Or. en

Motivering

Het is niet redelijk te verwachten dat het minimumaantal personen voor een bepaalde 
pakketreis twintig dagen van tevoren is bereikt. De organisatoren dienen te bepalen hoeveel 
tijd er nodig is, maar dit moet duidelijk aan de consument worden meegedeeld.
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Amendement 224
Sergio Gaetano Cofferati

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 4 – lid 1 – letter e

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(e) het minimumaantal personen dat nodig 
is om de pakketreis uit te voeren en een 
termijn van ten minste 20 dagen voor het 
begin van de pakketreis waarbinnen de reis 
kan worden geannuleerd als dat aantal niet 
wordt bereikt;

(e) het minimumaantal personen dat nodig 
is om de pakketreis uit te voeren en een 
termijn van ten minste 30 dagen voor het 
begin van de pakketreis waarbinnen de reis 
kan worden geannuleerd als dat aantal niet 
wordt bereikt;

Or. en

Amendement 225
Ivo Belet

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 4 – lid 1 – letter e

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(e) het minimumaantal personen dat nodig 
is om de pakketreis uit te voeren en een 
termijn van ten minste 20 dagen voor het 
begin van de pakketreis waarbinnen de reis 
kan worden geannuleerd als dat aantal niet 
wordt bereikt;

(e) het minimumaantal personen dat nodig 
is om de pakketreis uit te voeren en een 
termijn van ten minste 14 dagen voor het 
begin van de pakketreis waarbinnen de reis 
kan worden geannuleerd als dat aantal niet 
wordt bereikt;

Or. nl

Motivering

Deze waarde dient te worden afgestemd op de annuleringsregeling voor 
luchtvaartmaatschappijen in de Wijziging van Verordening (EG) nr. 261/2004 tot vaststelling 
van gemeenschappelijke regels inzake compensatie en bijstand aan luchtreizigers bij 
instapweigering en annulering of langdurige vertraging van vluchten en Verordening (EG) 
nr. 2027/97 betreffende de aansprakelijkheid van luchtvervoerders met betrekking tot het 
luchtvervoer van passagiers en hun bagage
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Amendement 226
Emma McClarkin

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 4 – lid 1 – letter f bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(f bis) informatie over het facultatieve 
aangaan van een 
verzekeringsovereenkomst die de kosten 
in verband met annulering door de 
consument dekt of van een 
bijstandsovereenkomst die de 
repatriëringskosten bij ongeval of ziekte 
dekt;

Or. en

Amendement 227
Catherine Stihler

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 4 – lid 1 – letter g bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(g bis) de voorwaarden voor de opzegging 
van de overeenkomst door de reiziger of 
de organisator voor het begin van de 
pakketreis.

Or. en

Amendement 228
Sergio Gaetano Cofferati

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 4 – lid 1 – letter g bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(g bis) het feit dat de reiziger de 
overeenkomst op elk gewenst moment 
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voor het begin van de pakketreis kan 
opzeggen tegen de eventuele redelijke 
standaardopzegvergoeding 
overeenkomstig artikel 10, lid 1.

Or. en

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

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 4 – lid 1 – letter g bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(g bis) de mogelijkheid dat het contract 
opgezegd kan worden, de termijnen 
daarvoor en, indien nodig, vaststelling 
van de boete daarvoor;

Or. es

Amendement 230
Sergio Gaetano Cofferati

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 4 – lid 1 – letter g ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(g ter) in voorkomend geval, informatie 
over risico's ten gevolge van oorlog en 
natuurrampen.

Or. en

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

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 4 – lid 1 – letter g ter (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(g ter) of het mogelijk is de pakketreis 
over te dragen naar een andere reiziger en 
mogelijke beperkingen of gevolgen van 
deze overdracht;

Or. es

Amendement 232
Sergio Gaetano Cofferati

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 4 – lid 1 – letter g quater (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(g quater) in voorkomend geval, 
informatie over de 
insolventiebescherming en 
aansprakelijkheidsverzekering van de 
organisator.

Or. en

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

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 4 – lid 1 – letter g quater (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(g quater) in voorkomend geval, of er 
toegang is tot buitengerechtelijke 
klachten- en 
geschilbeslechtingsprocedures waaraan 
de handelaar is onderworpen, en de wijze 
waarop daar toegang toe is.

Or. es
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Motivering

Voorgesteld wordt deze drie nieuwe letters toe te voegen aan artikel 4, lid 1, zodat de 
consument het bestaande aanbod op de markt toereikend kan beoordelen en vergelijken en 
gezorgd wordt voor meer concurrentie tussen bedrijven.

Amendement 234
Sergio Gaetano Cofferati

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 4 – lid 1 – letter g quinquies (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(g quinquies) informatie over interne 
klachtenafhandelingsprocedures en over 
beschikbare alternatieve 
geschillenbeslechtingsregelingen 
overeenkomstig Richtlijn 2013/11/EU en 
online geschillenbeslechtingsregelingen 
overeenkomstig Verordening (EU) nr. 
524/2013, en over of de handelaar al dan 
niet is aangesloten bij een specifieke 
ADR-regeling.

Or. en

Amendement 235
Hans-Peter Mayer

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 4 – lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. Indien een pakketreis door een 
doorverkoper verkocht wordt, moet de 
doorverkoper de reiziger de in lid 1 
bedoelde informatie onverwijld en 
volledig verstrekken.

Or. de
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Motivering

De gevolgen van een foutieve of gebrekkige informatieverstrekking worden in artikel 19 
opgenomen.

Amendement 236
Hans-Peter Mayer

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 4 – lid 1 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 ter. Bij een elektronisch afgesloten 
reisovereenkomst wijst de organisator de 
reiziger duidelijk, nadrukkelijk en 
onmiddellijk voordat deze zijn reis boekt, 
op de in artikel 4, lid 1, onder a) punten i), 
ii), iii), iv), v), c) en d) bedoelde 
informatie. Artikel 8, lid 2, alinea 2 van 
Richtlijn 2011/83/EU is eveneens van 
toepassing.

Or. de

Motivering

Met name voor via het internet geboekte reizen is de informatie die voor het boeken 
meegedeeld moet worden van bijzonder belang voor de reiziger. Bij deze boekingen is er vaak 
geen persoonlijk aanspreekpunt en moet de reiziger de voor de reis relevante informatie zelf 
op de website zoeken. Concrete criteria voor de manier waarop de informatie moet worden 
meegedeeld vergemakkelijken de uitvoerbaarheid van de informatieverplichtingen. De 
regeling is in overeenstemming met artikel 8, lid 2 van Richtlijn 2011/83/EU.

Amendement 237
Hans-Peter Mayer

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 4 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De in lid 1 bedoelde informatie wordt op 
een duidelijke en opvallende manier 

2. De in lid 1 bedoelde informatie wordt op 
een duidelijke, begrijpelijke en opvallende 
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verstrekt. manier verstrekt.

Or. de

Motivering

In de richtlijn consumentenrechten heeft men het over "duidelijk en begrijpelijk". Duidelijk 
betekent hier inderdaad opvallend, dit kan echter ook een vertaalprobleem zijn (Engels = 
prominent). Er wordt echter bedoeld dat de informatie duidelijk zichtbaar moet zijn.

Amendement 238
Sergio Gaetano Cofferati

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 4 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De in lid 1 bedoelde informatie wordt op 
een duidelijke en opvallende manier 
verstrekt.

2. De in lid 1 bedoelde informatie wordt 
via een duurzame gegevensdrager en op 
een duidelijke en opvallende manier 
verstrekt.

Or. en

Amendement 239
Pablo Arias Echeverría, Rosa Estaràs Ferragut

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 4 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De in lid 1 bedoelde informatie wordt op 
een duidelijke en opvallende manier 
verstrekt.

2. De in lid 1 bedoelde informatie wordt op 
een duidelijke en begrijpelijke manier 
verstrekt.

Or. es

Motivering

Met het voorstel wordt de nodige samenhang nagestreefd met de richtlijn consumentenrechten 
wat betreft de manier waarop precontractuele informatie moet worden verstrekt.



PE526.125v01-00 98/205 AM\1013596NL.doc

NL

Amendement 240
Catherine Stihler

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 4 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De in lid 1 bedoelde informatie wordt op 
een duidelijke en opvallende manier 
verstrekt.

2. De in lid 1 bedoelde informatie wordt op 
een duidelijke, toegankelijke en opvallende 
manier verstrekt.

Or. en

Amendement 241
Hans-Peter Mayer

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 4 – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. De bewijslast voor de nakoming van 
de in dit hoofdstuk neergelegde 
informatievoorschriften ligt bij de 
handelaar.

Or. de

Motivering

Aangezien het na het sluiten van de overeenkomst tot geschillen tussen de organisator en de 
consument over de nakoming van de informatieverplichting kan komen, moet in de richtlijn 
duidelijk worden bepaald dat in dat geval de handelaar ingevolge hoofdstuk II de bewijslast 
draagt voor de nakoming van zijn informatieverplichtingen. Een gelijkaardige regeling is 
terug te vinden in artikel 6, lid 1 van Richtlijn 2011/83/EU betreffende consumentenrechten.

Amendement 242
Hans-Peter Mayer

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 5 – lid 1
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten zien erop toe dat de 
organisator de informatie die op grond 
van artikel 4, onder a), c), d), e) en g) aan 
de reiziger is verstrekt, niet mag 
veranderen, tenzij de organisator zich dit 
recht voorbehoudt en eventuele 
wijzigingen op duidelijke en opvallende 
wijze aan de reiziger meedeelt voordat de 
overeenkomst wordt gesloten.

1. De informatie die ingevolge artikel 4, 
lid 1, onder a), c), d), e) en g) aan de 
reizigers meegedeeld wordt, maakt 
integraal deel uit van de 
pakketreisovereenkomst en mag niet 
gewijzigd worden, tenzij de partijen bij de 
overeenkomst nadrukkelijk iets anders 
overeenkomen.

Or. de

Motivering

De bewoording van het voorstel voor een richtlijn is verwarrend: informatie die reeds is 
meegedeeld kan niet gewijzigd worden. De voorgaande bewoordingen van het voorstel voor 
een richtlijn kunnen echter zo begrepen worden dat de organisator op grond van zijn 
precontractueel aanbod reeds contractueel gebonden is. Het amendement neemt de oplossing 
van de richtlijn consumentenrechten over voor het pakketreizenrecht en draagt zodoende bij 
tot meer samenhang in het consumentenrecht van de EU.

Amendement 243
Sergio Gaetano Cofferati

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 5 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten zien erop toe dat de 
organisator de informatie die op grond van 
artikel 4, onder a), c), d), e) en g) aan de 
reiziger is verstrekt, niet mag veranderen, 
tenzij de organisator zich dit recht 
voorbehoudt en eventuele wijzigingen op 
duidelijke en opvallende wijze aan de 
reiziger meedeelt voordat de overeenkomst 
wordt gesloten.

1. De lidstaten zien erop toe dat de 
organisator de informatie die op grond van 
artikel 4, onder a), c), d), e), g) en g bis) 
aan de reiziger is verstrekt, niet mag 
veranderen, tenzij de organisator zich dit 
recht voorbehoudt en eventuele 
wijzigingen op duidelijke en opvallende 
wijze aan de reiziger meedeelt voordat de 
overeenkomst wordt gesloten.

Or. en
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Amendement 244
Pablo Arias Echeverría, Rosa Estaràs Ferragut

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 5 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten zien erop toe dat de 
organisator de informatie die op grond van 
artikel 4, onder a), c), d), e) en g) aan de 
reiziger is verstrekt, niet mag veranderen, 
tenzij de organisator zich dit recht 
voorbehoudt en eventuele wijzigingen op 
duidelijke en opvallende wijze aan de 
reiziger meedeelt voordat de overeenkomst 
wordt gesloten.

1. De lidstaten zien erop toe dat de 
organisator de informatie die op grond van 
artikel 4, onder a), c), d), e) en g) aan de 
reiziger is verstrekt, niet mag veranderen, 
tenzij de organisator zich dit recht 
voorbehoudt en eventuele wijzigingen op 
duidelijke en begrijpelijke wijze aan de 
reiziger meedeelt voordat de overeenkomst 
wordt gesloten.

Or. es

Amendement 245
Ildikó Gáll-Pelcz

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 5 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Indien de in artikel 4, lid 1, onder c) 
bedoelde informatie over bijkomende 
vergoedingen, toeslagen en andere kosten 
niet wordt verstrekt voordat de 
overeenkomst wordt gesloten, hoeft de 
reiziger dezen vergoedingen, toeslagen of 
andere kosten niet te betalen.

2. Indien de in artikel 4, lid 1, onder c) 
bedoelde informatie over bijkomende 
vergoedingen, toeslagen en andere kosten 
niet schriftelijk wordt verstrekt voordat de 
overeenkomst wordt gesloten, hoeft de 
reiziger deze vergoedingen, toeslagen of 
andere kosten niet te betalen. Indien de 
reisorganisator hier echter de aandacht 
op vestigt en dit aan de reiziger meedeelt, 
is de reiziger verplicht de kosten te 
dragen.

Or. en

Amendement 246
Hans-Peter Mayer, Andreas Schwab
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Voorstel voor een richtlijn
Artikel 5 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Op of onmiddellijk na het moment dat 
de overeenkomst wordt gesloten verstrekt 
de organisator de reiziger een kopie van de 
overeenkomst of een bevestiging van de 
overeenkomst op een duurzame 
gegevensdrager.

3. Op of onmiddellijk na het moment dat 
de overeenkomst wordt gesloten verstrekt 
de organisator de reiziger een kopie van de 
overeenkomst of een bevestiging van de 
overeenkomst op een duurzame 
gegevensdrager.

Or. de

Motivering

Het zal niet altijd mogelijk zijn de bevestiging meteen bij het sluiten van de overeenkomst of 
onmiddellijk daarna te geven.

Amendement 247
Emma McClarkin

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 5 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Op of onmiddellijk na het moment dat 
de overeenkomst wordt gesloten verstrekt 
de organisator de reiziger een kopie van de 
overeenkomst of een bevestiging van de 
overeenkomst op een duurzame 
gegevensdrager.

3. Op of zo snel mogelijk na het moment 
dat de overeenkomst wordt gesloten 
verstrekt de organisator de reiziger een 
kopie van de overeenkomst of een 
bevestiging van de overeenkomst op een 
duurzame gegevensdrager.

Or. en

Motivering

Bij telefonische boekingen, boekingen per post, via andere procedures op afstand of via 
online procedures is het niet altijd mogelijk om onmiddellijk een bevestiging te verstrekken.

Amendement 248
Jorgo Chatzimarkakis



PE526.125v01-00 102/205 AM\1013596NL.doc

NL

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 5 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Op of onmiddellijk na het moment dat 
de overeenkomst wordt gesloten verstrekt 
de organisator de reiziger een kopie van de 
overeenkomst of een bevestiging van de 
overeenkomst op een duurzame 
gegevensdrager.

3. Op of onmiddellijk na het moment dat 
de overeenkomst wordt gesloten verstrekt 
de organisator de reiziger een kopie van de 
overeenkomst of een bevestiging van de 
overeenkomst.

Or. en

Motivering

Aangezien veel diensten en transacties tegenwoordig online plaatsvinden, hoeft de 
overeenkomst niet op een duurzame gegevensdrager te worden verstrekt, maar online en in 
een printervriendelijke versie.

Amendement 249
Catherine Stihler

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 5 – lid 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 bis. De aan de reiziger verstrekte 
precontractuele informatie is bindend 
voor de organisator en vormt een 
onderdeel van de overeenkomst.

Or. en

Amendement 250
Catherine Stihler

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 6 – lid 1
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten zien erop toe dat 
pakketreisovereenkomsten in heldere en 
begrijpelijke taal worden gesteld en, voor 
zover zij schriftelijk worden vastgelegd, 
leesbaar zijn.

1. De lidstaten zien erop toe dat 
pakketreisovereenkomsten in heldere, 
toegankelijke en begrijpelijke taal worden 
gesteld en, voor zover zij schriftelijk 
worden vastgelegd, leesbaar zijn.

Or. en

Amendement 251
Pablo Arias Echeverría, Rosa Estaràs Ferragut

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 6 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten zien erop toe dat 
pakketreisovereenkomsten in heldere en 
begrijpelijke taal worden gesteld en, voor 
zover zij schriftelijk worden vastgelegd, 
leesbaar zijn.

(Niet van toepassing op de Nederlandse 
versie.)

Or. es

Amendement 252
Hans-Peter Mayer

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 6 – lid 2 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De overeenkomst of de bevestiging van 
de overeenkomst bevat alle in artikel 4 
bedoelde informatie. Daarnaast bevat de 
overeenkomst de volgende aanvullende 
informatie:

2. De tekst van de overeenkomst of de 
bevestiging van de overeenkomst moet de 
volledige inhoud van de overeenkomst 
weergeven en met name ook de in artikel 
4 bedoelde informatie die onderdeel van 
de overeenkomst geworden is. Daarnaast 
bevat de tekst van de overeenkomst of de 
bevestiging de volgende aanvullende 
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informatie:

Or. de

Motivering

Het voorstel omvat een nadere bepaling van het voorstel van de Commissie dat bepaalt dat 
informatie in de overeenkomst moet worden opgenomen, hoewel deze enkel "in artikel 4 
bedoeld is". De overeenkomst kan echter enkel informatie bevatten die ook werkelijk 
meegedeeld is. Het amendement doet dit door de nadruk te leggen op de informatie "die 
inhoud van de overeenkomst geworden is". Dit laatste is in overeenstemming met het 
hierboven voorgestelde artikel 5, lid 1.

Amendement 253
Jorgo Chatzimarkakis

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 6 – lid 2 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) bijzondere wensen van de reiziger 
waarop de organisator is ingegaan;

(a) voor zover mogelijk, bijzondere wensen 
van de reiziger waarop de organisator is 
ingegaan;

Or. en

Motivering

Er zou ruimte moeten zijn voor bijzondere wensen van de reiziger; de organisator kan echter 
niet altijd aan alle denkbare eisen voldoen en kan daarom niet automatisch gehouden zijn dit 
te doen.

Amendement 254
Philippe Juvin

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 6 – lid 2 – letter b – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) het feit dat de organisator: (b) het feit dat de organisator en/of de 
doorverkoper:
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Or. en

Motivering

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.

Amendement 255
Philippe Juvin

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 6 – lid 2 – letter b – punt ii

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(ii) verplicht is bijstand te bieden wanneer 
de reiziger in moeilijkheden verkeert, 
zoals bepaald is in artikel 14;

Schrappen

Or. en

Motivering

Deze alinea is niet geschrapt, maar verplaatst naar letter b bis) als gevolg van de door 
Philippe Juvin voorgestelde wijziging van letter b). In feite heeft de bepaling inzake bijstand 
(artikel 14) alleen betrekking op de organisator en niet op de doorverkoper. De 
aansprakelijkheid voor de uitvoering van de pakketreis (artikel 11) en de 
insolventiebescherming (artikel 15 en 16) gelden echter zowel voor de organisator en/of de 
doorverkoper (bij pakketreizen) als voor de doorverkoper bij geassisteerde 
reisarrangementen.

Amendement 256
Philippe Juvin

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 6 – lid 2 – letter b bis (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b bis) het feit dat de organisator verplicht 
is bijstand te bieden wanneer de reiziger 
in moeilijkheden verkeert, zoals bepaald is 
in artikel 14;

Or. en

Motivering

Deze alinea is verplaatst van letter b), punt ii), als gevolg van de door Philippe Juvin 
voorgestelde wijziging van letter b). In feite heeft de bepaling inzake bijstand (artikel 14) 
alleen betrekking op de organisator en niet op de doorverkoper. De aansprakelijkheid voor de 
uitvoering van de pakketreis (artikel 11) en de insolventiebescherming (artikel 15 en 16) 
gelden echter zowel voor de organisator en/of de doorverkoper (bij pakketreizen) als voor de 
doorverkoper bij geassisteerde reisarrangementen.

Amendement 257
Ivo Belet

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 6– lid 2 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c) de gegevens betreffende een 
contactpunt waar de reiziger een klacht 
kan indienen over eventuele niet-
nakoming ter plaatse;

Schrappen

Or. nl

Amendement 258
Ivo Belet

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 6 – lid 2 – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(d) de naam, het geografische adres, het 
telefoonnummer en het e-mailadres van 

Schrappen
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de plaatselijke vertegenwoordiger van de 
organisator of van een contactpunt 
waarop een reiziger in moeilijkheden een 
beroep kan doen of, wanneer er geen 
vertegenwoordiger of contactpunt is, een 
noodnummer of informatie over andere 
manieren om contact op te nemen met de 
organisator;

Or. nl

Amendement 259
Sergio Gaetano Cofferati

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 6 – lid 2 – letter e

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(e) het feit dat de reiziger de overeenkomst 
op elk gewenst moment voor het begin van 
de pakketreis kan opzeggen tegen betaling 
van een passende schadeloosstelling of 
een redelijke standaardopzegvergoeding, 
mits een dergelijke vergoeding wordt 
gespecificeerd overeenkomstig artikel 10, 
lid 1;

Schrappen

Or. en

Amendement 260
Jorgo Chatzimarkakis

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 6 – lid 2 – letter g bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(g bis) de naam en contactgegevens van 
de vervoerders aan wie de reiziger 
eventuele vorderingen voor 
schadeloosstelling op grond van artikel 
12, lid 4, moet richten.
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Or. en

Amendement 261
Hans-Peter Mayer

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 6 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De in lid 2 bedoelde informatie wordt op 
een duidelijke en opvallende manier 
verstrekt.

3. De in lid 2 bedoelde informatie wordt op 
een duidelijke, begrijpelijke en opvallende 
manier verstrekt.

Or. de

Motivering

Duidelijk en begrijpelijk is afkomstig uit de richtlijn consumentenrechten. (Voor het overige is 
het amendement niet van toepassing op de Nederlandse versie.)

Amendement 262
Ivo Belet

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 6 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Ruim voor het begin van de pakketreis 
verstrekt de organisator de reiziger de 
nodige ontvangstbewijzen, waardebonnen 
of toegangsbewijzen met informatie over 
de precieze tijdstippen van vertrek, 
tussenstops, aansluitingen en aankomst.

4. Ruim voor het begin van de pakketreis 
verstrekt de organisator de reiziger de 
volgende informatie:

(a) nodige ontvangstbewijzen, 
waardebonnen of toegangsbewijzen met 
informatie over de precieze tijdstippen van 
vertrek, tussenstops, aansluitingen en 
aankomst;
(b) de gegevens betreffende een 
contactpunt waar de reiziger een klacht 
kan indienen over eventuele niet-
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nakoming ter plaatse;
(c) de naam, het geografische adres, het 
telefoonnummer en het e-mailadres van 
de plaatselijke vertegenwoordiger van de 
organisator of van een contactpunt 
waarop een reiziger in moeilijkheden een 
beroep kan doen of, wanneer er geen 
vertegenwoordiger of contactpunt is, een 
noodnummer of informatie over andere 
manieren om contact op te nemen met de 
organisator.

Or. nl

Amendement 263
Anna Hedh

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 7 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten zien erop toe dat reizigers 
die de organisator binnen een redelijke 
termijn voor het begin van de pakketreis 
via een duurzame gegevensdrager op de 
hoogte stellen, de overeenkomst kunnen 
overdragen aan iemand die voldoet aan alle 
voorwaarden die voor die overeenkomst 
gelden.

1. De lidstaten zien erop toe dat reizigers 
die de organisator of de doorverkoper
binnen een redelijke termijn voor het begin 
van de pakketreis via een duurzame 
gegevensdrager op de hoogte stellen, de 
overeenkomst kunnen overdragen aan 
iemand die voldoet aan alle voorwaarden 
die voor die overeenkomst gelden.

Or. sv

Amendement 264
Sergio Gaetano Cofferati

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 7 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten zien erop toe dat reizigers 
die de organisator binnen een redelijke 

1. De lidstaten zien erop toe dat reizigers 
die de organisator of de doorverkoper
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termijn voor het begin van de pakketreis 
via een duurzame gegevensdrager op de 
hoogte stellen, de overeenkomst kunnen 
overdragen aan iemand die voldoet aan alle 
voorwaarden die voor die overeenkomst 
gelden.

binnen een redelijke termijn voor het begin 
van de pakketreis via een duurzame 
gegevensdrager op de hoogte stellen, de 
overeenkomst kunnen overdragen aan 
iemand die voldoet aan alle voorwaarden 
die voor die overeenkomst gelden.

Or. en

Amendement 265
Adam Bielan

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 7 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten zien erop toe dat reizigers 
die de organisator binnen een redelijke 
termijn voor het begin van de pakketreis 
via een duurzame gegevensdrager op de 
hoogte stellen, de overeenkomst kunnen 
overdragen aan iemand die voldoet aan alle 
voorwaarden die voor die overeenkomst 
gelden.

1. De lidstaten zien erop toe dat reizigers 
die de organisator binnen een redelijke 
termijn voor het begin van de pakketreis, 
echter niet later dan zeven dagen voor het 
vertrek, via een duurzame gegevensdrager 
op de hoogte stellen, de overeenkomst 
kunnen overdragen aan iemand die voldoet 
aan alle voorwaarden die voor die 
overeenkomst gelden.

Or. pl

Amendement 266
Matteo Salvini

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 7 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Degene die de overeenkomst overdraagt 
en degene die de overeenkomst overneemt 
zijn hoofdelijk en gezamenlijk 
aansprakelijk voor de betaling van het nog 
verschuldigde bedrag en voor eventuele 
bijkomende vergoedingen, toeslagen en 
andere kosten die voortvloeien uit de 

2. Degene die de overeenkomst overdraagt 
en degene die de overeenkomst overneemt 
zijn hoofdelijk en gezamenlijk 
aansprakelijk voor de betaling van het nog 
verschuldigde bedrag en voor eventuele 
bijkomende vergoedingen, toeslagen en 
andere kosten die voortvloeien uit de 
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overdracht. Deze kosten mogen niet 
onredelijk zijn en in geen geval meer 
bedragen dan de werkelijke kosten voor de 
organisator.

overdracht, met inbegrip van de 
annuleringskosten van derden. Deze 
kosten mogen niet onredelijk zijn en in 
geen geval meer bedragen dan de 
werkelijke kosten voor de organisator.

Or. en

Motivering

Reisdiensten met een reservering op naam of gepersonaliseerde diensten zijn vaak een 
combinatie van onderling afhankelijke diensten van verschillende verleners. Bij de overdracht 
van een overeenkomst zijn degene die de overeenkomst overdraagt en degene die de 
overeenkomst overneemt aansprakelijk jegens alle verleners van de dienst.

Amendement 267
Sergio Gaetano Cofferati

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 7 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Degene die de overeenkomst overdraagt 
en degene die de overeenkomst overneemt 
zijn hoofdelijk en gezamenlijk 
aansprakelijk voor de betaling van het nog 
verschuldigde bedrag en voor eventuele 
bijkomende vergoedingen, toeslagen en 
andere kosten die voortvloeien uit de 
overdracht. Deze kosten mogen niet 
onredelijk zijn en in geen geval meer 
bedragen dan de werkelijke kosten voor de 
organisator.

2. Degene die de overeenkomst overdraagt 
en degene die de overeenkomst overneemt 
zijn hoofdelijk en gezamenlijk 
aansprakelijk voor de betaling van het nog 
verschuldigde bedrag en voor eventuele 
bijkomende vergoedingen, toeslagen en 
eventuele andere kosten die voortvloeien 
uit de overdracht. De organisator brengt 
degene die de overeenkomst overdraagt en 
degene die de overeenkomst overneemt op 
de hoogte van de eventuele kosten van de 
overdracht, die in geen geval onredelijk 
mogen zijn en meer mogen bedragen dan 
de werkelijke kosten voor de organisator.

Or. en

Amendement 268
Hans-Peter Mayer
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Voorstel voor een richtlijn
Artikel 7 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Degene die de overeenkomst overdraagt 
en degene die de overeenkomst overneemt 
zijn hoofdelijk en gezamenlijk 
aansprakelijk voor de betaling van het nog 
verschuldigde bedrag en voor eventuele 
bijkomende vergoedingen, toeslagen en 
andere kosten die voortvloeien uit de 
overdracht. Deze kosten mogen niet 
onredelijk zijn en in geen geval meer 
bedragen dan de werkelijke kosten voor de 
organisator.

2. Degene die de overeenkomst overdraagt 
en degene die de overeenkomst overneemt 
zijn hoofdelijk en gezamenlijk 
aansprakelijk voor de betaling van het nog 
verschuldigde bedrag en voor eventuele 
bijkomende vergoedingen, toeslagen en 
andere kosten die voortvloeien uit de 
overdracht. Deze meerkosten mogen niet 
onredelijk zijn en in geen geval meer 
bedragen dan de werkelijke kosten voor de 
organisator.

Or. de

Amendement 269
Sergio Gaetano Cofferati

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 8 – lid 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten zien erop toe dat de prijs 
van pakketreizen niet wordt gewijzigd, 
tenzij de overeenkomst uitdrukkelijk in de 
mogelijkheid van een prijsverhoging 
voorziet en de organisator verplicht is de 
prijs evenredig te verlagen als er 
veranderingen optreden:

1. De lidstaten zien erop toe dat de prijs 
van pakketreizen niet wordt gewijzigd, 
tenzij de overeenkomst eerder dan drie 
maanden voor het begin ervan is gesloten 
en uitdrukkelijk in de mogelijkheid van 
een prijsverhoging voorziet en de 
organisator verplicht is de prijs evenredig 
te verlagen als er veranderingen optreden:

Or. en

Amendement 270
Ildikó Gáll-Pelcz

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 8 – lid 1 – letter a
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) in de brandstofkosten voor het 
personenvervoer;

(a) in de prijs van het personenvervoer 
door de brandstofkosten voor het 
personenvervoer;

Or. en

Motivering

Tenzij de organisator zelf het personenvervoer uitvoert, mag hij de kosten van aanbieders niet 
afzonderlijk vergoeden, maar moet hij hen de in de overeenkomst of de tariefstructuur 
vastgestelde vergoedingen betalen, welke op verschillende tijdstippen kunnen variëren door 
schommelingen in de brandstofprijzen.

Amendement 271
Ildikó Gáll-Pelcz

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 8 – lid 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) in de hoogte van belastingen of 
vergoedingen die worden geheven door 
niet direct bij de uitvoering van de 
pakketreis betrokken derden, zoals 
toeristenbelastingen, landingsrechten en 
belastingen in verband met het in- of 
uitstappen in havens en op vliegvelden; of

(b) de voor bepaalde diensten 
verschuldigde heffingen en belastingen, 
zoals toeristenbelastingen, landingsrechten 
en belastingen in verband met het in- of 
uitstappen in havens en op vliegvelden; of

Or. en

Amendement 272
Anna Hedh

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 8 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De in lid 1 bedoelde prijsverhoging mag 
maximaal 10 % van de prijs van een 
pakketreis bedragen.

2. De in lid 1 bedoelde prijsverhoging mag 
maximaal 3 % van de prijs van een 
pakketreis bedragen.
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Or. sv

Amendement 273
Konstantinos Poupakis

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 8 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De in lid 1 bedoelde prijsverhoging mag 
maximaal 10 % van de prijs van een 
pakketreis bedragen.

2. De in lid 1 bedoelde prijsverhoging mag 
maximaal 5 % van de prijs van een 
pakketreis bedragen, terwijl op de
organisator de informatieverplichtingen 
rusten en voor de reiziger de rechten van 
artikel 9, lid 2 gelden.

Or. el

Motivering

Een limiet van 10 % zou een onevenredige belasting voor de reiziger vormen, vooral in 
gevallen waarin de prijs van de pakketreis hoog is en/of als er veel deelnemers gebruik maken 
van één pakketreis, zoals gezinnen (waarbij elk gezinslid 10 % extra moet betalen).

Amendement 274
Sergio Gaetano Cofferati

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 8 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De in lid 1 bedoelde prijsverhoging mag 
maximaal 10 % van de prijs van een 
pakketreis bedragen.

2. De in lid 1 bedoelde prijsverhoging mag 
maximaal 5 % van de prijs van een 
pakketreis bedragen.

Or. en

Amendement 275
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein
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Voorstel voor een richtlijn
Artikel 8 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De in lid 1 bedoelde prijsverhoging geldt 
alleen indien de organisator de reiziger er
door middel van een duurzame 
gegevensdrager uiterlijk 20 dagen voor het 
begin van de pakketreis van in kennis stelt 
met een motivering en berekening.

3. De in lid 1 bedoelde prijsverhoging geldt 
alleen indien de organisator de reiziger 
door middel van een duurzame 
gegevensdrager onverwijld en uiterlijk 20 
dagen voor het begin van de pakketreis op 
heldere en begrijpelijke wijze in kennis 
stelt:
a) van de bedoelde prijsverhoging met een 
motivering en berekening, alsmede
b) van het feit dat de reiziger de 
overeenkomst binnen een nader bepaalde 
redelijke termijn zonder boete kan 
opzeggen en dat anders de prijsstijging als 
aanvaard wordt beschouwd.

Or. pl

Motivering

In geval van een prijsstijging van maximaal 10 % dient de reiziger recht te hebben op 
kosteloze annulering. Een prijsverhoging van 10 % kan bij een reis van bijvoorbeeld een 
vierpersoonsgezin een behoorlijke aanslag plegen op zijn budget. Benadrukt moet worden dat 
het gaat om een overeenkomst tussen twee partijen. Bij wezenlijke wijzigingen van de 
overeenkomst zoals een prijswijziging, dient hiervoor instemming van de reiziger te worden 
gevraagd. De prijs is bovendien een van de belangrijkste eigenschappen van een 
reisarrangement en is doorslaggevend bij de keuze van het arrangement.

Amendement 276
Anna Hedh

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 8 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De in lid 1 bedoelde prijsverhoging geldt 
alleen indien de organisator de reiziger er 
door middel van een duurzame 
gegevensdrager uiterlijk 20 dagen voor het 
begin van de pakketreis van in kennis stelt 

3. De in lid 1 bedoelde prijsverhoging geldt 
alleen indien de organisator de reiziger er 
door middel van een duurzame 
gegevensdrager uiterlijk 40 dagen voor het 
begin van de pakketreis van in kennis stelt 
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met een motivering en berekening. met een motivering en berekening.

Or. sv

Amendement 277
Sergio Gaetano Cofferati

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 8 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De in lid 1 bedoelde prijsverhoging geldt 
alleen indien de organisator de reiziger er 
door middel van een duurzame 
gegevensdrager uiterlijk 20 dagen voor het 
begin van de pakketreis van in kennis stelt 
met een motivering en berekening.

3. De in lid 1 bedoelde prijsverhoging geldt 
alleen indien de organisator de reiziger er 
door middel van een duurzame 
gegevensdrager uiterlijk 30 dagen voor het 
begin van de pakketreis van in kennis stelt 
met een motivering en berekening.

Or. en

Amendement 278
Konstantinos Poupakis

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 8 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De in lid 1 bedoelde prijsverhoging geldt 
alleen indien de organisator de reiziger er 
door middel van een duurzame 
gegevensdrager uiterlijk 20 dagen voor het 
begin van de pakketreis van in kennis stelt 
met een motivering en berekening.

3. De in lid 1 bedoelde prijsverhoging geldt 
alleen indien de organisator de reiziger er 
door middel van een duurzame 
gegevensdrager uiterlijk 30 dagen voor het 
begin van de pakketreis van in kennis stelt 
met een motivering en berekening.

Or. el

Amendement 279
Konstantinos Poupakis
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Voorstel voor een richtlijn
Artikel 8 – lid 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 bis. Indien de reiziger de in lid 2 
bedoelde prijsverhoging niet aanvaardt, 
heeft hij of zij het recht om de 
overeenkomst zonder betaling van een 
boete op te zeggen wegens wijziging van 
de contractvoorwaarden.

Or. el

Motivering

Dit amendement verleent de reiziger het recht om de overeenkomst zonder boete te beëindigen 
wanneer de prijs van de pakketreis wordt verhoogd.

Amendement 280
Sergio Gaetano Cofferati

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 9 – lid 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten zien erop toe dat de 
organisator voor het begin van de 
pakketreis andere voorwaarden van de 
overeenkomst dan de prijs niet eenzijdig 
verandert, tenzij:

1. De lidstaten zien erop toe dat de 
organisator voor het begin van de
pakketreis andere voorwaarden van de 
overeenkomst dan de prijs niet eenzijdig 
verandert.

Or. en

Amendement 281
Sergio Gaetano Cofferati

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 9 – lid 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) de organisator zich dit recht heeft Schrappen
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voorbehouden in de overeenkomst,

Or. en

Amendement 282
Catherine Stihler

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 9 – lid 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) het om een onbeduidende verandering 
gaat, en

Schrappen

Or. en

Amendement 283
Sergio Gaetano Cofferati

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 9 – lid 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) het om een onbeduidende verandering 
gaat, en

Schrappen

Or. en

Amendement 284
Catherine Stihler

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 9 – lid 1 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c) de organisator de reiziger er op een 
duidelijke en opvallende manier door 
middel van een duurzame gegevensdrager 
van in kennis stelt.

Schrappen
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Or. en

Amendement 285
Sergio Gaetano Cofferati

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 9 – lid 1 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c) de organisator de reiziger er op een 
duidelijke en opvallende manier door 
middel van een duurzame gegevensdrager 
van in kennis stelt.

Schrappen

Or. en

Amendement 286
Catherine Stihler

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 9 – lid 2 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Indien de organisator zich vóór het begin 
van de pakketreis genoodzaakt ziet een van 
de belangrijkste kenmerken van de 
reisdiensten in de zin van artikel 4, onder 
a), of de bijzondere wensen in de zin van 
artikel 6, lid 2, onder a), ingrijpend te 
wijzigen, stelt hij de reiziger onverwijld op 
een duidelijke en opvallende manier door 
middel van een duurzame gegevensdrager 
in kennis van:

2. Indien de organisator zich vóór het begin 
van de pakketreis genoodzaakt ziet een van 
de belangrijkste kenmerken van de 
reisdiensten in de zin van artikel 4, onder 
a), of de bijzondere wensen in de zin van 
artikel 6, lid 2, onder a), ingrijpend te 
wijzigen, stelt hij de reiziger onverwijld op 
een duidelijke en opvallende manier door 
middel van een duurzame gegevensdrager 
in kennis van de voorgestelde wijzigingen.

De reiziger heeft het recht:
(a) de overeenkomst zonder boete te 
herroepen; of
(b) de wijzigingen te aanvaarden; of
(c) een vervangende pakketreis 
aangeboden te krijgen.
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Or. en

Amendement 287
Sergio Gaetano Cofferati

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 9 – lid 2 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Indien de organisator zich vóór het begin 
van de pakketreis genoodzaakt ziet een van 
de belangrijkste kenmerken van de 
reisdiensten in de zin van artikel 4, onder 
a), of de bijzondere wensen in de zin van 
artikel 6, lid 2, onder a), ingrijpend te 
wijzigen, stelt hij de reiziger onverwijld op 
een duidelijke en opvallende manier door 
middel van een duurzame gegevensdrager 
in kennis van:

2. Indien de organisator zich vóór het begin 
van de pakketreis genoodzaakt ziet een van 
de belangrijkste kenmerken van de 
reisdiensten in de zin van artikel 4, onder 
a), of de bijzondere wensen in de zin van 
artikel 6, lid 2, onder a), te wijzigen, stelt 
hij de reiziger onverwijld op een duidelijke 
en opvallende manier door middel van een 
duurzame gegevensdrager in kennis van de 
voorgestelde verandering.

Or. en

Amendement 288
Jorgo Chatzimarkakis

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 9 – lid 2 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Indien de organisator zich vóór het begin 
van de pakketreis genoodzaakt ziet een van 
de belangrijkste kenmerken van de 
reisdiensten in de zin van artikel 4, onder 
a), of de bijzondere wensen in de zin van 
artikel 6, lid 2, onder a), ingrijpend te 
wijzigen, stelt hij de reiziger onverwijld op 
een duidelijke en opvallende manier door 
middel van een duurzame gegevensdrager
in kennis van:

2. Indien de organisator zich vóór het begin 
van de pakketreis genoodzaakt ziet een van 
de belangrijkste kenmerken van de 
reisdiensten in de zin van artikel 4, onder 
a), of de bijzondere wensen in de zin van 
artikel 6, lid 2, onder a), ingrijpend te 
wijzigen, stelt hij de reiziger onverwijld op 
een duidelijke en opvallende manier in 
kennis van:

Or. en
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Amendement 289
Bernadette Vergnaud

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 9 – lid 2 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Indien de organisator zich vóór het begin 
van de pakketreis genoodzaakt ziet een van 
de belangrijkste kenmerken van de 
reisdiensten in de zin van artikel 4, onder 
a), of de bijzondere wensen in de zin van 
artikel 6, lid 2, onder a), ingrijpend te 
wijzigen, stelt hij de reiziger onverwijld op 
een duidelijke en opvallende manier door 
middel van een duurzame gegevensdrager 
in kennis van:

2. Indien de organisator zich vóór het begin 
van de pakketreis genoodzaakt ziet een van 
de belangrijkste kenmerken van de 
reisdiensten in de zin van artikel 4, onder 
a), of de bijzondere wensen in de zin van 
artikel 6, lid 2, onder a), ingrijpend te 
wijzigen, stelt hij de reiziger onverwijld op 
een duidelijke en opvallende manier door 
middel van een duurzame gegevensdrager 
en, mits de consument zijn 
contactgegevens heeft verstrekt, via alle 
andere communicatiemiddelen in kennis 
van:

Or. fr

Amendement 290
Catherine Stihler

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 9 – lid 2 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) de voorgestelde wijzigingen en Schrappen

Or. en

Amendement 291
Sergio Gaetano Cofferati

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 9 – lid 2 – letter a



PE526.125v01-00 122/205 AM\1013596NL.doc

NL

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) de voorgestelde wijzigingen en Schrappen

Or. en

Amendement 292
Catherine Stihler

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 9 – lid 2 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) het feit dat de reiziger de overeenkomst 
binnen een nader bepaalde redelijke 
termijn zonder boete kan opzeggen en dat 
anders de voorgestelde wijziging als 
aanvaard wordt beschouwd.

Schrappen

Or. en

Amendement 293
Sergio Gaetano Cofferati

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 9 – lid 2 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) het feit dat de reiziger de overeenkomst 
binnen een nader bepaalde redelijke 
termijn zonder boete kan opzeggen en dat 
anders de voorgestelde wijziging als 
aanvaard wordt beschouwd.

Schrappen

Or. en

Amendement 294
Bernadette Vergnaud
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Voorstel voor een richtlijn
Artikel 9 – lid 2 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) het feit dat de reiziger de overeenkomst 
binnen een nader bepaalde redelijke 
termijn zonder boete kan opzeggen en dat 
anders de voorgestelde wijziging als 
aanvaard wordt beschouwd.

(b) het feit dat de consument de 
voorgestelde wijziging binnen een nader 
bepaalde redelijke termijn uitdrukkelijk 
moet aanvaarden en dat anders de 
overeenkomst wordt opgezegd.

Or. fr

Motivering

Daar zich substantiële wijzigingen korte tijd vóór het begin van de reis kunnen voordoen en 
niet altijd de ruimte laten voor een redelijke opzegtermijn, lijkt het beginsel van stilzwijgende 
overeenkomst onevenredig en in strijd met de belangen van de consument.

Amendement 295
Jorgo Chatzimarkakis

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 9 – lid 2 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) het feit dat de reiziger de overeenkomst 
binnen een nader bepaalde redelijke 
termijn zonder boete kan opzeggen en dat 
anders de voorgestelde wijziging als 
aanvaard wordt beschouwd.

(b) indien de samenstelling van de 
pakketreis door de wijzigingen ingrijpend 
zal veranderen, het feit dat de reiziger de 
overeenkomst binnen een nader bepaalde 
redelijke termijn zonder boete kan 
opzeggen en dat anders de voorgestelde 
wijziging als aanvaard wordt beschouwd.

Or. en

Amendement 296
Sergio Gaetano Cofferati

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 9 – lid 2 bis (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. De reiziger krijgt, binnen een 
redelijke termijn, het recht de wijziging te 
aanvaarden, de overeenkomst zonder 
boete te herroepen of een vervangende 
pakketreis aangeboden te krijgen.

Or. en

Amendement 297
Catherine Stihler

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 9 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Wanneer de in lid 2 bedoelde 
wijzigingen van de overeenkomst tot 
gevolg hebben dat de kwaliteit van de 
pakketreis vermindert of dat de kosten 
ervan omlaag gaan, heeft de reiziger recht 
op een passende prijsverlaging.

3. Wanneer de in lid 2 bedoelde 
wijzigingen van de overeenkomst of het 
vervangende aanbod tot gevolg hebben dat 
de kwaliteit van de pakketreis vermindert 
of dat de kosten ervan omlaag gaan, heeft 
de reiziger recht op een passende 
prijsverlaging.

Or. en

Amendement 298
Sergio Gaetano Cofferati

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 9 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Wanneer de in lid 2 bedoelde 
wijzigingen van de overeenkomst tot 
gevolg hebben dat de kwaliteit van de 
pakketreis vermindert of dat de kosten 
ervan omlaag gaan, heeft de reiziger recht 
op een passende prijsverlaging.

3. Wanneer de in lid 2 bedoelde 
wijzigingen van de overeenkomst of de 
vervangende pakketreis tot gevolg hebben 
dat de kwaliteit van de pakketreis 
vermindert of dat de kosten ervan omlaag 
gaan, heeft de reiziger recht op een 
passende prijsverlaging.
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Or. en

Amendement 299
Sergio Gaetano Cofferati

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 9 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Indien de overeenkomst op grond van lid 
2, onder b) wordt opgezegd, betaalt de 
organisator alle bedragen die hij van de 
reiziger heeft ontvangen, binnen veertien 
dagen nadat de overeenkomst is opgezegd 
terug aan de reiziger. De reiziger heeft 
eventueel recht op schadeloosstelling in de 
zin van artikel 12.

4. Indien de overeenkomst na een keuze 
van de reiziger op grond van lid 2 wordt 
opgezegd, betaalt de organisator alle 
bedragen die hij van de reiziger heeft 
ontvangen, binnen veertien dagen nadat de 
overeenkomst is opgezegd terug aan de 
reiziger. De reiziger heeft eventueel recht 
op schadeloosstelling in de zin van artikel 
12.

Or. en

Amendement 300
Catherine Stihler

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 9 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Indien de overeenkomst op grond van lid 
2, onder b) wordt opgezegd, betaalt de 
organisator alle bedragen die hij van de 
reiziger heeft ontvangen, binnen veertien 
dagen nadat de overeenkomst is opgezegd 
terug aan de reiziger. De reiziger heeft 
eventueel recht op schadeloosstelling in de 
zin van artikel 12.

4. Indien de overeenkomst op grond van lid 
2, onder a) wordt opgezegd, betaalt de 
organisator alle bedragen die hij van de 
reiziger heeft ontvangen, binnen veertien 
dagen nadat de overeenkomst is opgezegd 
terug aan de reiziger. De reiziger heeft 
eventueel recht op schadeloosstelling in de 
zin van artikel 12.

Or. en
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Amendement 301
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 10 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten zien erop toe dat de reiziger 
vóór het begin van de pakketreis de 
overeenkomst kan opzeggen tegen betaling 
van een passende schadeloosstelling aan de 
organisator. In de overeenkomst kunnen 
redelijke standaardopzegvergoedingen 
worden bepaald op basis van het tijdstip 
van de opzegging en de normale 
kostenbesparingen en inkomsten uit 
alternatief gebruik van de reisdiensten.
Indien er geen 
standaardopzegvergoedingen zijn 
vastgesteld, moet het bedrag van de 
schadeloosstelling gelijk zijn aan de prijs 
van de pakketreis minus de kosten die de 
organisator heeft bespaard.

1. De lidstaten zien erop toe dat de reiziger 
vóór het begin van de pakketreis de 
overeenkomst kan opzeggen tegen betaling 
van een passende schadeloosstelling aan de 
organisator. In de overeenkomst kunnen 
redelijke standaardopzegvergoedingen 
worden bepaald op basis van het tijdstip 
van de opzegging en de normale 
kostenbesparingen en inkomsten uit 
alternatief gebruik van de reisdiensten.
Indien er geen 
standaardopzegvergoedingen zijn 
vastgesteld, moet het bedrag van de 
schadeloosstelling gelijk zijn aan de prijs 
van de pakketreis minus de kosten die de 
organisator heeft bespaard. Op verzoek van 
de klant overlegt de organisator een 
gedetailleerde berekening van het bedrag 
van de schadeloosstelling, inclusief de 
hoogte van de standaardopzegvergoeding.

Or. pl

Motivering

In de zogenaamde standaardopzegvergoedingen is vaak geen rekening gehouden met de 
feitelijke kosten die de ondernemer heeft gemaakt en die hoger kunnen zijn dan de betreffende 
vergoeding. In extreme gevallen kan de ondernemer meer winst behalen wanneer hij afziet 
van de overeenkomst, dan wanneer hij ze nakomt.

Amendement 302
Sergio Gaetano Cofferati

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 10 – lid 1
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten zien erop toe dat de reiziger 
vóór het begin van de pakketreis de 
overeenkomst kan opzeggen tegen betaling 
van een passende schadeloosstelling aan de 
organisator. In de overeenkomst kunnen
redelijke standaardopzegvergoedingen 
worden bepaald op basis van het tijdstip 
van de opzegging en de normale 
kostenbesparingen en inkomsten uit 
alternatief gebruik van de reisdiensten.
Indien er geen 
standaardopzegvergoedingen zijn 
vastgesteld, moet het bedrag van de 
schadeloosstelling gelijk zijn aan de prijs 
van de pakketreis minus de kosten die de 
organisator heeft bespaard.

1. De lidstaten zien erop toe dat de reiziger 
vóór het begin van de pakketreis de 
overeenkomst kan opzeggen. Er kan om
betaling van een passende 
schadeloosstelling aan de organisator
worden gevraagd. In dat geval worden in 
de overeenkomst redelijke 
standaardopzegvergoedingen bepaald op 
basis van het tijdstip van de opzegging en 
de normale kostenbesparingen en 
inkomsten uit alternatief gebruik van de 
reisdiensten. Deze 
standaardopzegvergoedingen zijn redelijk 
en in geen geval hoger dan de kosten van 
de organisator die na de beëindiging niet 
verhaalbaar zouden zijn.

Or. en

Amendement 303
Anna Hedh

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 10 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De reiziger heeft het recht de 
overeenkomst voor het begin van de 
pakketreis zonder schadeloosstelling op te 
zeggen wanneer zich op de plaats van 
bestemming of in de onmiddellijke 
omgeving daarvan onvermijdbare en 
buitengewone omstandigheden voordoen
die aanzienlijke gevolgen hebben voor de 
pakketreis.

2. De reiziger heeft het recht de 
overeenkomst voor het begin van de 
pakketreis zonder schadeloosstelling op te 
zeggen wanneer hij op de plaats van 
bestemming of in de onmiddellijke 
omgeving daarvan wordt getroffen door 
onvermijdbare en buitengewone 
omstandigheden zoals ziekte, een ongeval, 
een sterfgeval in zijn familie of 
soortgelijke omstandigheden die 
aanzienlijke gevolgen hebben voor de 
pakketreis.

Or. sv
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Amendement 304
Othmar Karas

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 10 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De reiziger heeft het recht de 
overeenkomst voor het begin van de 
pakketreis zonder schadeloosstelling op te 
zeggen wanneer zich op de plaats van 
bestemming of in de onmiddellijke 
omgeving daarvan onvermijdbare en 
buitengewone omstandigheden voordoen 
die aanzienlijke gevolgen hebben voor de 
pakketreis.

2. De reiziger heeft het recht de 
overeenkomst voor het begin van de 
pakketreis zonder schadeloosstelling op te 
zeggen wanneer zich op de plaats van 
bestemming, op de weg daarheen, of in de 
onmiddellijke omgeving daarvan 
onvermijdbare en buitengewone 
omstandigheden voordoen die aanzienlijke 
gevolgen hebben voor de pakketreis en de 
organisator als gevolg daarvan 
significante wijzigingen aan wezenlijke 
onderdelen van de pakketreis moet 
aanbrengen.

Or. de

Motivering

Ook op de weg van de plaats van vertrek naar de reisbestemming kunnen er zich 
onvermijdbare en buitengewone omstandigheden voordoen, die leiden tot significante 
wijzigingen van de reisovereenkomst.

Amendement 305
Ildikó Gáll-Pelcz

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 10 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De reiziger heeft het recht de 
overeenkomst voor het begin van de 
pakketreis zonder schadeloosstelling op te 
zeggen wanneer zich op de plaats van 
bestemming of in de onmiddellijke 
omgeving daarvan onvermijdbare en 
buitengewone omstandigheden voordoen 
die aanzienlijke gevolgen hebben voor de 

2. De reiziger heeft het recht de 
overeenkomst voor het begin van de 
pakketreis zonder schadeloosstelling op te 
zeggen wanneer zich op de plaats van 
bestemming of in de onmiddellijke 
omgeving daarvan onvermijdbare en 
buitengewone omstandigheden voordoen 
die aanzienlijke gevolgen hebben voor de 
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pakketreis. pakketreis. Er dient van te worden 
uitgegaan dat van onvermijdbare en 
buitengewone omstandigheden sprake is 
wanneer in betrouwbare en openbare 
verslagen, zoals aanbevelingen van 
autoriteiten van de lidstaten, wordt 
afgeraden naar de plaats van bestemming 
te reizen.

Or. en

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

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 10 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De reiziger heeft het recht de 
overeenkomst voor het begin van de 
pakketreis zonder schadeloosstelling op te 
zeggen wanneer zich op de plaats van 
bestemming of in de onmiddellijke 
omgeving daarvan onvermijdbare en 
buitengewone omstandigheden voordoen 
die aanzienlijke gevolgen hebben voor de 
pakketreis.

2. De reiziger heeft het recht de 
overeenkomst voor het begin van de 
pakketreis zonder schadeloosstelling op te 
zeggen wanneer zich op de plaats van 
bestemming of in de onmiddellijke 
omgeving daarvan onvermijdbare en 
buitengewone omstandigheden voordoen, 
of omwille van persoonlijke of familiale 
omstandigheden van de reiziger, die 
aanzienlijke gevolgen hebben voor de 
pakketreis.

Or. es

Motivering

Het lijkt gepast persoonlijke en familiale omstandigheden te vermelden als gerechtvaardigde 
grond voor het opzeggen van de reis.

Amendement 307
Philippe Juvin

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 10 – lid 2
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De reiziger heeft het recht de 
overeenkomst voor het begin van de 
pakketreis zonder schadeloosstelling op te 
zeggen wanneer zich op de plaats van 
bestemming of in de onmiddellijke 
omgeving daarvan onvermijdbare en 
buitengewone omstandigheden voordoen 
die aanzienlijke gevolgen hebben voor de 
pakketreis.

(Niet van toepassing op de Nederlandse 
versie.)

Or. fr

Motivering

Dit amendement heeft betrekking op de Franse versie.

Amendement 308
Konstantinos Poupakis

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 10 – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. De reiziger heeft het recht om de 
overeenkomst vóór het begin van de 
pakketreis op te zeggen zonder een 
schadeloosstelling te hoeven betalen 
wanneer zich onvermijdbare en 
buitengewone omstandigheden voordoen 
voor de reiziger, met name zware 
ongevallen, een ernstige ziekte of een 
sterfgeval in de familie, mits deze 
incidenten op passende wijze 
gedocumenteerd zijn.

Or. el

Motivering

Als de organisator de pakketreis mag annuleren wegens onvermijdbare en buitengewone 
omstandigheden (artikel 10, lid 3, onder b)), moet ook de reiziger deze mogelijkheid hebben.
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Amendement 309
Anna Hedh

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 10 – lid 3 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) het aantal personen dat zich heeft 
ingeschreven voor de pakketreis kleiner is 
dan het minimumaantal dat in de 
overeenkomst staat vermeld en de 
organisator de reiziger uiterlijk 20 dagen 
voor het begin van de pakketreis ervan in 
kennis stelt dat de overeenkomst wordt 
opgezegd; of

(a) het aantal personen dat zich heeft 
ingeschreven voor de pakketreis kleiner is 
dan het minimumaantal dat in de 
overeenkomst staat vermeld en de 
organisator de reiziger uiterlijk 40 dagen 
voor het begin van de pakketreis ervan in 
kennis stelt dat de overeenkomst wordt 
opgezegd; of

Or. sv

Amendement 310
Sergio Gaetano Cofferati

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 10 – lid 3 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) het aantal personen dat zich heeft 
ingeschreven voor de pakketreis kleiner is 
dan het minimumaantal dat in de 
overeenkomst staat vermeld en de 
organisator de reiziger uiterlijk 20 dagen 
voor het begin van de pakketreis ervan in 
kennis stelt dat de overeenkomst wordt 
opgezegd; of

(a) het aantal personen dat zich heeft 
ingeschreven voor de pakketreis kleiner is 
dan het minimumaantal dat in de 
overeenkomst staat vermeld en de 
organisator de reiziger uiterlijk 30 dagen 
voor het begin van de pakketreis ervan in 
kennis stelt dat de overeenkomst wordt 
opgezegd; of

Or. en

Amendement 311
Ivo Belet
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Voorstel voor een richtlijn
Artikel 10 – lid 3 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) het aantal personen dat zich heeft 
ingeschreven voor de pakketreis kleiner is 
dan het minimumaantal dat in de 
overeenkomst staat vermeld en de 
organisator de reiziger uiterlijk 20 dagen 
voor het begin van de pakketreis ervan in 
kennis stelt dat de overeenkomst wordt 
opgezegd; of

(a) het aantal personen dat zich heeft 
ingeschreven voor de pakketreis kleiner is 
dan het minimumaantal dat in de 
overeenkomst staat vermeld en de 
organisator de reiziger uiterlijk 14 dagen 
voor het begin van de pakketreis ervan in 
kennis stelt dat de overeenkomst wordt 
opgezegd; of

Or. nl

Motivering

Deze waarde dient te worden afgestemd op de annuleringsregeling voor 
luchtvaartmaatschappijen in de Wijziging van Verordening (EG) nr. 261/2004 tot vaststelling 
van gemeenschappelijke regels inzake compensatie en bijstand aan luchtreizigers bij 
instapweigering en annulering of langdurige vertraging van vluchten en Verordening (EG) 
nr. 2027/97 betreffende de aansprakelijkheid van luchtvervoerders met betrekking tot het 
luchtvervoer van passagiers en hun bagage

Amendement 312
Philippe Juvin

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 10 – lid 3 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) de organisator de overeenkomst niet 
kan uitvoeren als gevolg van 
onvermijdbare en buitengewone 
omstandigheden en hij de reiziger er 
onverwijld voor het begin van de 
pakketreis van in kennis stelt dat de 
overeenkomst wordt opgezegd.

(Niet van toepassing op de Nederlandse 
versie.)

Or. fr

Motivering

Dit amendement heeft betrekking op de Franse versie.
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Amendement 313
Adam Bielan

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 10 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Wanneer de overeenkomst op grond van 
de leden 1, 2 en 3 wordt opgezegd, betaalt 
de organisator de reiziger binnen veertien 
dagen alle eventuele onverschuldigd 
betaalde bedragen terug.

4. Wanneer de overeenkomst op grond van 
de leden 1, 2 en 3 wordt opgezegd, betaalt 
de organisator de reiziger binnen tien 
werkdagen alle eventuele onverschuldigd 
betaalde bedragen terug.

Or. pl

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

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 11 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten zien erop toe dat de 
organisator aansprakelijk is voor de 
uitvoering van de reisdiensten waarop de 
overeenkomst betrekking heeft, ongeacht 
of deze diensten door de organisator zelf of 
door andere dienstverleners worden 
verricht.

1. De lidstaten zien erop toe dat de 
organisatoren en de doorverkopers de 
verantwoordelijkheid dragen voor het 
desbetreffende onderdeel van de 
pakketreis dat zij beheren en dat zij hun 
contractuele verplichtingen naar behoren 
nakomen, ongeacht of deze diensten door 
de organisator zelf of door andere 
dienstverleners worden verricht en 
onverminderd het recht van de 
organisatoren en doorverkopers om tegen 
voornoemde dienstverleners op te treden.

Or. es

Motivering

De verantwoordelijkheid ten opzichte van de consument moet gezamenlijk worden gedragen 
door alle handelaars, of ze nu organisatoren of doorverkopers zijn, die samenwerken in het 
kader van een contract, ongeacht hun klasse en hun onderlinge verhoudingen. Dit is 
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onverminderd het recht van degene die de verantwoordelijkheid draagt jegens de consument 
en de gebruiker om verhaal te halen bij de verantwoordelijke voor het schenden of niet 
naleven van het contract met betrekking tot het respectievelijke onderdeel van de pakketreis 
dat hij beheert.

Amendement 315
Bernadette Vergnaud

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 11 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten zien erop toe dat de 
organisator aansprakelijk is voor de 
uitvoering van de reisdiensten waarop de 
overeenkomst betrekking heeft, ongeacht 
of deze diensten door de organisator zelf of 
door andere dienstverleners worden 
verricht.

1. De lidstaten zien erop toe dat de 
organisator en/of de doorverkoper die 
partij is bij de overeenkomst, tegenover de 
consument aansprakelijk is voor de 
uitvoering van de reisdiensten waarop de 
overeenkomst betrekking heeft, ongeacht 
of deze diensten door de organisator en/of 
de doorverkoper zelf of door andere 
dienstverleners worden verricht, 
onverminderd het recht van de 
organisator en/of de doorverkoper om 
deze andere dienstverleners aan te 
spreken.

Or. fr

Motivering

Deze formulering, die is gebaseerd op die van Richtlijn 90/314/EEG, biedt de lidstaten meer 
flexibiliteit om het aansprakelijkheidsbeginsel toe te passen, aangezien reisbureaus in 
sommige gevallen wederpartij zijn en daardoor hoofdelijk of solidair aansprakelijk zijn.

Amendement 316
Nora Berra

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 11 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten zien erop toe dat de 1. De lidstaten zien erop toe dat de 
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organisator aansprakelijk is voor de 
uitvoering van de reisdiensten waarop de 
overeenkomst betrekking heeft, ongeacht 
of deze diensten door de organisator zelf of 
door andere dienstverleners worden 
verricht.

organisator en/of de doorverkoper
aansprakelijk is voor de uitvoering van de 
reisdiensten waarop de overeenkomst 
betrekking heeft, ongeacht of deze diensten 
door de organisator en/of de doorverkoper
zelf of door andere dienstverleners worden 
verricht.

Or. fr

Motivering

In het belang van de consument is het van essentieel belang de aansprakelijkheid van alle 
betrokken actoren te erkennen, teneinde de goede uitvoering van de in de overeenkomst 
begrepen reisdiensten te waarborgen.

Amendement 317
Philippe Juvin

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 11 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten zien erop toe dat de 
organisator aansprakelijk is voor de 
uitvoering van de reisdiensten waarop de 
overeenkomst betrekking heeft, ongeacht 
of deze diensten door de organisator zelf of 
door andere dienstverleners worden 
verricht.

1. De lidstaten zien erop toe dat de 
organisator en/of de doorverkoper 
aansprakelijk is voor de uitvoering van de 
reisdiensten waarop de overeenkomst 
betrekking heeft, ongeacht of deze diensten 
door de organisator en/of de doorverkoper
zelf of door andere dienstverleners worden 
verricht.

Or. en

Motivering

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

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 11 – lid 1 – alinea 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De verantwoordelijkheid ten opzichte van 
de consument moet gezamenlijk worden 
gedragen door alle handelaars, of ze nu 
organisatoren of doorverkopers zijn, die 
samenwerken in het kader van een 
contract, ongeacht hun klasse en hun 
onderlinge verhoudingen. Dit is 
onverminderd het recht van degene die de 
verantwoordelijkheid draagt jegens de 
consument en de gebruiker om verhaal te 
halen bij de verantwoordelijke voor het 
schenden of niet naleven van het contract 
met betrekking tot het respectievelijke 
onderdeel van de pakketreis dat hij 
beheert.

Or. es

Motivering

De verantwoordelijkheid ten opzichte van de consument moet gezamenlijk worden gedragen 
door alle handelaars, of ze nu organisatoren of doorverkopers zijn, die samenwerken in het 
kader van een contract, ongeacht hun klasse en hun onderlinge verhoudingen. Dit is 
onverminderd het recht van degene die de verantwoordelijkheid draagt jegens de consument 
en de gebruiker om verhaal te halen bij de verantwoordelijke voor het schenden of niet 
naleven van het contract met betrekking tot het respectievelijke onderdeel van de pakketreis 
dat hij beheert.

Amendement 319
Hans-Peter Mayer

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 11 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Indien een of meer diensten niet 
overeenkomstig de overeenkomst worden 

2. Indien een of meer diensten niet 
overeenkomstig de overeenkomst worden 
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uitgevoerd, zorgt de organisator dat de 
niet-nakoming wordt verholpen, tenzij dit
een onevenredig grote inspanning vergt.

uitgevoerd, zorgt de organisator dat de 
niet-nakoming wordt verholpen, voor zover
de reiziger de niet-nakoming aantoont of 
de organisator zich bewust is van de niet-
nakoming en voor zover de oplossing geen
onevenredig grote inspanning vergt of de 
niet-nakoming niet toe te schrijven is aan 
de reiziger.

Or. de

Motivering

De wijziging heeft tot doel coherentie tot stand te brengen met de bepalingen inzake 
prijsverlaging en schadeloosstelling (Artikel 12, onder b)).

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

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 11 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Indien een of meer diensten niet 
overeenkomstig de overeenkomst worden 
uitgevoerd, zorgt de organisator dat de 
niet-nakoming wordt verholpen, tenzij dit 
een onevenredig grote inspanning vergt.

2. Indien een of meer diensten niet 
overeenkomstig de overeenkomst worden 
uitgevoerd, zorgt de organisator en, in 
voorkomend geval, de doorverkoper op 
basis van hun respectievelijke 
verantwoordelijkheden, dat de niet-
nakoming wordt verholpen, tenzij dit een 
onevenredig grote inspanning vergt.

Or. es

Motivering

De verantwoordelijkheid ten opzichte van de consument moet gezamenlijk worden gedragen 
door alle handelaars, of ze nu organisatoren of doorverkopers zijn, die samenwerken in het 
kader van een contract, ongeacht hun klasse en hun onderlinge verhoudingen. Dit is 
onverminderd het recht van degene die de verantwoordelijkheid draagt jegens de consument 
en de gebruiker om verhaal te halen bij de verantwoordelijke voor het schenden of niet 
naleven van het contract met betrekking tot het respectievelijke onderdeel van de pakketreis 
dat hij beheert.
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Amendement 321
Philippe Juvin

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 11 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Indien een of meer diensten niet 
overeenkomstig de overeenkomst worden 
uitgevoerd, zorgt de organisator dat de 
niet-nakoming wordt verholpen, tenzij dit 
een onevenredig grote inspanning vergt.

2. Indien een of meer diensten niet 
overeenkomstig de overeenkomst worden 
uitgevoerd, zorgt de organisator en/of de 
doorverkoper dat de niet-nakoming wordt 
verholpen, tenzij dit een onevenredig grote 
inspanning vergt.

Or. en

Motivering

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.

Amendement 322
Nora Berra

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 11 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Indien een of meer diensten niet 
overeenkomstig de overeenkomst worden 
uitgevoerd, zorgt de organisator dat de 
niet-nakoming wordt verholpen, tenzij dit 
een onevenredig grote inspanning vergt.

2. Indien een of meer diensten niet 
overeenkomstig de overeenkomst worden 
uitgevoerd, zorgt de organisator en/of de 
doorverkoper dat de niet-nakoming wordt 
verholpen, tenzij dit een onevenredig grote 
inspanning vergt.

Or. fr
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Amendement 323
Sergio Gaetano Cofferati

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 11 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Indien een of meer diensten niet 
overeenkomstig de overeenkomst worden 
uitgevoerd, zorgt de organisator dat de 
niet-nakoming wordt verholpen, tenzij dit 
een onevenredig grote inspanning vergt.

2. Indien een of meer diensten niet 
overeenkomstig de overeenkomst worden 
uitgevoerd, zorgt de organisator dat de 
niet-nakoming wordt verholpen.

Or. en

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

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 11 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Indien een significant deel van de 
diensten niet volgens de overeenkomst kan 
worden uitgevoerd, regelt de organisator 
een geschikt alternatief, zonder extra 
kosten voor de reiziger, bijvoorbeeld 
wanneer de reiziger niet volgens de 
afspraken kan terugkeren naar de plaats 
van vertrek.

3. Indien een significant deel van de 
diensten, dat ten minste 20 % van de totale
prijs van het contract of een wezenlijk 
onderdeel van de reis of vakantie 
uitmaakt, niet volgens de overeenkomst 
kan worden uitgevoerd, regelt de 
organisator een geschikt alternatief, zonder 
extra kosten voor de reiziger, bijvoorbeeld 
wanneer de reiziger niet volgens de 
afspraken kan terugkeren naar de plaats 
van vertrek.

Or. es

Motivering

Het lijkt nodig hier het concept van een wezenlijk onderdeel van de pakketreis in te voeren in 
overeenstemming met overweging 17 van het voorstel voor een richtlijn.
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Amendement 325
Nora Berra

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 11 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Indien een significant deel van de 
diensten niet volgens de overeenkomst kan 
worden uitgevoerd, regelt de organisator 
een geschikt alternatief, zonder extra 
kosten voor de reiziger, bijvoorbeeld 
wanneer de reiziger niet volgens de 
afspraken kan terugkeren naar de plaats 
van vertrek.

3. Indien een significant deel van de 
diensten niet volgens de overeenkomst kan 
worden uitgevoerd, regelt de organisator 
en/of de doorverkoper een geschikt 
alternatief, zonder extra kosten voor de 
reiziger, bijvoorbeeld wanneer de reiziger 
niet volgens de afspraken kan terugkeren 
naar de plaats van vertrek.

Or. fr

Amendement 326
Philippe Juvin

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 11 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Indien een significant deel van de 
diensten niet volgens de overeenkomst kan 
worden uitgevoerd, regelt de organisator 
een geschikt alternatief, zonder extra 
kosten voor de reiziger, bijvoorbeeld 
wanneer de reiziger niet volgens de 
afspraken kan terugkeren naar de plaats 
van vertrek.

3. Indien een significant deel van de 
diensten niet volgens de overeenkomst kan 
worden uitgevoerd, regelt de organisator
en/of de doorverkoper een geschikt 
alternatief, zonder extra kosten voor de 
reiziger, bijvoorbeeld wanneer de reiziger 
niet volgens de afspraken kan terugkeren 
naar de plaats van vertrek.

Or. en

Motivering

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 
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procedures for the consumer, faced with a single representative.

Amendement 327
Hans-Peter Mayer
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 11 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Indien de organisator geen geschikt 
alternatief kan bieden of indien de reiziger 
het voorgestelde alternatief niet aanvaardt 
omdat het niet vergelijkbaar is met wat in 
de overeenkomst was afgesproken, biedt de 
organisator, voor zover de pakketreis 
personenvervoer omvat, de reiziger zonder 
extra kosten gelijkwaardig vervoer naar de 
plaats van vertrek of naar een andere met 
hem overeengekomen plaats en stelt hij in 
voorkomend geval de reiziger schadeloos 
overeenkomstig artikel 12.

4. Indien de organisator geen geschikt 
alternatief kan bieden of indien de reiziger 
het voorgestelde alternatief niet aanvaardt 
omdat het niet vergelijkbaar is met wat in 
de overeenkomst was afgesproken, biedt de 
organisator, voor zover de pakketreis 
personenvervoer omvat, de reiziger zonder 
extra kosten gelijkwaardig vervoer naar de 
plaats van vertrek of naar een andere met 
hem overeengekomen plaats en stelt hij 
indien de overeengekomen diensten niet 
werden verstrekt, de reiziger schadeloos 
overeenkomstig artikel 12.
Terugbetalingen moeten binnen 14 dagen 
worden uitgevoerd.

Or. de

Amendement 328
Philippe Juvin

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 11 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Indien de organisator geen geschikt 
alternatief kan bieden of indien de reiziger 
het voorgestelde alternatief niet aanvaardt 
omdat het niet vergelijkbaar is met wat in 
de overeenkomst was afgesproken, biedt de 
organisator, voor zover de pakketreis 
personenvervoer omvat, de reiziger zonder 
extra kosten gelijkwaardig vervoer naar de 
plaats van vertrek of naar een andere met 

4. Indien de organisator en/of de 
doorverkoper geen geschikt alternatief kan 
bieden of indien de reiziger het 
voorgestelde alternatief niet aanvaardt 
omdat het niet vergelijkbaar is met wat in 
de overeenkomst was afgesproken, biedt de 
organisator en/of de doorverkoper, voor 
zover de pakketreis personenvervoer 
omvat, de reiziger zonder extra kosten 



PE526.125v01-00 142/205 AM\1013596NL.doc

NL

hem overeengekomen plaats en stelt hij in 
voorkomend geval de reiziger schadeloos 
overeenkomstig artikel 12.

gelijkwaardig vervoer naar de plaats van 
vertrek of naar een andere met hem 
overeengekomen plaats en stelt hij in 
voorkomend geval de reiziger schadeloos 
overeenkomstig artikel 12.

Or. en

Motivering

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.

Amendement 329
Nora Berra

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 11 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Indien de organisator geen geschikt 
alternatief kan bieden of indien de reiziger 
het voorgestelde alternatief niet aanvaardt 
omdat het niet vergelijkbaar is met wat in 
de overeenkomst was afgesproken, biedt de 
organisator, voor zover de pakketreis 
personenvervoer omvat, de reiziger zonder 
extra kosten gelijkwaardig vervoer naar de 
plaats van vertrek of naar een andere met 
hem overeengekomen plaats en stelt hij in 
voorkomend geval de reiziger schadeloos 
overeenkomstig artikel 12.

4. Indien de organisator en/of de 
doorverkoper geen geschikt alternatief kan 
bieden of indien de reiziger het 
voorgestelde alternatief niet aanvaardt 
omdat het niet vergelijkbaar is met wat in 
de overeenkomst was afgesproken, biedt de 
organisator en/of de doorverkoper, voor 
zover de pakketreis personenvervoer 
omvat, de reiziger zonder extra kosten 
gelijkwaardig vervoer naar de plaats van 
vertrek of naar een andere met hem 
overeengekomen plaats en stelt hij in 
voorkomend geval de reiziger schadeloos 
overeenkomstig artikel 12.

Or. fr
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Amendement 330
Andreas Schwab

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 11 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. Indien de reiziger als gevolg van 
onvermijdbare en buitengewone 
omstandigheden niet tijdig kan 
terugkeren, betaalt de organisator de 
kosten van het verlengde verblijf van de 
reiziger tot een maximum van 100 EUR 
per nacht gedurende drie nachten.

Schrappen

Or. de

Motivering

De invoering van een aansprakelijkheid buiten schuld van de organisator wordt afgewezen, 
aangezien dit ook in andere verordeningen, met uitzondering van de verordening betreffende 
passagiersrechten in de luchtvaart, niet voorkomt. Bovendien zou een dergelijke 
aansprakelijk vooral kleine en middelgrote ondernemingen belasten, waardoor deze op lange 
termijn gedwongen kunnen zijn de markt te verlaten.

Amendement 331
Hans-Peter Mayer

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 11 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. Indien de reiziger als gevolg van 
onvermijdbare en buitengewone 
omstandigheden niet tijdig kan terugkeren, 
betaalt de organisator de kosten van het 
verlengde verblijf van de reiziger tot een 
maximum van 100 EUR per nacht 
gedurende drie nachten.

5. Indien de reiziger als gevolg van 
onvermijdbare en buitengewone 
omstandigheden niet tijdig kan terugkeren, 
betaalt de organisator de kosten van het 
verlengde verblijf van de reiziger 
gedurende maximaal vijf nachten. De 
organisator moet zorgen voor de 
accommodatie. Enkel wanneer deze de 
accommodatie niet zelf kan of wil 
verzorgen, worden zelf door de reizigers 
geboekte overnachtingen terugbetaald 
door de organisator. Dit geldt voor tot 5 
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nachten per reiziger tot een maximum van 
125 EUR per nacht.

Or. de

Motivering

Tot 5 nachten en een maximum van 125 EUR is wat TRAN inzake passagiersrechten in de 
luchtvaart heeft vastgesteld. Toch moet het eerste deel – accommodatie wordt in de eerste 
plaats verzorgd door de organisator – hier omwille van de uitzonderlijke situatie van een 
volledige reis met op voorhand geboekte accommodatie worden opgenomen, hoewel dit niet 
overeenstemt met de bepalingen inzake passagiersrechten in de luchtvaart.

Amendement 332
Sergio Gaetano Cofferati

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 11 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. Indien de reiziger als gevolg van 
onvermijdbare en buitengewone 
omstandigheden niet tijdig kan terugkeren, 
betaalt de organisator de kosten van het 
verlengde verblijf van de reiziger tot een 
maximum van 100 EUR per nacht 
gedurende drie nachten.

5. Indien de reiziger als gevolg van 
onvermijdbare en buitengewone 
omstandigheden niet tijdig kan terugkeren, 
zien de lidstaten erop toe dat de 
organisator minimaal de kosten van het 
verlengde verblijf betaalt voor drie 
nachten bij een pakketreis met een duur 
van minder dan twee weken en voor vijf 
nachten in alle andere gevallen. De 
organisator draagt zorg voor de 
accommodatie en neemt voor de te kiezen 
hotelcategorie de geboekte categorie als 
uitgangspunt.

Or. en

Amendement 333
Bernadette Vergnaud

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 11 – lid 5
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. Indien de reiziger als gevolg van 
onvermijdbare en buitengewone 
omstandigheden niet tijdig kan terugkeren, 
betaalt de organisator de kosten van het 
verlengde verblijf van de reiziger tot een 
maximum van 100 EUR per nacht 
gedurende drie nachten.

5. Indien de reiziger als gevolg van 
onvermijdbare en buitengewone 
omstandigheden niet tijdig kan terugkeren, 
betaalt de organisator de kosten van het 
verlengde verblijf van de reiziger 
gedurende de periode die nodig is totdat 
de reiziger kan terugkeren naar de plaats 
van vertrek, voor zover deze kosten 
redelijk zijn, waarbij met name rekening 
wordt gehouden met de beschikbare 
accommodatie, de aanvankelijk in het 
pakket voorziene categorie diensten en 
accommodatie en door de reiziger 
opgelopen letsel waarvoor de organisator 
krachtens artikel 11, lid 1, aansprakelijk 
is.

Or. fr

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

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 11 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. Indien de reiziger als gevolg van 
onvermijdbare en buitengewone 
omstandigheden niet tijdig kan terugkeren, 
betaalt de organisator de kosten van het 
verlengde verblijf van de reiziger tot een 
maximum van 100 EUR per nacht 
gedurende drie nachten.

5. Indien de reiziger als gevolg van 
onvermijdbare en buitengewone 
omstandigheden niet tijdig kan terugkeren, 
betaalt de organisator, en in voorkomend 
geval, de doorverkoper de kosten van het 
verlengde verblijf van de reiziger 
evenredig met de dagelijkse kostprijs van 
het aantal dagen dat de geboekte reis 
bedroeg.

Or. es

Motivering

Er wordt vermeld dat de organisator en de doorverkoper de verantwoordelijkheid moeten 
delen en dat er in deze omstandigheden geen beperking van het aantal nachten per reiziger 
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moet zijn.

Amendement 335
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 11 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. Indien de reiziger als gevolg van 
onvermijdbare en buitengewone 
omstandigheden niet tijdig kan terugkeren, 
betaalt de organisator de kosten van het 
verlengde verblijf van de reiziger tot een 
maximum van 100 EUR per nacht 
gedurende drie nachten.

5. Indien de reiziger als gevolg van 
onvermijdbare en buitengewone 
omstandigheden niet tijdig kan terugkeren, 
betaalt de organisator de kosten van het 
verlengde verblijf van de reiziger tot een 
maximum van drie nachten.

Or. pl

Motivering

Het lijkt gerechtvaardigd om de aansprakelijkheid van de organisator te beperken tot drie 
nachten, zonder hierbij een bedrag aan te geven. Beperking van de aansprakelijkheid tot 100 
euro en het langdurige wijzigingsproces van richtlijnen kunnen ertoe leiden dat over een 
aantal jaren de beperking van het bedrag bijzonder ongunstig blijkt en het verzekeren van een 
verblijf praktisch onmogelijk wordt.

Amendement 336
Philippe Juvin

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 11 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. Indien de reiziger als gevolg van 
onvermijdbare en buitengewone 
omstandigheden niet tijdig kan terugkeren, 
betaalt de organisator de kosten van het 
verlengde verblijf van de reiziger tot een 
maximum van 100 EUR per nacht 
gedurende drie nachten.

5. Indien de reiziger als gevolg van 
onvermijdbare en buitengewone 
omstandigheden niet tijdig kan terugkeren, 
betaalt de organisator en/of de 
doorverkoper de kosten van het verlengde 
verblijf van de reiziger tot een maximum 
van 100 EUR per nacht gedurende drie 
nachten.

Or. fr
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Motivering

Dit amendement heeft betrekking op de Franse versie.

Amendement 337
Nora Berra

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 11 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. Indien de reiziger als gevolg van 
onvermijdbare en buitengewone 
omstandigheden niet tijdig kan terugkeren, 
betaalt de organisator de kosten van het 
verlengde verblijf van de reiziger tot een 
maximum van 100 EUR per nacht 
gedurende drie nachten.

5. Indien de reiziger als gevolg van 
onvermijdbare en buitengewone 
omstandigheden niet tijdig kan terugkeren, 
betaalt de organisator en/of de 
doorverkoper de kosten van het verlengde 
verblijf van de reiziger tot een maximum 
van 100 EUR per nacht gedurende drie 
nachten.

Or. fr

Amendement 338
Ildikó Gáll-Pelcz

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 11 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. Indien de reiziger als gevolg van 
onvermijdbare en buitengewone 
omstandigheden niet tijdig kan terugkeren, 
betaalt de organisator de kosten van het 
verlengde verblijf van de reiziger tot een 
maximum van 100 EUR per nacht 
gedurende drie nachten.

5. Indien de reiziger als gevolg van 
onvermijdbare en buitengewone 
omstandigheden niet tijdig kan terugkeren, 
biedt de organisator de reiziger – op zijn 
verzoek – de in artikel 14 bedoelde 
bijstand en betaalt de organisator de kosten 
van het verlengde verblijf van de reiziger 
tot een maximum van 100 EUR per nacht 
gedurende drie nachten.

Or. en
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Amendement 339
Philippe Juvin

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 11 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. Indien de reiziger als gevolg van 
onvermijdbare en buitengewone 
omstandigheden niet tijdig kan terugkeren, 
betaalt de organisator de kosten van het 
verlengde verblijf van de reiziger tot een 
maximum van 100 EUR per nacht 
gedurende drie nachten.

5. Indien de reiziger als gevolg van 
onvermijdbare en buitengewone 
omstandigheden niet tijdig kan terugkeren, 
betaalt de organisator en/of de 
doorverkoper de kosten van het verlengde 
verblijf van de reiziger tot een maximum 
van 100 EUR per nacht gedurende drie 
nachten.

Or. en

Motivering

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.

Amendement 340
Jorgo Chatzimarkakis

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 11 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. Indien de reiziger als gevolg van 
onvermijdbare en buitengewone 
omstandigheden niet tijdig kan terugkeren, 
betaalt de organisator de kosten van het 
verlengde verblijf van de reiziger tot een 
maximum van 100 EUR per nacht 
gedurende drie nachten.

5. Indien de reiziger als gevolg van 
onvermijdbare en buitengewone 
omstandigheden niet tijdig kan terugkeren, 
betaalt de organisator de kosten van het 
verlengde verblijf van de reiziger tot een 
maximum van 80 EUR per nacht 
gedurende drie nachten.

Or. en
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Amendement 341
Emma McClarkin

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 11 – lid 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6. De in lid 5 beschreven beperking van de 
kosten is niet van toepassing op personen 
met beperkte mobiliteit in de zin van 
Verordening (EG) nr. 1107/2006 van het 
Europees Parlement en de Raad van 5 juli 
2006 inzake de rechten van gehandicapten 
en personen met beperkte mobiliteit die per 
luchtvervoer reizen28, noch op personen die 
hen begeleiden, zwangere vrouwen en 
alleenreizende kinderen, en personen die 
specifieke medische bijstand behoeven, 
mits de organisator ten minste 48 uur voor 
het begin van de pakketreis in kennis is 
gesteld van hun bijzondere behoeften. De 
organisator mag zich niet beroepen op 
onvermijdbare en buitengewone 
omstandigheden om de in lid 5 bedoelde 
kosten te beperken als de betrokken 
vervoerder dat krachtens het toepasselijke 
recht van de Unie niet mag.

6. De in lid 5 beschreven beperking van de 
kosten is niet van toepassing op personen 
met beperkte mobiliteit in de zin van 
Verordening (EG) nr. 1107/2006 van het 
Europees Parlement en de Raad van 5 juli 
2006 inzake de rechten van gehandicapten 
en personen met beperkte mobiliteit die per 
luchtvervoer reizen28, noch op personen die 
hen begeleiden, zwangere vrouwen en 
alleenreizende kinderen, en personen die 
specifieke medische bijstand behoeven, 
mits de organisator ten minste 48 uur voor 
het begin van de pakketreis in kennis is 
gesteld van hun bijzondere behoeften.

__________________ __________________
28 PB L 204 van 26.7.2006, blz. 1. 28 PB L 204 van 26.7.2006, blz. 1.

Or. en

Amendement 342
Bernadette Vergnaud

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 11 – lid 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6. De in lid 5 beschreven beperking van de 
kosten is niet van toepassing op personen 

6. In de in lid 5 beschreven evaluatie van 
de kosten dient rekening te worden 
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met beperkte mobiliteit in de zin van 
Verordening (EG) nr. 1107/2006 van het 
Europees Parlement en de Raad van 5 juli 
2006 inzake de rechten van gehandicapten 
en personen met beperkte mobiliteit die per 
luchtvervoer reizen28, noch op personen 
die hen begeleiden, zwangere vrouwen en
alleenreizende kinderen, en personen die 
specifieke medische bijstand behoeven, 
mits de organisator ten minste 48 uur voor 
het begin van de pakketreis in kennis is 
gesteld van hun bijzondere behoeften. De 
organisator mag zich niet beroepen op 
onvermijdbare en buitengewone 
omstandigheden om de in lid 5 bedoelde 
kosten te beperken als de betrokken 
vervoerder dat krachtens het toepasselijke 
recht van de Unie niet mag.

gehouden met de specifieke behoeften van
personen met beperkte mobiliteit in de zin 
van Verordening (EG) nr. 1107/2006 van 
het Europees Parlement en de Raad van 5 
juli 2006 inzake de rechten van 
gehandicapten en personen met beperkte 
mobiliteit die per luchtvervoer reizen28, 
personen die hen begeleiden, zwangere 
vrouwen en alleenreizende kinderen, en 
personen die specifieke medische bijstand 
behoeven, mits de organisator ten minste 
48 uur voor het begin van de pakketreis in 
kennis is gesteld van hun bijzondere 
behoeften. De organisator mag zich niet 
beroepen op onvermijdbare en 
buitengewone omstandigheden om de in lid 
5 bedoelde kosten te beperken als de 
betrokken vervoerder dat krachtens het 
toepasselijke recht van de Unie niet mag.

__________________ __________________
28 PB L 204 van 26.7.2006, blz. 1. 28 PB L 204 van 26.7.2006, blz. 1.

Or. fr

Amendement 343
Philippe Juvin

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 11 – lid 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6. De in lid 5 beschreven beperking van de 
kosten is niet van toepassing op personen 
met beperkte mobiliteit in de zin van 
Verordening (EG) nr. 1107/2006 van het 
Europees Parlement en de Raad van 5 juli 
2006 inzake de rechten van gehandicapten 
en personen met beperkte mobiliteit die per 
luchtvervoer reizen28, noch op personen die 
hen begeleiden, zwangere vrouwen en 
alleenreizende kinderen, en personen die 
specifieke medische bijstand behoeven, 
mits de organisator ten minste 48 uur voor 
het begin van de pakketreis in kennis is 

6. De in lid 5 beschreven beperking van de 
kosten is niet van toepassing op personen 
met beperkte mobiliteit in de zin van 
Verordening (EG) nr. 1107/2006 van het 
Europees Parlement en de Raad van 5 juli 
2006 inzake de rechten van gehandicapten 
en personen met beperkte mobiliteit die per 
luchtvervoer reizen28, noch op personen die 
hen begeleiden, zwangere vrouwen en 
alleenreizende kinderen, en personen die 
specifieke medische bijstand behoeven, 
mits de organisator en/of de doorverkoper 
ten minste 48 uur voor het begin van de 
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gesteld van hun bijzondere behoeften. De 
organisator mag zich niet beroepen op 
onvermijdbare en buitengewone 
omstandigheden om de in lid 5 bedoelde 
kosten te beperken als de betrokken 
vervoerder dat krachtens het toepasselijke 
recht van de Unie niet mag.

pakketreis in kennis is gesteld van hun 
bijzondere behoeften. De organisator en/of 
de doorverkoper mag zich niet beroepen 
op onvermijdbare en buitengewone 
omstandigheden om de in lid 5 bedoelde 
kosten te beperken als de betrokken 
vervoerder dat krachtens het toepasselijke 
recht van de Unie niet mag.

__________________ __________________
28 PB L 204 van 26.7.2006, blz. 1. 28 PB L 204 van 26.7.2006, blz. 1.

Or. fr

Motivering

Dit amendement heeft betrekking op de Franse versie.

Amendement 344
Philippe Juvin

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 11 – lid 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6. De in lid 5 beschreven beperking van de 
kosten is niet van toepassing op personen 
met beperkte mobiliteit in de zin van 
Verordening (EG) nr. 1107/2006 van het 
Europees Parlement en de Raad van 5 juli 
2006 inzake de rechten van gehandicapten 
en personen met beperkte mobiliteit die per 
luchtvervoer reizen28, noch op personen die 
hen begeleiden, zwangere vrouwen en 
alleenreizende kinderen, en personen die 
specifieke medische bijstand behoeven, 
mits de organisator ten minste 48 uur voor 
het begin van de pakketreis in kennis is 
gesteld van hun bijzondere behoeften. De 
organisator mag zich niet beroepen op 
onvermijdbare en buitengewone 
omstandigheden om de in lid 5 bedoelde 
kosten te beperken als de betrokken 
vervoerder dat krachtens het toepasselijke 
recht van de Unie niet mag.

6. De in lid 5 beschreven beperking van de 
kosten is niet van toepassing op personen 
met beperkte mobiliteit in de zin van 
Verordening (EG) nr. 1107/2006 van het 
Europees Parlement en de Raad van 5 juli 
2006 inzake de rechten van gehandicapten 
en personen met beperkte mobiliteit die per 
luchtvervoer reizen28, noch op personen die 
hen begeleiden, zwangere vrouwen en 
alleenreizende kinderen, en personen die 
specifieke medische bijstand behoeven, 
mits de organisator en/of de doorverkoper 
ten minste 48 uur voor het begin van de 
pakketreis in kennis is gesteld van hun 
bijzondere behoeften. De organisator en/of 
de doorverkoper mag zich niet beroepen 
op onvermijdbare en buitengewone 
omstandigheden om de in lid 5 bedoelde 
kosten te beperken als de betrokken 
vervoerder dat krachtens het toepasselijke 
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recht van de Unie niet mag.
__________________ __________________
28 PB L 204 van 26.7.2006, blz. 1. 28 PB L 204 van 26.7.2006, blz. 1.

Or. en

Motivering

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.

Amendement 345
Ivo Belet

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 11 – lid 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6. De in lid 5 beschreven beperking van de 
kosten is niet van toepassing op personen 
met beperkte mobiliteit in de zin van 
Verordening (EG) nr. 1107/2006 van het 
Europees Parlement en de Raad van 5 juli 
2006 inzake de rechten van gehandicapten 
en personen met beperkte mobiliteit die per 
luchtvervoer reizen28, noch op personen die 
hen begeleiden, zwangere vrouwen en 
alleenreizende kinderen, en personen die 
specifieke medische bijstand behoeven, 
mits de organisator ten minste 48 uur voor 
het begin van de pakketreis in kennis is 
gesteld van hun bijzondere behoeften. De 
organisator mag zich niet beroepen op 
onvermijdbare en buitengewone 
omstandigheden om de in lid 5 bedoelde 
kosten te beperken als de betrokken 
vervoerder dat krachtens het toepasselijke 
recht van de Unie niet mag.

6. De in lid 5 beschreven beperking van de 
kosten is niet van toepassing op personen 
met beperkte mobiliteit in de zin van 
Verordening (EG) nr. 1107/2006 van het 
Europees Parlement en de Raad van 5 juli 
2006 inzake de rechten van gehandicapten 
en personen met beperkte mobiliteit die per 
luchtvervoer reizen28, noch op personen die 
hen begeleiden, zwangere vrouwen en 
alleenreizende kinderen, en personen die 
specifieke medische bijstand behoeven, 
mits de organisator bij sluiting van de 
pakketreisovereenkomst, of indien dit niet 
mogelijk is ten minste 48 uur voor het 
begin van de pakketreis, in kennis is 
gesteld van hun bijzondere behoeften. De 
organisator mag zich niet beroepen op 
onvermijdbare en buitengewone 
omstandigheden om de in lid 5 bedoelde 
kosten te beperken als de betrokken 
vervoerder dat krachtens het toepasselijke 
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recht van de Unie niet mag.
__________________ __________________
28 PB L 204 van 26.7.2006, blz. 1. 28 PB L 204 van 26.7.2006, blz. 1.

Or. nl

Amendement 346
Matteo Salvini

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 11 – lid 7 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

7 bis. Met betrekking tot de schade die de 
consument ondervindt ingevolge het niet 
of slecht uitvoeren van de overeenkomst, 
nemen de lidstaten de nodige maatregelen 
om de organisator en de doorverkoper 
aansprakelijk te stellen, tenzij het niet of 
slecht uitvoeren niet aan hen is toe te 
schrijven, noch aan andere verstrekkers 
van diensten omdat
– de tekortkomingen in de uitvoering van 
de overeenkomst toe te schrijven zijn aan 
de reiziger;
– deze tekortkomingen, die niet te 
voorzien waren of konden worden 
opgeheven, toe te schrijven zijn aan een 
derde die niet bij de levering van de bij de 
overeenkomst bedoelde diensten 
betrokken is;
– deze tekortkomingen het gevolg zijn van 
onvermijdbare en buitengewone 
omstandigheden zoals gedefinieerd in 
artikel 3, punt 12.

Or. en

Amendement 347
Hans-Peter Mayer
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Voorstel voor een richtlijn
Artikel 11 – lid 7 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

7 bis. Elk recht op schadeloosstelling van 
de reiziger uit hoofde van Verordening 
261/2004 is onafhankelijk van elk recht 
op schadeloosstelling van de reiziger uit 
hoofde van deze richtlijn. Indien de 
reiziger recht heeft op schadeloosstelling 
uit hoofde van zowel Verordening 
261/2004 als deze richtlijn, dan heeft de 
reiziger het recht vorderingen in te dienen 
krachtens beide rechtshandelingen, maar 
hij mag voor dezelfde feiten geen rechten 
cumuleren uit hoofde van beide 
rechtshandelingen als deze rechten 
dezelfde belangen beschermen of 
hetzelfde doel hebben.

Or. en

Amendement 348
Bernadette Vergnaud

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 12 – lid 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) voor elke periode waarin sprake was 
van niet-nakoming; of

(a) voor elke periode waarin sprake was 
van het niet of slecht uitvoeren van de 
overeenkomst; of

Or. fr

Motivering

Het concept "niet-nakoming" is hier vaag en bovendien is het wenselijk het concept "het niet 
of slecht uitvoeren van de overeenkomst" krachtens Richtlijn 90/314/EEG te herintroduceren.

Amendement 349
Philippe Juvin
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Voorstel voor een richtlijn
Artikel 12 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De reiziger heeft recht op 
schadeloosstelling van de organisator voor 
elke schade, met inbegrip van immateriële 
schade, die hij oploopt als gevolg van niet-
nakoming.

2. De reiziger heeft recht op 
schadeloosstelling van de organisator en/of 
de doorverkoper voor elke schade, met 
inbegrip van immateriële schade, die hij 
oploopt als gevolg van niet-nakoming.

Or. en

Motivering

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.

Amendement 350
Nora Berra

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 12 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De reiziger heeft recht op 
schadeloosstelling van de organisator voor 
elke schade, met inbegrip van immateriële 
schade, die hij oploopt als gevolg van niet-
nakoming.

2. De reiziger heeft recht op 
schadeloosstelling van de organisator en/of 
de doorverkoper voor elke schade, met 
inbegrip van immateriële schade, die hij 
oploopt als gevolg van niet-nakoming.

Or. fr

Amendement 351
Hans-Peter Mayer
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Voorstel voor een richtlijn
Artikel 12 – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. De reiziger heeft recht op een 
prijsverlaging ter waarde van 50 % van de 
waardevermindering indien de niet-
nakoming te wijten was aan 
onvermijdbare of buitengewone 
omstandigheden. De bewijslast voor de 
hoogte van de waardevermindering moet 
door de organisator gedragen worden.

Or. de

Motivering

Een gedeeltelijke verlaging hoort niet thuis in lid 3, maar in lid 2. Enkel de organisator kent 
de minimumwaarde.

Amendement 352
Bernadette Vergnaud

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 12 – lid 3 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De reiziger heeft geen recht op 
prijsverlaging of schadeloosstelling 
indien:

3. Met betrekking tot het recht op 
schadeloosstelling vanwege de schade die 
de consument ondervindt ingevolge het 
niet of slecht uitvoeren van de 
overeenkomst, nemen de lidstaten de 
nodige maatregelen om de organisator 
en/of de doorverkoper aansprakelijk te 
stellen, tenzij het niet of slecht uitvoeren 
niet aan hen is toe te schrijven, noch aan 
andere verstrekkers van diensten omdat:

Or. fr

Motivering

De formulering is niet zo duidelijk en zou hiaten kunnen meebrengen die reizigers beletten 
hun rechten te doen gelden. Het is daarom wenselijk een formulering te herintroduceren die 
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meer in overstemming is met Richtlijn 90/314/EEG.

Amendement 353
Konstantinos Poupakis

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 12 – lid 3 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De reiziger heeft geen recht op 
prijsverlaging of schadeloosstelling indien:

3. De reiziger heeft geen recht op 
schadeloosstelling indien:

Or. el

Amendement 354
Philippe Juvin

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 12 – lid 3 – letter a – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) de organisator aantoont dat de niet-
nakoming te wijten is aan:

(a) de organisator en/of de doorverkoper
aantoont dat de niet-nakoming te wijten is 
aan:

Or. en

Motivering

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.

Amendement 355
Matteo Salvini
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Voorstel voor een richtlijn
Artikel 12 – lid 3 – letter a – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) de organisator aantoont dat de niet-
nakoming te wijten is aan:

(a) de niet-nakoming het gevolg is van de 
in artikel 11, lid 8, bedoelde 
omstandigheid.

Or. en

Motivering

Dit amendement weerspiegelt de door het voorgestelde amendement voor de invoering van 
het nieuwe artikel 11, lid 8, ingevoerde wijzigingen.

Amendement 356
Nora Berra

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 12 – lid 3 – letter a – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) de organisator aantoont dat de niet-
nakoming te wijten is aan:

(a) de organisator en/of de doorverkoper 
aantoont dat de niet-nakoming te wijten is 
aan:

Or. fr

Amendement 357
Matteo Salvini

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 12 – lid 3 – letter a – punt i

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(i) de reiziger, Schrappen

Or. en
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Amendement 358
Matteo Salvini

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 12 – lid 3 – letter a – punt ii

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(ii) een derde die niet bij de levering van 
de bij de overeenkomst bedoelde diensten 
is betrokken en de niet-nakoming niet kon 
worden voorzien of vermeden;

Schrappen

Or. en

Amendement 359
Sergio Gaetano Cofferati

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 12 – lid 3 – letter a – punt ii

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(ii) een derde die niet bij de levering van 
de bij de overeenkomst bedoelde diensten 
is betrokken en de niet-nakoming niet kon 
worden voorzien of vermeden;

Schrappen

Or. en

Amendement 360
Matteo Salvini

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 12 – lid 3 – letter a – punt iii

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(iii) onvermijdbare en buitengewone 
omstandigheden, of

Schrappen

Or. en
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Amendement 361
Bernadette Vergnaud

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 12 – lid 3 – letter a – punt iii

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(iii) onvermijdbare en buitengewone 
omstandigheden, of

(iii) overmacht, namelijk abnormale en 
onvoorzienbare omstandigheden die 
onafhankelijk zijn van de wil van degene 
die zich erop beroept, en waarvan de 
gevolgen ondanks alle 
voorzorgsmaatregelen niet konden 
worden vermeden, dan wel een 
gebeurtenis die de organisator en/of de 
doorverkoper of de dienstverstrekker met 
inachtneming van alle mogelijke 
zorgvuldigheid niet kon voorzien of 
verhelpen, of

Or. fr

Motivering

De formulering is niet zo duidelijk en zou hiaten kunnen meebrengen die reizigers beletten 
hun rechten te doen gelden. Het is daarom wenselijk een formulering te herintroduceren die 
meer in overstemming is met Richtlijn 90/314/EEG.

Amendement 362
Philippe Juvin

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 12 – lid 3 – letter a – punt iii

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(iii) onvermijdbare en buitengewone 
omstandigheden, of

(Niet van toepassing op de Nederlandse 
versie.)

Or. fr

Motivering

Dit amendement heeft betrekking op de Franse versie. De termen moeten duidelijker in 
overeenstemming worden gebracht met de formulering die is gebruikt in Verordening (EG) 
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nr.261/2004 (over de rechten van luchtreizigers bij instapweigering en annulering of 
langdurige vertraging van vluchten) die verwijst naar "buitengewone omstandigheden".

Amendement 363
Sergio Gaetano Cofferati

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 12 – lid 3 – letter a – punt iii

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(iii) onvermijdbare en buitengewone 
omstandigheden, of

(iii) onvermijdbare, onvoorzienbare en 
buitengewone omstandigheden, of

Or. en

Amendement 364
Catherine Stihler

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 12 – lid 3 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) hij nalaat de organisator onverwijld op 
de hoogte te stellen van enige vorm van 
niet-nakoming ter plaatse, indien deze 
verplichting duidelijk en uitdrukkelijk 
wordt vermeld in de overeenkomst en 
redelijk is in de gegeven omstandigheden.

Schrappen

Or. en

Amendement 365
Anna Hedh

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 12 – lid 3 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) hij nalaat de organisator onverwijld op Schrappen
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de hoogte te stellen van enige vorm van 
niet-nakoming ter plaatse, indien deze 
verplichting duidelijk en uitdrukkelijk 
wordt vermeld in de overeenkomst en 
redelijk is in de gegeven omstandigheden.

Or. sv

Amendement 366
Bernadette Vergnaud

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 12 – lid 3 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) hij nalaat de organisator onverwijld op 
de hoogte te stellen van enige vorm van 
niet-nakoming ter plaatse, indien deze 
verplichting duidelijk en uitdrukkelijk 
wordt vermeld in de overeenkomst en 
redelijk is in de gegeven omstandigheden.

(b) hij, behalve in gevallen van 
schadeloosstelling wegens persoonlijk 
letsel of overlijden, nalaat de organisator 
en/of de doorverkoper onverwijld op de 
hoogte te stellen van het niet of niet 
correct verlenen van diensten ter plaatse, 
indien deze verplichting duidelijk en 
uitdrukkelijk wordt vermeld in de 
overeenkomst en redelijk is in de gegeven 
omstandigheden.

Or. fr

Motivering

Het lijkt onredelijk het mogelijke recht op schadeloosstelling wegens persoonlijk letsel te 
beperken wanneer de reiziger niet altijd in staat is de organisator op de hoogte te stellen.

Amendement 367
Sergio Gaetano Cofferati

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 12 – lid 3 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) hij nalaat de organisator onverwijld op 
de hoogte te stellen van enige vorm van 

(b) hij nalaat de organisator op de hoogte te 
stellen van enige vorm van niet-nakoming 
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niet-nakoming ter plaatse, indien deze 
verplichting duidelijk en uitdrukkelijk 
wordt vermeld in de overeenkomst en 
redelijk is in de gegeven omstandigheden.

ter plaatse, indien deze verplichting 
duidelijk en uitdrukkelijk wordt vermeld in 
de overeenkomst en redelijk is in de 
gegeven omstandigheden.

Or. en

Amendement 368
Philippe Juvin

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 12 – lid 3 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) hij nalaat de organisator onverwijld op 
de hoogte te stellen van enige vorm van 
niet-nakoming ter plaatse, indien deze 
verplichting duidelijk en uitdrukkelijk 
wordt vermeld in de overeenkomst en 
redelijk is in de gegeven omstandigheden.

(b) hij nalaat de organisator en/of de 
doorverkoper onverwijld op de hoogte te 
stellen van enige vorm van niet-nakoming 
ter plaatse, indien deze verplichting 
duidelijk en uitdrukkelijk wordt vermeld in 
de overeenkomst en redelijk is in de 
gegeven omstandigheden.

Or. en

Motivering

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.

Amendement 369
Nora Berra

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 12 – lid 3 – letter b
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) hij nalaat de organisator onverwijld op 
de hoogte te stellen van enige vorm van 
niet-nakoming ter plaatse, indien deze 
verplichting duidelijk en uitdrukkelijk 
wordt vermeld in de overeenkomst en 
redelijk is in de gegeven omstandigheden.

(b) hij nalaat de organisator en/of de 
doorverkoper onverwijld op de hoogte te 
stellen van enige vorm van niet-nakoming 
ter plaatse, indien deze verplichting 
duidelijk en uitdrukkelijk wordt vermeld in 
de overeenkomst en redelijk is in de 
gegeven omstandigheden.

Or. fr

Amendement 370
Bernadette Vergnaud

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 12 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Indien internationale verdragen waarbij 
de Unie partij is grenzen stellen aan de 
voorwaarden waaronder dienstverleners die 
diensten verlenen die deel uitmaken van 
een pakketreis schadeloosstelling moeten 
betalen of aan de hoogte van die 
schadeloosstelling, gelden die grenzen ook 
voor de organisator. Indien internationale 
verdragen waarbij de Unie geen partij is, 
grenzen stellen aan schadeloosstellingen 
die moeten worden betaald door een 
dienstverlener, kunnen de lidstaten 
overeenkomstige grenzen stellen aan de 
schadeloosstelling die door de organisator 
moet worden betaald. In andere gevallen 
kunnen in de overeenkomst grenzen 
worden gesteld aan de schadeloosstelling 
die de organisator moet betalen, behalve 
voor persoonlijk letsel en opzettelijk of 
door grove nalatigheid veroorzaakte 
schade, en met dien verstande dat de 
grenzen niet lager mogen liggen dan 
driemaal de totaalprijs van de pakketreis.

4. Indien, wat betreft andere schade dan 
persoonlijk letsel of overlijden ingevolge 
het niet of slecht uitvoeren van de 
overeenkomst, internationale verdragen 
waarbij de Unie partij is grenzen stellen 
aan de voorwaarden waaronder 
dienstverleners die diensten verlenen die 
deel uitmaken van een pakketreis 
schadeloosstelling moeten betalen of aan 
de hoogte van die schadeloosstelling, 
gelden die grenzen ook voor de 
organisator. Indien, behalve in gevallen 
van persoonlijk letsel of overlijden,
internationale verdragen waarbij de Unie 
geen partij is, grenzen stellen aan 
schadeloosstellingen die moeten worden 
betaald door een dienstverlener, kunnen de 
lidstaten overeenkomstige grenzen stellen 
aan de schadeloosstelling die door de 
organisator moet worden betaald. Wat 
betreft andere gevallen dan persoonlijk 
letsel of overlijden ingevolge het niet of 
slecht uitvoeren van de overeenkomst, 
kunnen de lidstaten in de overeenkomst 
grenzen stellen aan de schadeloosstelling, 
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mits deze niet onredelijk zijn.
Onverminderd deze grenzen mag de 
overeenkomst niet voorzien in de niet-
toepassing van de bepalingen van de 
leden 1, 2, 3 en 4.

Or. fr

Motivering

Schadeloosstelling wegens persoonlijk letsel of overlijden zou niet mogen worden beperkt 
door de bepalingen van internationale verdragen of contractuele voorwaarden.

Amendement 371
Sergio Gaetano Cofferati

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 12 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Indien internationale verdragen waarbij 
de Unie partij is grenzen stellen aan de 
voorwaarden waaronder dienstverleners die 
diensten verlenen die deel uitmaken van 
een pakketreis schadeloosstelling moeten 
betalen of aan de hoogte van die 
schadeloosstelling, gelden die grenzen ook 
voor de organisator. Indien internationale 
verdragen waarbij de Unie geen partij is, 
grenzen stellen aan schadeloosstellingen 
die moeten worden betaald door een 
dienstverlener, kunnen de lidstaten 
overeenkomstige grenzen stellen aan de 
schadeloosstelling die door de organisator 
moet worden betaald. In andere gevallen 
kunnen in de overeenkomst grenzen 
worden gesteld aan de schadeloosstelling 
die de organisator moet betalen, behalve 
voor persoonlijk letsel en opzettelijk of 
door grove nalatigheid veroorzaakte 
schade, en met dien verstande dat de 
grenzen niet lager mogen liggen dan 
driemaal de totaalprijs van de pakketreis.

4. Indien internationale verdragen waarbij 
de Unie partij is grenzen stellen aan de 
voorwaarden waaronder dienstverleners die 
diensten verlenen die deel uitmaken van 
een pakketreis schadeloosstelling moeten 
betalen of aan de hoogte van die 
schadeloosstelling, gelden die grenzen ook 
voor de organisator. Indien internationale 
verdragen waarbij de Unie geen partij is, 
grenzen stellen aan schadeloosstellingen 
die moeten worden betaald door een 
dienstverlener, kunnen de lidstaten 
overeenkomstige grenzen stellen aan de 
schadeloosstelling die door de organisator 
moet worden betaald.

Or. en
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Amendement 372
Hans-Peter Mayer

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 12 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Indien internationale verdragen waarbij 
de Unie partij is grenzen stellen aan de 
voorwaarden waaronder dienstverleners die 
diensten verlenen die deel uitmaken van 
een pakketreis schadeloosstelling moeten 
betalen of aan de hoogte van die 
schadeloosstelling, gelden die grenzen ook 
voor de organisator. Indien internationale 
verdragen waarbij de Unie geen partij is, 
grenzen stellen aan schadeloosstellingen 
die moeten worden betaald door een 
dienstverlener, kunnen de lidstaten 
overeenkomstige grenzen stellen aan de 
schadeloosstelling die door de organisator 
moet worden betaald. In andere gevallen 
kunnen in de overeenkomst grenzen 
worden gesteld aan de schadeloosstelling 
die de organisator moet betalen, behalve 
voor persoonlijk letsel en opzettelijk of 
door grove nalatigheid veroorzaakte 
schade, en met dien verstande dat de 
grenzen niet lager mogen liggen dan 
driemaal de totaalprijs van de pakketreis.

4. Indien internationale verdragen waarbij 
de Unie partij is grenzen stellen aan de 
voorwaarden waaronder dienstverleners die 
diensten verlenen die deel uitmaken van 
een pakketreis schadeloosstelling moeten 
betalen of aan de hoogte van die 
schadeloosstelling, gelden die grenzen ook 
voor de organisator. Indien internationale 
verdragen waarbij de Unie geen partij is, 
grenzen stellen aan schadeloosstellingen 
die moeten worden betaald door een 
dienstverlener, kunnen de lidstaten 
overeenkomstige grenzen stellen aan de 
schadeloosstelling die door de organisator 
moet worden betaald. In andere gevallen 
kunnen in de overeenkomst grenzen 
worden gesteld aan de schadeloosstelling 
die de organisator moet betalen, behalve 
voor persoonlijk letsel of opzettelijk of 
door grove nalatigheid veroorzaakte 
schade, en met dien verstande dat de 
grenzen niet lager mogen liggen dan 
driemaal de totaalprijs van de pakketreis.

Or. de

Amendement 373
Philippe Juvin

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 12 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Indien internationale verdragen waarbij 
de Unie partij is grenzen stellen aan de 

4. Indien internationale verdragen waarbij 
de Unie partij is grenzen stellen aan de 
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voorwaarden waaronder dienstverleners die 
diensten verlenen die deel uitmaken van 
een pakketreis schadeloosstelling moeten 
betalen of aan de hoogte van die 
schadeloosstelling, gelden die grenzen ook 
voor de organisator. Indien internationale 
verdragen waarbij de Unie geen partij is, 
grenzen stellen aan schadeloosstellingen 
die moeten worden betaald door een 
dienstverlener, kunnen de lidstaten 
overeenkomstige grenzen stellen aan de 
schadeloosstelling die door de organisator 
moet worden betaald. In andere gevallen 
kunnen in de overeenkomst grenzen 
worden gesteld aan de schadeloosstelling 
die de organisator moet betalen, behalve 
voor persoonlijk letsel en opzettelijk of 
door grove nalatigheid veroorzaakte 
schade, en met dien verstande dat de 
grenzen niet lager mogen liggen dan 
driemaal de totaalprijs van de pakketreis.

voorwaarden waaronder dienstverleners die 
diensten verlenen die deel uitmaken van 
een pakketreis schadeloosstelling moeten 
betalen of aan de hoogte van die 
schadeloosstelling, gelden die grenzen ook 
voor de organisator en/of de doorverkoper.
Indien internationale verdragen waarbij de 
Unie geen partij is, grenzen stellen aan 
schadeloosstellingen die moeten worden 
betaald door een dienstverlener, kunnen de 
lidstaten overeenkomstige grenzen stellen 
aan de schadeloosstelling die door de 
organisator en/of de doorverkoper moet 
worden betaald. In andere gevallen kunnen 
in de overeenkomst grenzen worden 
gesteld aan de schadeloosstelling die de 
organisator en/of de doorverkoper moet 
betalen, behalve voor persoonlijk letsel en 
opzettelijk of door grove nalatigheid 
veroorzaakte schade, en met dien verstande 
dat de grenzen niet lager mogen liggen dan 
driemaal de totaalprijs van de pakketreis.

Or. en

Motivering

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.

Amendement 374
Nora Berra

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 12 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Indien internationale verdragen waarbij 
de Unie partij is grenzen stellen aan de 

4. Indien internationale verdragen waarbij 
de Unie partij is grenzen stellen aan de 
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voorwaarden waaronder dienstverleners die 
diensten verlenen die deel uitmaken van 
een pakketreis schadeloosstelling moeten 
betalen of aan de hoogte van die 
schadeloosstelling, gelden die grenzen ook 
voor de organisator. Indien internationale 
verdragen waarbij de Unie geen partij is, 
grenzen stellen aan schadeloosstellingen 
die moeten worden betaald door een 
dienstverlener, kunnen de lidstaten 
overeenkomstige grenzen stellen aan de 
schadeloosstelling die door de organisator 
moet worden betaald. In andere gevallen 
kunnen in de overeenkomst grenzen 
worden gesteld aan de schadeloosstelling 
die de organisator moet betalen, behalve 
voor persoonlijk letsel en opzettelijk of 
door grove nalatigheid veroorzaakte 
schade, en met dien verstande dat de 
grenzen niet lager mogen liggen dan 
driemaal de totaalprijs van de pakketreis.

voorwaarden waaronder dienstverleners die 
diensten verlenen die deel uitmaken van 
een pakketreis schadeloosstelling moeten 
betalen of aan de hoogte van die 
schadeloosstelling, gelden die grenzen ook 
voor de organisator en/of de doorverkoper.
Indien internationale verdragen waarbij de 
Unie geen partij is, grenzen stellen aan 
schadeloosstellingen die moeten worden 
betaald door een dienstverlener, kunnen de 
lidstaten overeenkomstige grenzen stellen 
aan de schadeloosstelling die door de 
organisator en/of de doorverkoper moet 
worden betaald. In andere gevallen kunnen 
in de overeenkomst grenzen worden 
gesteld aan de schadeloosstelling die de 
organisator en/of de doorverkoper moet 
betalen, behalve voor persoonlijk letsel en 
opzettelijk of door grove nalatigheid 
veroorzaakte schade, en met dien verstande 
dat de grenzen niet lager mogen liggen dan 
driemaal de totaalprijs van de pakketreis.

Or. fr

Amendement 375
Ildikó Gáll-Pelcz

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 12 – lid 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6. De verjaringstermijn voor het indienen 
van vorderingen op grond van dit artikel 
moet minimaal een jaar zijn.

6. De verjaringstermijn voor het indienen 
van vorderingen op grond van dit artikel 
moet minimaal drie jaar zijn.

Or. en

Motivering

De verjaringstermijn van een jaar in artikel 12, lid 6, is te kort: deze moet ten minste drie jaar 
zijn ter bescherming van het recht van beroep van de consument.
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Amendement 376
Anna Hedh

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 12 – lid 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6. De verjaringstermijn voor het indienen 
van vorderingen op grond van dit artikel 
moet minimaal een jaar zijn.

6. De verjaringstermijn voor het indienen 
van vorderingen op grond van dit artikel 
moet minimaal drie jaar zijn.

Or. sv

Amendement 377
Adam Bielan

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 12 – lid 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6. De verjaringstermijn voor het indienen 
van vorderingen op grond van dit artikel 
moet minimaal een jaar zijn.

6. De verjaringstermijn voor het indienen 
van vorderingen op grond van dit artikel 
moet minimaal een jaar zijn, gerekend 
vanaf de dag waarop de reiziger aankomt 
op de plaats van terugkeer.

Or. pl

Amendement 378
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 13

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten zien erop toe dat de reiziger 
boodschappen, klachten of vorderingen in 
verband met de uitvoering van de 
pakketreis rechtstreeks kan richten tot de 
doorverkoper van wie hij de reis heeft 

De lidstaten zien erop toe dat de reiziger 
boodschappen, klachten of vorderingen in 
verband met de uitvoering van de 
pakketreis rechtstreeks kan richten tot de 
doorverkoper van wie hij de reis heeft 
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gekocht. De doorverkoper geeft deze 
boodschappen, klachten of vorderingen 
onverwijld door aan de organisator. Om te
beoordelen of de berichten binnen de 
gestelde termijn of de verjaringstermijn 
zijn ingediend, wordt de 
inontvangstneming door de doorverkoper 
beschouwd als inontvangstneming door de 
organisator.

gekocht. De doorverkoper geeft deze 
boodschappen, klachten of vorderingen 
onverwijld door aan de organisator. Indien 
de reisorganisator niet binnen 30 dagen 
nadat hij ze heeft ontvangen een 
schriftelijk standpunt inneemt over de 
boodschap, klacht of vordering in verband 
met de uitvoering van een pakketreis, 
wordt aangenomen dat hij ze 
gerechtvaardigd acht. Om te beoordelen of 
de berichten binnen de gestelde termijn of 
de verjaringstermijn zijn ingediend, wordt 
de inontvangstneming door de 
doorverkoper beschouwd als 
inontvangstneming door de organisator.

Or. pl

Motivering

Het opnemen van deze vereiste mobiliseert de organisatoren.

Amendement 379
Sergio Gaetano Cofferati

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 14 – alinea 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten zien erop toe dat de 
organisator verplicht is onmiddellijk 
bijstand te bieden aan reizigers die in 
moeilijkheden verkeren, met name door:

De lidstaten zien erop toe dat de 
organisator van een pakketreis of de 
doorverkopers die de aankoop van een 
geassisteerd reisarrangement faciliteren 
verplicht zijn onmiddellijk bijstand te 
bieden aan reizigers die in moeilijkheden 
verkeren, met name door:

Or. en

Amendement 380
Emma McClarkin
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Voorstel voor een richtlijn
Artikel 14 – alinea 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten zien erop toe dat de 
organisator verplicht is onmiddellijk
bijstand te bieden aan reizigers die in 
moeilijkheden verkeren, met name door:

De lidstaten zien erop toe dat de 
organisator over een passende verzekering 
of middelen beschikt om passende bijstand 
te bieden aan reizigers die in moeilijkheden 
verkeren, met name door:

Or. en

Amendement 381
Ildikó Gáll-Pelcz

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 14 – alinea 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten zien erop toe dat de 
organisator verplicht is onmiddellijk 
bijstand te bieden aan reizigers die in 
moeilijkheden verkeren, met name door:

De lidstaten zien erop toe dat de 
organisator verplicht is onmiddellijk 
bijstand te bieden aan reizigers die in 
moeilijkheden verkeren, onder andere in 
de in artikel 11, lid 5, bedoelde 
omstandigheid, met name door:

Or. en

Amendement 382
Emma McClarkin

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 14 – alinea 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) de reiziger te helpen bij communicatie 
op afstand en het regelen van 
reisalternatieven.

(b) de reiziger te helpen bij communicatie 
op afstand en het vinden van alternatieve 
reisarrangementen.

Or. en
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Motivering

Het moet worden verduidelijkt dat de organisator, indien er geen sprake is van niet-naleving 
van de pakketreisovereenkomst, alleen verplicht is te helpen bij het vinden van alternatieve 
reisarrangementen en niet om deze te verstrekken of ervoor te betalen.

Amendement 383
Sergio Gaetano Cofferati

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 14 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De organisator moet een redelijke 
vergoeding kunnen vragen voor dergelijke 
bijstand indien de situatie het gevolg is van 
opzet of nalatigheid van de reiziger.

De organisator of de doorverkoper moet 
een redelijke vergoeding kunnen vragen 
voor dergelijke bijstand indien de situatie 
het gevolg is van opzet of nalatigheid van 
de reiziger. De vergoeding mag in geen 
geval hoger zijn dan de werkelijke kosten 
van de organisator of de doorverkoper.

Or. en

Amendement 384
Jorgo Chatzimarkakis

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 15 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten zien erop toe dat op hun 
grondgebied gevestigde organisatoren en 
doorverkopers die de aankoop van 
geassisteerde reisarrangementen 
faciliteren een zekerheid stellen voor de 
effectieve en snelle terugbetaling van alle 
reeds door de reiziger betaalde bedragen 
en, voor zover personenvervoer in de 
pakketreis is inbegrepen, voor een 
effectieve en snelle repatriëring van de 
reiziger in het geval van insolventie.

1. De lidstaten zien erop toe dat op hun 
grondgebied gevestigde organisatoren een 
zekerheid stellen voor de effectieve en 
snelle terugbetaling van alle reeds door de 
reiziger betaalde bedragen en, voor zover 
personenvervoer in de pakketreis is 
inbegrepen, voor een effectieve en snelle 
repatriëring van de reiziger in het geval van 
insolventie. Doorverkopers zijn niet 
verplicht rechtstreeks aan derden betaalde 
bedragen terug te betalen. De 
doorverkopers dienen het bovenstaande 
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echter duidelijk in hun voorwaarden te 
vermelden.

Or. en

Amendement 385
Matteo Salvini

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 15 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten zien erop toe dat op hun 
grondgebied gevestigde organisatoren en 
doorverkopers die de aankoop van 
geassisteerde reisarrangementen 
faciliteren een zekerheid stellen voor de 
effectieve en snelle terugbetaling van alle 
reeds door de reiziger betaalde bedragen 
en, voor zover personenvervoer in de 
pakketreis is inbegrepen, voor een 
effectieve en snelle repatriëring van de 
reiziger in het geval van insolventie.

1. De lidstaten zien erop toe dat op hun 
grondgebied gevestigde organisatoren een 
zekerheid stellen voor de effectieve en 
snelle terugbetaling van alle reeds door de 
reiziger betaalde bedragen en, voor zover 
personenvervoer in de pakketreis is 
inbegrepen, voor een effectieve en snelle 
repatriëring van de reiziger in het geval van 
insolventie.

Or. en

Motivering

Aan de handelaar opgelegde verplichtingen zijn onevenredig en zouden de stimulans van 
handelaars om aantrekkelijke oplossingen te bieden, aanzienlijk verminderen. De consument 
zou worden gestraft, met minder keuze en flexibiliteit en beperkte toegang tot het aanbod. Het 
is belangrijk op te merken dat in veel gevallen de bepaling inzake insolventiebescherming niet 
uitvoerbaar is: indien de identiteit van de consument niet kan worden vastgesteld, kunnen 
doorverkopers de identiteit niet vaststellen van consumenten die diensten hebben gekocht via 
de links op hun website.

Amendement 386
Catherine Stihler

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 15 – lid 1
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten zien erop toe dat op hun 
grondgebied gevestigde organisatoren en 
doorverkopers die de aankoop van 
geassisteerde reisarrangementen faciliteren 
een zekerheid stellen voor de effectieve en 
snelle terugbetaling van alle reeds door de 
reiziger betaalde bedragen en, voor zover 
personenvervoer in de pakketreis is 
inbegrepen, voor een effectieve en snelle 
repatriëring van de reiziger in het geval van 
insolventie.

1. De lidstaten zien erop toe dat 
organisatoren van pakketreizen en 
doorverkopers die de aankoop van 
geassisteerde reisarrangementen faciliteren 
zekerheid stellen voor de effectieve en 
snelle terugbetaling van alle reeds door de 
reiziger betaalde bedragen en, voor zover 
personenvervoer in de pakketreis is 
inbegrepen, voor een effectieve en snelle 
repatriëring van de reiziger in het geval van 
insolventie van de organisator, de 
doorverkoper of een van de aanbieders 
van het geassisteerde reisarrangement.

Or. en

Motivering

Door het huidige ontwerp van het artikel kunnen bedrijven worden aangemoedigd naar het 
buitenland te vertrekken of zich te vestigen op een grondgebied waar een minder 
doeltreffende insolventieregeling geldt, ten nadele van de burger. Dit zorgt er tevens voor dat 
insolventie van toepassing is op organisatoren van pakketreizen en niet alleen op 
gecombineerde/geassisteerde reizen.

Amendement 387
Emma McClarkin

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 15 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten zien erop toe dat op hun 
grondgebied gevestigde organisatoren en 
doorverkopers die de aankoop van 
geassisteerde reisarrangementen faciliteren 
een zekerheid stellen voor de effectieve en 
snelle terugbetaling van alle reeds door de 
reiziger betaalde bedragen en, voor zover 
personenvervoer in de pakketreis is 
inbegrepen, voor een effectieve en snelle 
repatriëring van de reiziger in het geval van 
insolventie.

1. De lidstaten zien erop toe dat 
organisatoren van pakketreizen en 
doorverkopers die de aankoop van 
gecombineerde reisarrangementen 
faciliteren zekerheid stellen voor de 
effectieve en snelle terugbetaling van alle 
reeds door de reiziger betaalde bedragen 
en, voor zover personenvervoer in de 
pakketreis is inbegrepen, voor een 
effectieve en snelle repatriëring van de 
reiziger in het geval van insolventie van de 



AM\1013596NL.doc 175/205 PE526.125v01-00

NL

organisator, de doorverkoper of een van 
de aanbieders van het gecombineerde 
reisarrangement.

Or. en

Amendement 388
Anna Hedh

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 15 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten zien erop toe dat op hun 
grondgebied gevestigde organisatoren en 
doorverkopers die de aankoop van 
geassisteerde reisarrangementen faciliteren 
een zekerheid stellen voor de effectieve en 
snelle terugbetaling van alle reeds door de 
reiziger betaalde bedragen en, voor zover 
personenvervoer in de pakketreis is 
inbegrepen, voor een effectieve en snelle 
repatriëring van de reiziger in het geval van 
insolventie.

1. De lidstaten zien erop toe dat op hun 
grondgebied gevestigde organisatoren en 
doorverkopers die de aankoop van 
pakketreizen en geassisteerde 
reisarrangementen faciliteren een zekerheid 
stellen voor de effectieve en snelle 
terugbetaling van alle reeds door de 
reiziger betaalde bedragen en, voor zover 
personenvervoer in de pakketreis is 
inbegrepen, voor een effectieve en snelle 
repatriëring van de reiziger in het geval van 
insolventie.

Or. sv

Amendement 389
Philippe Juvin

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 15 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten zien erop toe dat op hun 
grondgebied gevestigde organisatoren en 
doorverkopers die de aankoop van 
geassisteerde reisarrangementen faciliteren 
een zekerheid stellen voor de effectieve en 
snelle terugbetaling van alle reeds door de 
reiziger betaalde bedragen en, voor zover 

1. De lidstaten zien erop toe dat op hun 
grondgebied gevestigde organisatoren 
en/of doorverkopers bij een pakketreis en 
doorverkopers die de aankoop van 
geassisteerde reisarrangementen faciliteren 
een zekerheid stellen voor de effectieve en 
snelle terugbetaling van alle reeds door de 
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personenvervoer in de pakketreis is 
inbegrepen, voor een effectieve en snelle 
repatriëring van de reiziger in het geval van 
insolventie.

reiziger betaalde bedragen en, voor zover 
personenvervoer in de pakketreis is 
inbegrepen, voor een effectieve en snelle 
repatriëring van de reiziger in het geval van 
insolventie.

Or. en

Motivering

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.

Amendement 390
Sergio Gaetano Cofferati

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 15 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten zien erop toe dat op hun 
grondgebied gevestigde organisatoren en 
doorverkopers die de aankoop van 
geassisteerde reisarrangementen faciliteren 
een zekerheid stellen voor de effectieve en 
snelle terugbetaling van alle reeds door de 
reiziger betaalde bedragen en, voor zover 
personenvervoer in de pakketreis is 
inbegrepen, voor een effectieve en snelle 
repatriëring van de reiziger in het geval van 
insolventie.

1. De lidstaten zien erop toe dat op hun 
grondgebied gevestigde organisatoren van 
pakketreizen en doorverkopers die de 
aankoop van geassisteerde 
reisarrangementen faciliteren een zekerheid 
stellen voor de effectieve en snelle 
terugbetaling van alle reeds door de 
reiziger betaalde bedragen en, voor zover 
personenvervoer in de pakketreis is 
inbegrepen, voor een effectieve en snelle 
repatriëring van de reiziger in het geval van 
insolventie.

Or. en

Amendement 391
Matteo Salvini
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Voorstel voor een richtlijn
Artikel 15 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De in lid 1 bedoelde bescherming bij 
insolventie is gebaseerd op het werkelijke 
financiële risico van de activiteiten van de 
betrokken handelaar. De bescherming geldt 
voor reizigers ongeacht hun woonplaats, de 
plaats van vertrek of waar de pakketreis of 
het geassisteerde reisarrangement is 
verkocht.

2. De in lid 1 bedoelde bescherming bij 
insolventie is gebaseerd op het werkelijke 
financiële risico van de activiteiten van de 
betrokken handelaar. De bescherming geldt 
voor reizigers ongeacht hun woonplaats, de 
plaats van vertrek of waar de pakketreis is 
verkocht.

Or. en

Motivering

Aan de handelaar opgelegde verplichtingen zijn onevenredig en zouden de stimulans van 
handelaars om aantrekkelijke oplossingen te bieden, aanzienlijk verminderen. De consument 
zou worden gestraft, met minder keuze en flexibiliteit en beperkte toegang tot het aanbod. Het 
is belangrijk op te merken dat in veel gevallen de bepaling inzake insolventiebescherming niet 
uitvoerbaar is: indien de identiteit van de consument niet kan worden vastgesteld, kunnen 
doorverkopers de identiteit niet vaststellen van consumenten die diensten hebben gekocht via 
de links op hun website.

Amendement 392
Jorgo Chatzimarkakis

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 15 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De in lid 1 bedoelde bescherming bij 
insolventie is gebaseerd op het werkelijke 
financiële risico van de activiteiten van de 
betrokken handelaar. De bescherming geldt 
voor reizigers ongeacht hun woonplaats, de 
plaats van vertrek of waar de pakketreis of 
het geassisteerde reisarrangement is 
verkocht.

2. De in lid 1 bedoelde bescherming bij 
insolventie is gebaseerd op het werkelijke 
financiële risico van de activiteiten van de 
betrokken handelaar. De bescherming geldt 
voor reizigers ongeacht hun woonplaats, de 
plaats van vertrek of waar de pakketreis is 
verkocht.

Or. en
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Amendement 393
Emma McClarkin

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 15 – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. De in lid 1 bedoelde 
insolventiebescherming moet toereikend 
zijn om aan de vereisten van deze richtlijn 
te voldoen, mits deze bescherming in alle 
redelijkerwijs voorzienbare 
omstandigheden doeltreffend is.

Or. en

Motivering

Insolventiebescherming moet toereikend zijn om te voldoen aan ruwe vereisten en niet 
overgaranderen, waarvan de kosten aan de consument zouden kunnen worden doorberekend.

Amendement 394
Emma McClarkin

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 15 – lid 2 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 ter. In voorkomend geval kan de in lid 1 
bedoelde insolventiebescherming voorzien 
in de uitvoering van overeenkomsten voor 
pakketreizen of gecombineerde 
reisarrangementen in plaats van in een 
terugbetaling van betaalde bedragen.

Or. en

Amendement 395
Matteo Salvini

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 16 – lid 1
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten gaan ervan uit dat de 
bescherming die door organisatoren of 
doorverkopers die de aankoop van 
geassisteerde reisarrangementen 
faciliteren, wordt geboden op grond van de 
regels in hun lidstaat van vestiging ter 
omzetting van artikel 15 voldoet aan de 
vereisten van hun eigen nationale regels ter 
omzetting van artikel 15.

1. De lidstaten gaan ervan uit dat de 
bescherming die door organisatoren wordt 
geboden op grond van de regels in hun 
lidstaat van vestiging ter omzetting van 
artikel 15 voldoet aan de vereisten van hun 
eigen nationale regels ter omzetting van 
artikel 15.

Or. en

Motivering

Het toepassingsgebied van de richtlijn inzake pakketreizen moet worden beperkt tot 
combinaties van reisdiensten die een pakketreis vormen. De invoering van het nieuwe begrip 
"geassisteerd reisarrangement" in deze richtlijn kan voor consumenten en bedrijven 
schadelijke gevolgen hebben doordat het juridische onzekerheid en verwarring schept onder 
consumenten en aanbieders van reisdiensten.

Amendement 396
Jorgo Chatzimarkakis

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 16 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten gaan ervan uit dat de 
bescherming die door organisatoren of 
doorverkopers die de aankoop van 
geassisteerde reisarrangementen 
faciliteren, wordt geboden op grond van de 
regels in hun lidstaat van vestiging ter 
omzetting van artikel 15 voldoet aan de 
vereisten van hun eigen nationale regels ter 
omzetting van artikel 15.

1. De lidstaten gaan ervan uit dat de 
bescherming die door organisatoren wordt 
geboden op grond van de regels in hun 
lidstaat van vestiging ter omzetting van 
artikel 15 voldoet aan de vereisten van hun 
eigen nationale regels ter omzetting van 
artikel 15.

Or. en
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Amendement 397
Ivo Belet

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 16 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten gaan ervan uit dat de 
bescherming die door organisatoren of 
doorverkopers die de aankoop van 
geassisteerde reisarrangementen faciliteren, 
wordt geboden op grond van de regels in 
hun lidstaat van vestiging ter omzetting 
van artikel 15 voldoet aan de vereisten van 
hun eigen nationale regels ter omzetting 
van artikel 15.

1. De lidstaten gaan ervan uit dat de 
bescherming die door organisatoren of 
doorverkopers die de aankoop van 
geassisteerde reisarrangementen faciliteren, 
wordt geboden op grond van de regels in 
hun lidstaat van vestiging ter omzetting 
van artikel 15 voldoet aan de vereisten van 
hun eigen regels ter omzetting van artikel 
15.

Or. nl

Motivering

Deze richtlijn wordt door de lidstaten op verschillende bestuurlijke niveaus omgezet, 
naargelang de staatsstructuur

Amendement 398
Philippe Juvin

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 16 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten gaan ervan uit dat de 
bescherming die door organisatoren of 
doorverkopers die de aankoop van 
geassisteerde reisarrangementen faciliteren, 
wordt geboden op grond van de regels in 
hun lidstaat van vestiging ter omzetting 
van artikel 15 voldoet aan de vereisten van 
hun eigen nationale regels ter omzetting 
van artikel 15.

1. De lidstaten gaan ervan uit dat de 
bescherming die door organisatoren en/of 
doorverkopers bij een pakketreis, of door 
doorverkopers die de aankoop van 
geassisteerde reisarrangementen faciliteren, 
wordt geboden op grond van de regels in 
hun lidstaat van vestiging ter omzetting 
van artikel 15 voldoet aan de vereisten van 
hun eigen nationale regels ter omzetting 
van artikel 15.

Or. en
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Motivering

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.

Amendement 399
Matteo Salvini

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 16 – lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. De Commissie dient een consistente 
formule te ontwikkelen die voor alle 
lidstaten geldt, teneinde in de hele Unie 
eenvormigheid te waarborgen en 
"security shopping" te voorkomen.
Belanghebbenden moeten worden 
geraadpleegd met betrekking tot de wijze 
waarop een dergelijke formule wordt 
berekend.

Or. en

Motivering

Door een consistente formule toe te passen die voor alle lidstaten geldt, zou eenvormigheid 
worden gewaarborgd en "security shopping" in de EU worden voorkomen. Belanghebbenden 
moeten worden geraadpleegd met betrekking tot de wijze waarop een dergelijke formule kan 
worden berekend.

Amendement 400
Matteo Salvini

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 16 – lid 2
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Om de administratieve samenwerking en 
het toezicht op organisatoren en 
doorverkopers die de aankoop van 
geassisteerde reisarrangementen 
faciliteren en die actief zijn in 
verschillende lidstaten te 
vergemakkelijken, wijzen de lidstaten 
centrale contactpunten aan. Zij delen de 
gegevens van deze contactpunten mee aan 
de andere lidstaten en aan de Commissie.

2. Om de administratieve samenwerking en 
het toezicht op organisatoren die actief zijn 
in verschillende lidstaten te 
vergemakkelijken, wijzen de lidstaten 
centrale contactpunten aan. Zij delen de 
gegevens van deze contactpunten mee aan 
de andere lidstaten en aan de Commissie.

Or. en

Motivering

Het toepassingsgebied van de richtlijn inzake pakketreizen moet worden beperkt tot 
combinaties van reisdiensten die een pakketreis vormen. De invoering van het nieuwe begrip 
"geassisteerd reisarrangement" in deze richtlijn kan voor consumenten en bedrijven 
schadelijke gevolgen hebben doordat het juridische onzekerheid en verwarring schept onder 
consumenten en aanbieders van reisdiensten.

Amendement 401
Jorgo Chatzimarkakis

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 16 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Om de administratieve samenwerking en 
het toezicht op organisatoren en 
doorverkopers die de aankoop van 
geassisteerde reisarrangementen 
faciliteren en die actief zijn in 
verschillende lidstaten te 
vergemakkelijken, wijzen de lidstaten 
centrale contactpunten aan. Zij delen de 
gegevens van deze contactpunten mee aan 
de andere lidstaten en aan de Commissie.

2. Om de administratieve samenwerking en 
het toezicht op organisatoren die actief zijn 
in verschillende lidstaten te 
vergemakkelijken, wijzen de lidstaten 
centrale contactpunten aan. Zij delen de 
gegevens van deze contactpunten mee aan 
de andere lidstaten en aan de Commissie.

Or. en
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Amendement 402
Philippe Juvin

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 16 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Om de administratieve samenwerking en 
het toezicht op organisatoren en 
doorverkopers die de aankoop van 
geassisteerde reisarrangementen faciliteren 
en die actief zijn in verschillende lidstaten 
te vergemakkelijken, wijzen de lidstaten 
centrale contactpunten aan. Zij delen de 
gegevens van deze contactpunten mee aan 
de andere lidstaten en aan de Commissie.

2. Om de administratieve samenwerking en 
het toezicht op organisatoren en/of 
doorverkopers bij een pakketreis en 
doorverkopers die de aankoop van 
geassisteerde reisarrangementen faciliteren 
en die actief zijn in verschillende lidstaten 
te vergemakkelijken, wijzen de lidstaten 
centrale contactpunten aan. Zij delen de 
gegevens van deze contactpunten mee aan 
de andere lidstaten en aan de Commissie.

Or. en

Motivering

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.

Amendement 403
Matteo Salvini

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 16 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De centrale contactpunten stellen 
onderling alle nodige informatie 
beschikbaar over hun nationale regelingen 
voor bescherming bij insolventie en de 
instantie of instanties die bescherming bij 
insolventie bieden voor een bepaalde 
handelaar die op hun grondgebied is 

3. De centrale contactpunten stellen 
onderling alle nodige informatie 
beschikbaar over hun nationale regelingen 
voor bescherming bij insolventie en de 
instantie of instanties die bescherming bij 
insolventie bieden voor een bepaalde 
handelaar die op hun grondgebied is 
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gevestigd. Zij bieden elkaar toegang tot 
alle overzichten van organisatoren en 
doorverkopers die de aankoop van 
geassisteerde reisarrangementen 
faciliteren die voldoen aan hun 
verplichtingen op het gebied van 
bescherming bij insolventie.

gevestigd. Zij bieden elkaar toegang tot 
alle overzichten van organisatoren die 
voldoen aan hun verplichtingen op het 
gebied van bescherming bij insolventie.

Or. en

Motivering

Het toepassingsgebied van de richtlijn inzake pakketreizen moet worden beperkt tot 
combinaties van reisdiensten die een pakketreis vormen. De invoering van het nieuwe begrip 
"geassisteerd reisarrangement" in deze richtlijn kan voor consumenten en bedrijven 
schadelijke gevolgen hebben doordat het juridische onzekerheid en verwarring schept onder 
consumenten en aanbieders van reisdiensten.

Amendement 404
Jorgo Chatzimarkakis

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 16 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De centrale contactpunten stellen 
onderling alle nodige informatie 
beschikbaar over hun nationale regelingen 
voor bescherming bij insolventie en de 
instantie of instanties die bescherming bij 
insolventie bieden voor een bepaalde 
handelaar die op hun grondgebied is 
gevestigd. Zij bieden elkaar toegang tot 
alle overzichten van organisatoren en 
doorverkopers die de aankoop van 
geassisteerde reisarrangementen 
faciliteren die voldoen aan hun 
verplichtingen op het gebied van 
bescherming bij insolventie.

3. De centrale contactpunten stellen 
onderling alle nodige informatie 
beschikbaar over hun nationale regelingen 
voor bescherming bij insolventie en de 
instantie of instanties die bescherming bij 
insolventie bieden voor een bepaalde 
handelaar die op hun grondgebied is 
gevestigd. Zij bieden elkaar toegang tot 
alle overzichten van organisatoren die 
voldoen aan hun verplichtingen op het 
gebied van bescherming bij insolventie.

Or. en
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Amendement 405
Ivo Belet

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 16 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De centrale contactpunten stellen 
onderling alle nodige informatie 
beschikbaar over hun nationale regelingen 
voor bescherming bij insolventie en de 
instantie of instanties die bescherming bij 
insolventie bieden voor een bepaalde 
handelaar die op hun grondgebied is 
gevestigd. Zij bieden elkaar toegang tot 
alle overzichten van organisatoren en 
doorverkopers die de aankoop van 
geassisteerde reisarrangementen faciliteren 
die voldoen aan hun verplichtingen op het 
gebied van bescherming bij insolventie.

3. De centrale contactpunten stellen 
onderling alle nodige informatie 
beschikbaar over hun regelingen voor 
bescherming bij insolventie en de instantie 
of instanties die bescherming bij 
insolventie bieden voor een bepaalde 
handelaar die op hun grondgebied is 
gevestigd. Zij bieden elkaar toegang tot 
alle overzichten van organisatoren en 
doorverkopers die de aankoop van 
geassisteerde reisarrangementen faciliteren 
die voldoen aan hun verplichtingen op het 
gebied van bescherming bij insolventie.

Or. nl

Motivering

Deze richtlijn wordt door de lidstaten op verschillende bestuurlijke niveaus omgezet, 
naargelang de staatsstructuur

Amendement 406
Philippe Juvin

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 16 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De centrale contactpunten stellen 
onderling alle nodige informatie 
beschikbaar over hun nationale regelingen 
voor bescherming bij insolventie en de 
instantie of instanties die bescherming bij 
insolventie bieden voor een bepaalde 
handelaar die op hun grondgebied is 
gevestigd. Zij bieden elkaar toegang tot 
alle overzichten van organisatoren en 

3. De centrale contactpunten stellen 
onderling alle nodige informatie 
beschikbaar over hun nationale regelingen 
voor bescherming bij insolventie en de 
instantie of instanties die bescherming bij 
insolventie bieden voor een bepaalde 
handelaar die op hun grondgebied is 
gevestigd. Zij bieden elkaar toegang tot 
alle overzichten van organisatoren en/of 
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doorverkopers die de aankoop van 
geassisteerde reisarrangementen faciliteren 
die voldoen aan hun verplichtingen op het 
gebied van bescherming bij insolventie.

doorverkopers bij een pakketreis en 
doorverkopers die de aankoop van 
geassisteerde reisarrangementen faciliteren 
die voldoen aan hun verplichtingen op het 
gebied van bescherming bij insolventie.

Or. en

Motivering

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.

Amendement 407
Matteo Salvini

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 16 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Als een lidstaat twijfels heeft omtrent de 
bescherming bij insolventie van een in een 
andere lidstaat gevestigde maar op zijn 
grondgebied opererende organisator of een 
doorverkoper die de aankoop van 
geassisteerde reisarrangementen 
faciliteert, vraagt hij de lidstaat van 
vestiging om opheldering. De lidstaten 
beantwoorden verzoeken om opheldering 
van andere lidstaten uiterlijk binnen 15 
werkdagen na de ontvangst ervan.

4. Als een lidstaat twijfels heeft omtrent de 
bescherming bij insolventie van een in een 
andere lidstaat gevestigde maar op zijn 
grondgebied opererende organisator, vraagt 
hij de lidstaat van vestiging om 
opheldering. De lidstaten beantwoorden 
verzoeken om opheldering van andere 
lidstaten uiterlijk binnen 15 werkdagen na 
de ontvangst ervan.

Or. en

Motivering

Het toepassingsgebied van de richtlijn inzake pakketreizen moet worden beperkt tot 
combinaties van reisdiensten die een pakketreis vormen. De invoering van het nieuwe begrip 
"geassisteerd reisarrangement" in deze richtlijn kan voor consumenten en bedrijven 
schadelijke gevolgen hebben doordat het juridische onzekerheid en verwarring schept onder 
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consumenten en aanbieders van reisdiensten.

Amendement 408
Jorgo Chatzimarkakis

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 16 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Als een lidstaat twijfels heeft omtrent de 
bescherming bij insolventie van een in een 
andere lidstaat gevestigde maar op zijn 
grondgebied opererende organisator of een 
doorverkoper die de aankoop van 
geassisteerde reisarrangementen 
faciliteert, vraagt hij de lidstaat van 
vestiging om opheldering. De lidstaten
beantwoorden verzoeken om opheldering 
van andere lidstaten uiterlijk binnen 15 
werkdagen na de ontvangst ervan.

4. Als een lidstaat twijfels heeft omtrent de 
bescherming bij insolventie van een in een 
andere lidstaat gevestigde maar op zijn 
grondgebied opererende organisator, vraagt 
hij de lidstaat van vestiging om 
opheldering. De lidstaten beantwoorden 
verzoeken om opheldering van andere 
lidstaten uiterlijk binnen 15 werkdagen na 
de ontvangst ervan.

Or. en

Amendement 409
Philippe Juvin

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 16 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Als een lidstaat twijfels heeft omtrent de 
bescherming bij insolventie van een in een 
andere lidstaat gevestigde maar op zijn 
grondgebied opererende organisator of een 
doorverkoper die de aankoop van 
geassisteerde reisarrangementen faciliteert, 
vraagt hij de lidstaat van vestiging om 
opheldering. De lidstaten beantwoorden 
verzoeken om opheldering van andere 
lidstaten uiterlijk binnen 15 werkdagen na 
de ontvangst ervan.

4. Als een lidstaat twijfels heeft omtrent de 
bescherming bij insolventie van een in een 
andere lidstaat gevestigde maar op zijn 
grondgebied opererende organisator en/of 
doorverkoper bij een pakketreis of een 
doorverkoper die de aankoop van 
geassisteerde reisarrangementen faciliteert,
vraagt hij de lidstaat van vestiging om 
opheldering. De lidstaten beantwoorden 
verzoeken om opheldering van andere 
lidstaten uiterlijk binnen 15 werkdagen na 
de ontvangst ervan.
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Or. en

Motivering

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.

Amendement 410
Matteo Salvini

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 17

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 17 Schrappen
Informatieverplichtingen voor 
geassisteerde reisarrangementen
De lidstaten zien erop toe dat de 
doorverkoper die de aankoop van een 
geassisteerd reisarrangement faciliteert, 
de reiziger, voordat deze is gebonden aan 
een overeenkomst of een daarmee 
overeenstemmend aanbod betreffende een 
geassisteerd reisarrangement er op 
duidelijke en opvallende wijze op wijst:
(a) dat elke dienstverlener uitsluitend 
contractueel aansprakelijk is voor de 
correcte verlening van zijn eigen diensten;
en
(b) dat de reiziger geen aanspraak kan 
maken op de rechten die bij deze richtlijn 
worden toegekend aan kopers van 
pakketreizen, maar bij insolventie van de 
doorverkoper of van een van de 
dienstverleners wel recht heeft op 
terugbetaling van vooruitbetalingen en, 
indien personenvervoer deel uitmaakt van 
het geassisteerde reisarrangement, op 
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repatriëring.

Or. en

Motivering

De verwijzing naar "geassisteerde reisarrangementen" moet uit de richtlijn worden 
verwijderd om de consument ten volle te laten profiteren van de initiatieven van aanbieders 
van reisdiensten. Dit zou stroken met de EU-doelstelling van vlotte mobiliteit. Tevens moet 
worden opgemerkt dat de handhaving van de in dit artikel genoemde bepalingen onmogelijk 
is in gevallen waarbij de reiziger zonder zich te identificeren weblinks heeft gebruikt om 
toegang te krijgen tot twee diensten voor een bepaalde reis.

Amendement 411
Jorgo Chatzimarkakis

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 17

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 17 Schrappen
Informatieverplichtingen voor 
geassisteerde reisarrangementen
De lidstaten zien erop toe dat de 
doorverkoper die de aankoop van een 
geassisteerd reisarrangement faciliteert, 
de reiziger, voordat deze is gebonden aan 
een overeenkomst of een daarmee 
overeenstemmend aanbod betreffende een 
geassisteerd reisarrangement er op 
duidelijke en opvallende wijze op wijst:
(a) dat elke dienstverlener uitsluitend 
contractueel aansprakelijk is voor de 
correcte verlening van zijn eigen diensten;
en
(b) dat de reiziger geen aanspraak kan 
maken op de rechten die bij deze richtlijn 
worden toegekend aan kopers van 
pakketreizen, maar bij insolventie van de 
doorverkoper of van een van de 
dienstverleners wel recht heeft op 
terugbetaling van vooruitbetalingen en, 
indien personenvervoer deel uitmaakt van 
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het geassisteerde reisarrangement, op 
repatriëring.

Or. en

Amendement 412
Sergio Gaetano Cofferati

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 17 – alinea 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten zien erop toe dat de 
doorverkoper die de aankoop van een 
geassisteerd reisarrangement faciliteert, de 
reiziger, voordat deze is gebonden aan een 
overeenkomst of een daarmee 
overeenstemmend aanbod betreffende een 
geassisteerd reisarrangement er op 
duidelijke en opvallende wijze op wijst:

De lidstaten zien erop toe dat de 
doorverkoper die de aankoop van een 
geassisteerd reisarrangement faciliteert, de 
reiziger, voordat deze is gebonden aan een 
overeenkomst of een daarmee 
overeenstemmend aanbod betreffende een 
geassisteerd reisarrangement er op 
duidelijke en opvallende wijze door middel 
van een duurzame gegevensdrager op 
wijst:

Or. en

Amendement 413
Sergio Gaetano Cofferati

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 17 – alinea 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) dat de reiziger geen aanspraak kan 
maken op de rechten die bij deze richtlijn 
worden toegekend aan kopers van 
pakketreizen, maar bij insolventie van de 
doorverkoper of van een van de 
dienstverleners wel recht heeft op 
terugbetaling van vooruitbetalingen en, 
indien personenvervoer deel uitmaakt van 
het geassisteerde reisarrangement, op 
repatriëring.

b) dat de reiziger geen aanspraak kan 
maken op de rechten die bij deze richtlijn 
worden toegekend aan kopers van 
pakketreizen, maar bij insolventie van de 
doorverkoper of van een van de 
dienstverleners wel recht heeft op 
terugbetaling van vooruitbetalingen, 
bijstand bij moeilijkheden en, indien 
personenvervoer deel uitmaakt van het 
geassisteerde reisarrangement, op 
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repatriëring.

Or. en

Amendement 414
Monika Hohlmeier

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 17 – alinea 1 – letter b bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b bis) de reiziger recht heeft op een 
volledige rekening die alle kosten voor de 
dienstverlening transparant weergeeft, 
met name de kosten voor het omboeken, 
annuleren of anderszins wijzigen van de 
reis; deze rekening moet uiterlijk bij de 
aanvang van de reis ter beschikking 
gesteld worden van de reiziger;

Or. de

Amendement 415
Bernadette Vergnaud

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 17 – alinea 1 – letter b bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b bis) dat de consument desalniettemin de 
uit hoofde van Richtlijn 2011/83/EU 
verleende rechten geniet, behoudens in 
deze richtlijn bedoelde uitzonderingen.

Or. fr

Motivering

De samenhang met de richtlijn consumentenrechten moet worden verduidelijkt, aangezien 
deze, ten minste gedeeltelijk, van toepassing blijft, met name voor bepaalde geboekte 
reisdiensten die geen pakketreizen vormen of voor vervoersovereenkomsten.
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Amendement 416
Monika Hohlmeier

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 17 – alinea 1 – letter b ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b ter) de geboekte klasse met inbegrip van 
een eventuele lagere klasse in een 
transparant en duidelijk herkenbaar 
formaat, evenals hun beschikbaarheid, 
kosten en voorwaarden voor 
omboekingen, annuleringen of andere 
wijzigingen;

Or. de

Amendement 417
Monika Hohlmeier

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 17 – alinea 1 – letter b quater (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b quater) de beschikbare contingenten in 
een bepaalde klasse met inbegrip van 
mogelijke kosten in geval van omboeking 
naar een hogere of een lagere klasse;

Or. de

Amendement 418
Sergio Gaetano Cofferati

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 17 – alinea 1 bis (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Bij niet-naleving van lid 1, letter b), van 
dit artikel beschikt de reiziger over alle 
garanties en rechten die in deze richtlijn 
in het kader van pakketreizen worden 
gewaarborgd.

Or. en

Amendement 419
Philippe Juvin

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 17 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 17 bis
Informatie van de doorverkoper met 

betrekking tot aanvullende reisdiensten 
die in het kader van geassisteerde 
reisarrangementen via onderling 

verbonden online boekingsprocedures zijn 
geboekt.

Handelaars die in het kader van 
geassisteerde reisarrangementen als 
gedefinieerd in artikel 3, punt 6, onder b), 
aanvullende reisdiensten aanbieden, 
moeten ervoor zorgen dat de betrokken 
doorverkoper goed op de hoogte is van de 
bevestigde boeking van aanvullende 
reisdiensten, die derhalve samen met de 
eerste geboekte reisdienst een geassisteerd 
reisarrangement vormen, hetgeen de uit 
deze richtlijn voortvloeiende 
aansprakelijkheid en verplichtingen van 
de doorverkoper tot gevolg heeft.

Or. en

Motivering

The current proposal does not foresee an obligation of information from traders providing 
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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.

Amendement 420
Hans-Peter Mayer

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 17 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 17 bis
Handelaars die de aankoop van 
gecombineerde reisarrangementen online 
faciliteren mogen de keuzemogelijkheid 
om geen verdere diensten of aanvullende 
diensten te boeken niet verborgen houden 
of op onduidelijke, onbegrijpelijke of 
dubbelzinnige wijze dan wel te laat 
verstrekken. Deze keuzemogelijkheid moet 
altijd standaard zijn voorgeselecteerd.

Or. en

Amendement 421
Hans-Peter Mayer

Voorstel voor een richtlijn
Artikel -18 (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel -18
Niet-verstrekking van informatie

Indien er een herroepingsrecht is, maar 
de reiziger daar niet over ingelicht werd, 
kan deze zonder bijkomende kosten tot 24 
uur voor de aanvang van de reis de 
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overeenkomst opzeggen.

Or. de

Amendement 422
Sergio Gaetano Cofferati, Marc Tarabella

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 18 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 18 bis
Zichtbare indicator

Op elke overeenkomst of precontractuele 
informatie van een pakketreis staat op 
duidelijke en opvallende wijze en op een 
zeer zichtbare plaats een zichtbare groene 
indicator, gestandaardiseerd op Europees 
niveau, die aangeeft dat de overeenkomst 
een pakketreis betreft.
De lidstaten zien erop toe dat de 
handelaar die de aankoop van 
gecombineerde reisarrangementen 
faciliteert, op duidelijke en opvallende 
wijze en op een zeer zichtbare plaats, 
voordat de reiziger is gebonden aan een 
overeenkomst of een daarmee 
overeenstemmend aanbod betreffende een 
geassisteerd reisarrangement en bij het 
verstrekken van de in artikel 17 bedoelde 
informatie, een zichtbare gele indicator 
laat zien, gestandaardiseerd op Europees 
niveau, die aangeeft dat de overeenkomst 
een gecombineerd reisarrangement 
betreft.
De Commissie is gemachtigd om, na 
gepaste consumententoetsing om de beste 
maatregelen voor de consument te 
selecteren, overeenkomstig artikel 18 ter 
technische normen vast te stellen om deze 
visuele indicatoren te definiëren.

Or. en
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Amendement 423
Sergio Gaetano Cofferati, Marc Tarabella

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 18 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 18 ter
Technische normen

1. De bevoegdheid om technische normen 
vast te stellen wordt aan de Commissie 
toegekend onder de in dit artikel 
neergelegde voorwaarden.
2. De bevoegdheid om de in artikel 18 bis 
bedoelde technische normen vast te stellen 
wordt aan de Commissie verleend voor 
een termijn van [1 jaar] vanaf de 
inwerkingtreding van deze verordening.
3. De in artikel 18 bis bedoelde 
bevoegdheidsdelegatie kan te allen tijde 
door het Europees Parlement of de Raad 
worden ingetrokken. Een besluit tot 
intrekking beëindigt de delegatie van de in 
dat besluit genoemde bevoegdheid. Het 
wordt van kracht op de dag na die van de 
bekendmaking ervan in het Publicatieblad 
van de Europese Unie of op een daarin 
genoemde latere datum. Het besluit laat 
de geldigheid van de reeds van kracht 
zijnde technische normen onverlet.
4. Zodra de Commissie technische 
normen heeft vastgesteld, doet zij daarvan 
gelijktijdig kennisgeving aan het 
Europees Parlement en de Raad.
5. Een overeenkomstig artikel 18 bis 
vastgestelde technische norm treedt alleen 
in werking indien het Europees Parlement 
noch de Raad daartegen binnen een 
termijn van twee maanden na de 
kennisgeving van de handeling aan het 
Europees Parlement en de Raad bezwaar 
heeft gemaakt, of indien zowel het 
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Europees Parlement als de Raad voor het 
verstrijken van de termijn van twee 
maanden de Commissie hebben 
medegedeeld dat zij daartegen geen 
bezwaar zullen maken. Deze termijn 
wordt op initiatief van het Europees 
Parlement of de Raad met [2 maanden] 
verlengd.

Or. en

Amendement 424
Hans-Peter Mayer

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 19

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten zien erop toe dat een 
doorverkoper die ermee heeft ingestemd 
een pakketreis of een geassisteerd 
reisarrangement te boeken of die de 
boeking daarvan faciliteert, aansprakelijk 
is voor fouten die zich tijdens de 
boekingsprocedure voordoen, tenzij deze 
fouten zijn toe te schrijven aan de reiziger 
of aan onvermijdbare en buitengewone 
omstandigheden.

De lidstaten zien erop toe dat een 
doorverkoper die ermee heeft ingestemd 
een pakketreis of een geassisteerd 
reisarrangement te boeken of die de 
boeking daarvan faciliteert, aansprakelijk 
is wanneer deze de door de organisator 
overeenkomstig artikel 4, lid 1 ter 
beschikking gestelde informatie niet of 
niet volledig doorgeeft of hij een fout 
maakt bij de boeking. Een doorverkoper is 
niet aansprakelijk wanneer fouten bij de 
boeking zijn toe te schrijven aan de 
reiziger of aan onvermijdbare en 
buitengewone omstandigheden.

Or. de

Motivering

Dit amendement staat in verband met het amendement op artikel 4.

Amendement 425
Matteo Salvini

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 19
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten zien erop toe dat een 
doorverkoper die ermee heeft ingestemd 
een pakketreis of een geassisteerd 
reisarrangement te boeken of die de 
boeking daarvan faciliteert, aansprakelijk 
is voor fouten die zich tijdens de 
boekingsprocedure voordoen, tenzij deze 
fouten zijn toe te schrijven aan de reiziger 
of aan onvermijdbare en buitengewone 
omstandigheden.

De lidstaten zien erop toe dat een 
doorverkoper die ermee heeft ingestemd 
een pakketreis te boeken, aansprakelijk is 
voor fouten die zich tijdens de 
boekingsprocedure voordoen, tenzij deze 
fouten zijn toe te schrijven aan de reiziger 
of aan onvermijdbare en buitengewone 
omstandigheden.

Or. en

Motivering

Een "facilitator" die alleen maar voorziet in een link naar de website van een andere 
aanbieder kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor de boekingsprocedure op deze 
tweede website, waar hij hoogstwaarschijnlijk geen toezicht op heeft. Dienstverleners die de 
aankoop van aanvullende reisdiensten faciliteren door te voorzien in links naar websites van 
derden kunnen derhalve niet aansprakelijk worden gehouden voor boekingsfouten, aangezien 
zij louter als bemiddelaar optreden en niet als organisator of doorverkoper.

Amendement 426
Sergio Gaetano Cofferati, Marc Tarabella

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 19

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten zien erop toe dat een 
doorverkoper die ermee heeft ingestemd 
een pakketreis of een geassisteerd 
reisarrangement te boeken of die de 
boeking daarvan faciliteert, aansprakelijk is 
voor fouten die zich tijdens de 
boekingsprocedure voordoen, tenzij deze 
fouten zijn toe te schrijven aan de reiziger 
of aan onvermijdbare en buitengewone 
omstandigheden.

De lidstaten zien erop toe dat een 
doorverkoper die ermee heeft ingestemd 
een pakketreis of een geassisteerd 
reisarrangement te boeken of die de 
boeking daarvan faciliteert, aansprakelijk is 
voor fouten die zich tijdens de 
boekingsprocedure voordoen, tenzij deze 
fouten zijn toe te schrijven aan de reiziger.
In dit geval ligt de bewijslast bij de 
doorverkoper, die de fout van de reiziger 
dient aan te tonen.

Or. en



AM\1013596NL.doc 199/205 PE526.125v01-00

NL

Amendement 427
Anna Hedh

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 19

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten zien erop toe dat een 
doorverkoper die ermee heeft ingestemd 
een pakketreis of een geassisteerd 
reisarrangement te boeken of die de 
boeking daarvan faciliteert, aansprakelijk is 
voor fouten die zich tijdens de 
boekingsprocedure voordoen, tenzij deze 
fouten zijn toe te schrijven aan de reiziger 
of aan onvermijdbare en buitengewone 
omstandigheden.

De lidstaten zien erop toe dat een 
doorverkoper die ermee heeft ingestemd 
een pakketreis of een geassisteerd 
reisarrangement te boeken of die de 
boeking daarvan faciliteert, aansprakelijk is 
voor fouten die zich tijdens de 
boekingsprocedure voordoen, tenzij deze 
fouten zijn toe te schrijven aan de reiziger.
Indien er sprake is van fouten heeft de 
reiziger het recht een boeking te wijzigen 
binnen 48 uur na de totstandkoming van 
de boeking.

Or. sv

Amendement 428
Philippe Juvin

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 19

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten zien erop toe dat een 
doorverkoper die ermee heeft ingestemd 
een pakketreis of een geassisteerd 
reisarrangement te boeken of die de 
boeking daarvan faciliteert, aansprakelijk is 
voor fouten die zich tijdens de 
boekingsprocedure voordoen, tenzij deze 
fouten zijn toe te schrijven aan de reiziger 
of aan onvermijdbare en buitengewone 
omstandigheden.

De lidstaten zien erop toe dat een 
organisator die een pakketreis boekt of 
een doorverkoper die ermee heeft 
ingestemd een pakketreis of een 
geassisteerd reisarrangement te boeken of 
die de boeking daarvan faciliteert, 
aansprakelijk is voor fouten die zich tijdens 
de boekingsprocedure voordoen wanneer 
de organisator of doorverkoper 
daadwerkelijk bij de boekingsprocedure 
betrokken is, tenzij deze fouten zijn toe te 
schrijven aan de reiziger of aan 
onvermijdbare en buitengewone 
omstandigheden. In de context van een 
geassisteerd reisarrangement op basis van 
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de gerichte aankoop van aanvullende 
reisdiensten van een andere handelaar via 
onderling verbonden online 
boekingsprocedures als bedoeld in artikel 
3, punt 6, onder b), is de doorverkoper 
niet aansprakelijk voor boekingsfouten 
die het gevolg zijn van fouten van die 
handelaar. In dit geval zien de lidstaten 
erop toe dat de handelaar die de 
aanvullende reisdiensten aanbiedt 
aansprakelijk is voor de fouten in de 
boekingsprocedure van deze diensten.

Or. en

Motivering

Doorverkopers moeten alleen aansprakelijk zijn voor boekingsfouten wanneer zij 
daadwerkelijk bij de boekingsprocedure betrokken zijn. Indien, in het geval van een 
geassisteerd reisarrangement waarbij gebruikgemaakt wordt van onderling verbonden online 
boekingsprocedures op basis van het doorgeven tussen handelaars van gerichte informatie, 
waaronder de reisbestemming en de reisperiode (zie de wijziging van artikel 3, punt 6, letter 
b)), de handelaar die de aanvullende diensten aanbiedt boekingsfouten maakt, is de 
laatstgenoemde aansprakelijk voor de boekingsfouten, en niet de doorverkoper die geen 
toezicht op de boeking van de aanvullende diensten heeft.

Amendement 429
Philippe Juvin

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 19

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten zien erop toe dat een 
doorverkoper die ermee heeft ingestemd 
een pakketreis of een geassisteerd 
reisarrangement te boeken of die de 
boeking daarvan faciliteert, aansprakelijk is 
voor fouten die zich tijdens de 
boekingsprocedure voordoen, tenzij deze 
fouten zijn toe te schrijven aan de reiziger 
of aan onvermijdbare en buitengewone 
omstandigheden.

(Niet van toepassing op de Nederlandse 
versie.)

Or. fr
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Motivering

Dit amendement heeft betrekking op de Franse versie.

Amendement 430
Hans-Peter Mayer

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 20

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Wanneer een organisator of, 
overeenkomstig artikel 15 of 18 een 
doorverkoper, schadeloosstelling betaalt, 
de prijs verlaagt of aan andere uit de 
richtlijn voortvloeiende verplichtingen 
voldoet, mag geen enkele bepaling van 
deze richtlijn of van nationaal recht 
worden uitgelegd als een beperking van
het recht van de organisator of 
doorverkoper om verhaal te halen op 
derden die hebben bijgedragen aan de 
gebeurtenis die heeft geleid tot de 
schadeloosstelling, prijsverlaging of andere 
verplichtingen.

1. Wanneer een organisator of, 
overeenkomstig artikel 15 of 18 een 
doorverkoper, schadeloosstelling betaalt, 
de prijs verlaagt of aan andere uit de 
richtlijn voortvloeiende verplichtingen 
voldoet, zien de lidstaten erop toe dat de 
organisator of doorverkoper het recht 
heeft om verhaal te halen op derden die 
hebben bijgedragen aan de gebeurtenis die 
heeft geleid tot de schadeloosstelling, 
prijsverlaging of andere verplichtingen.

2. Het in lid 1 genoemde recht om verhaal 
te halen omvat ook het recht van 
organisatoren en doorverkopers om 
verhaal te halen op aanbieders van 
reisdiensten indien een organisator of 
doorverkoper verplicht is uit hoofde van 
deze richtlijn een schadeloosstelling aan 
een reiziger te betalen en de reiziger 
tegelijkertijd recht op schadeloosstelling 
heeft uit hoofde van andere toepasselijke 
Unie-wetgeving, inclusief, maar niet 
beperkt tot, Verordening 261/2004 en 
Verordening 1371/2007. Dat recht om 
verhaal te halen mag in een overeenkomst 
niet worden beperkt.
3. De lidstaten zien erop toe dat elke 
beperking van het in lid 1 bedoelde recht 
om verhaal te halen redelijk en evenredig 
is, overeenkomstig de toepasselijke 
nationale wetgeving.
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Or. en

Motivering

Het artikel is niet duidelijk wat betreft het al dan niet erkennen van een recht om verhaal te 
halen voor organisatoren. Het kan daarom op twee verschillende manieren worden uitgelegd.
Enerzijds kan de bepaling zo worden opgevat dat dit recht wordt erkend, waarbij de 
bijzonderheden van dit recht aan de nationale wetgeving worden overgelaten. Anderzijds kan 
de bepaling ook worden opgevat als bescherming van de keuze die op nationaal niveau wordt 
gemaakt om te bepalen of en in welke mate er sprake is van een dergelijk recht. In deze 
wijziging wordt verduidelijkt dat dit recht

- in de nationale wetgeving bestaat voor organisatoren;

- bestaat indien een reiziger ook uit hoofde van andere EU-wetgeving 
schadeloosstelling kan vorderen.

Amendement 431
Philippe Juvin

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 20

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Wanneer een organisator of, 
overeenkomstig artikel 15 of 18 een 
doorverkoper, schadeloosstelling betaalt, 
de prijs verlaagt of aan andere uit de 
richtlijn voortvloeiende verplichtingen 
voldoet, mag geen enkele bepaling van 
deze richtlijn of van nationaal recht 
worden uitgelegd als een beperking van
het recht van de organisator of 
doorverkoper om verhaal te halen op 
derden die hebben bijgedragen aan de 
gebeurtenis die heeft geleid tot de 
schadeloosstelling, prijsverlaging of andere 
verplichtingen.

Wanneer een organisator of, 
overeenkomstig artikel 11, 12, 15 of 18 een 
doorverkoper, schadeloosstelling betaalt, 
de prijs verlaagt of aan andere uit de 
richtlijn voortvloeiende verplichtingen 
voldoet, zien de lidstaten erop toe dat de 
organisator of doorverkoper het recht heeft 
om verhaal te halen op derden die hebben 
bijgedragen aan de gebeurtenis die heeft 
geleid tot de schadeloosstelling, 
prijsverlaging of andere verplichtingen.

Or. en

Motivering

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 
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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.

Amendement 432
Ivo Belet

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 21 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Reizigers kunnen geen afstand doen van 
de rechten die zij genieten uit hoofde van 
de nationale maatregelen ter omzetting van 
deze richtlijn.

2. Reizigers kunnen geen afstand doen van 
de rechten die zij genieten uit hoofde van 
de maatregelen ter omzetting van deze 
richtlijn.

Or. nl

Motivering

Deze richtlijn wordt door de lidstaten op verschillende bestuurlijke niveaus omgezet, 
naargelang de staatsstructuur

Amendement 433
Sergio Gaetano Cofferati

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 22

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten zorgen ervoor dat passende en 
doeltreffende middelen beschikbaar zijn 
om de bepalingen van deze richtlijn te doen 
naleven.

De lidstaten zorgen ervoor dat passende en 
doeltreffende middelen beschikbaar zijn 
om de bepalingen van deze richtlijn te doen 
naleven.

Voorts zorgen de lidstaten ervoor dat er 
geschikte mechanismen worden opgezet 
om te waarborgen dat handelaars of 
organisatoren zich niet schuldig maken 
aan misleidende praktijken, met name het 
wekken van de verwachting bij de 
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consument dat hij rechten en garanties 
heeft die niet samen met een 
overeenkomst worden verleend.

Or. en

Amendement 434
Ivo Belet

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 23

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten stellen regels vast voor de 
sancties die door handhavingsinstanties aan 
handelaars kunnen worden opgelegd voor 
inbreuken op de krachtens deze richtlijn 
vastgestelde nationale bepalingen en 
treffen alle nodige maatregelen om ervoor 
te zorgen dat zij worden toegepast. Deze 
sancties moeten doeltreffend, evenredig en 
afschrikkend zijn.

De lidstaten stellen regels vast voor de 
sancties die door handhavingsinstanties aan 
handelaars kunnen worden opgelegd voor 
inbreuken op de krachtens deze richtlijn 
vastgestelde bepalingen en treffen alle 
nodige maatregelen om ervoor te zorgen 
dat zij worden toegepast. Deze sancties 
moeten doeltreffend, evenredig en 
afschrikkend zijn.

Or. nl

Motivering

Deze richtlijn wordt door de lidstaten op verschillende bestuurlijke niveaus omgezet, 
naargelang de staatsstructuur

Amendement 435
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 27 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten stellen de nodige wettelijke 
en bestuursrechtelijke bepalingen vast om 
aan deze richtlijn te voldoen en publiceren 
deze uiterlijk [18 maanden na de datum 
van inwerkingtreding van deze richtlijn].
Zij delen de Commissie onverwijld de tekst 
van deze bepalingen mee.

1. De lidstaten stellen de nodige wettelijke 
en bestuursrechtelijke bepalingen vast om 
aan deze richtlijn te voldoen en publiceren 
deze uiterlijk [24 maanden na de datum 
van inwerkingtreding van deze richtlijn].
Zij delen de Commissie onverwijld de tekst 
van deze bepalingen mee.

Or. pl
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Motivering

De voorgestelde tijd voor de invoering van de richtlijn – 18 maanden – is onvoldoende, gelet 
op het verloop van het wetgevingsproces en de invloed van de regeling op de 
marktdeelnemers, die tijd nodig hebben om hun economische activiteiten aan te passen aan 
de nieuwe regelgeving. De tijd voor het aannemen van de noodzakelijke regelgeving door de 
lidstaten moet daarom worden verlengd. Het amendement is een aanvulling op de 
amendementen van de rapporteur, zodat alle termijnen 24 maanden bedragen.


