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Poprawka 88
Emma McClarkin

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(5) Zgodnie z art. 26 ust. 2 Traktatu, rynek 
wewnętrzny obejmuje obszar bez granic 
wewnętrznych, na którym zapewnia się 
swobodny przepływ towarów i usług oraz 
swoboda przedsiębiorczości. W celu 
stworzenia rzeczywistego, wewnętrznego 
rynku konsumenckiego w tym sektorze, 
niezbędne jest ujednolicenie niektórych 
aspektów umów dotyczących imprez 
turystycznych oraz aranżowanych usług 
turystycznych, przy zachowaniu właściwej 
równowagi między wysokim poziomem 
ochrony konsumentów a 
konkurencyjnością przedsiębiorstw.

(5) Zgodnie z art. 26 ust. 2 Traktatu, rynek 
wewnętrzny obejmuje obszar bez granic 
wewnętrznych, na którym zapewnia się 
swobodny przepływ towarów i usług oraz 
swoboda przedsiębiorczości. W celu 
stworzenia rzeczywistego, wewnętrznego 
rynku konsumenckiego w tym sektorze, 
niezbędne jest ujednolicenie odpowiednich
aspektów umów dotyczących imprez 
turystycznych oraz aranżowanych usług 
turystycznych, przy zachowaniu właściwej 
równowagi między wysokim poziomem 
ochrony konsumentów a 
konkurencyjnością przedsiębiorstw.

Or. en

Poprawka 89
Catherine Stihler

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(5) Zgodnie z art. 26 ust. 2 Traktatu, rynek 
wewnętrzny obejmuje obszar bez granic 
wewnętrznych, na którym zapewnia się 
swobodny przepływ towarów i usług oraz 
swoboda przedsiębiorczości. W celu 
stworzenia rzeczywistego, wewnętrznego 
rynku konsumenckiego w tym sektorze, 
niezbędne jest ujednolicenie niektórych 
aspektów umów dotyczących imprez 
turystycznych oraz aranżowanych usług 

(5) Zgodnie z art. 26 ust. 2 Traktatu, rynek 
wewnętrzny obejmuje obszar bez granic 
wewnętrznych, na którym zapewnia się 
swobodny przepływ towarów i usług oraz 
swoboda przedsiębiorczości. W celu 
stworzenia rzeczywistego, wewnętrznego 
rynku konsumenckiego w tym sektorze, 
niezbędne jest ujednolicenie niektórych 
aspektów umów dotyczących imprez 
turystycznych oraz powiązanych usług 
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turystycznych, przy zachowaniu właściwej 
równowagi między wysokim poziomem 
ochrony konsumentów a 
konkurencyjnością przedsiębiorstw.

turystycznych, przy zachowaniu właściwej 
równowagi między wysokim poziomem 
ochrony konsumentów a 
konkurencyjnością przedsiębiorstw.

Or. en

Uzasadnienie

Termin „aranżowane usługi turystyczne” jest mylący, gdyż sugeruje, że zapewnia się owe 
aranżowanie nie tylko na etapie rezerwacji, lecz także podczas świadczenia usług 
turystycznych.

Poprawka 90
Ivo Belet

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(6) Transgraniczny potencjał rynku 
zorganizowanych podróży w Unii nie jest 
obecnie w pełni wykorzystany. 
Rozbieżności w przepisach chroniących 
podróżnych w poszczególnych państwach 
członkowskich zniechęcają podróżnych z 
jednego państwa członkowskiego do 
zakupu imprez turystycznych i 
aranżowanych usług turystycznych w 
innym państwie członkowskim; podobnie 
zniechęcają one organizatorów i 
sprzedawców detalicznych z jednego 
państwa członkowskiego do sprzedaży 
takich usług w innym państwie 
członkowskim. W celu umożliwienia 
konsumentom i przedsiębiorstwom 
czerpania pełnych korzyści z rynku 
wewnętrznego, przy jednoczesnym 
zapewnieniu wysokiego poziomu ochrony 
konsumentów w całej Unii, konieczne jest 
dalsze zbliżenie przepisów 
ustawodawczych państw członkowskich w 
zakresie imprez turystycznych i 
aranżowanych usług turystycznych.

(6) Transgraniczny potencjał rynku 
zorganizowanych podróży w Unii nie jest 
obecnie w pełni wykorzystany. W celu 
umożliwienia konsumentom 
i przedsiębiorstwom czerpania pełnych 
korzyści z rynku wewnętrznego, przy 
jednoczesnym zapewnieniu wysokiego 
poziomu ochrony konsumentów w całej 
Unii, konieczne jest lepsze dalsze zbliżenie 
przepisów ustawodawczych państw 
członkowskich w zakresie imprez 
turystycznych i aranżowanych usług 
turystycznych.

Or. nl
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Poprawka 91
Ivo Belet

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 6 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(6a) Państwa członkowskie muszą 
zachować możliwość przyjmowania lub 
utrzymania w mocy surowszych przepisów 
dotyczących imprez turystycznych i 
aranżowanych usług turystycznych w celu 
ochrony konsumenta.

Or. nl

Poprawka 92
Heide Rühle

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 7

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(7) Większość podróżnych nabywających 
imprezy turystyczne to konsumenci w 
rozumieniu unijnego prawa ochrony 
konsumentów. Nie zawsze jest przy tym 
łatwo rozróżnić między konsumentami a 
przedstawicielami małych przedsiębiorstw 
lub pracownikami, którzy rezerwują 
podróże związane z ich działalnością 
gospodarczą lub zawodową za 
pośrednictwem tych samych kanałów 
rezerwacji, jakie wykorzystują 
konsumenci. Tacy podróżni często 
wymagają zbliżonego poziomu ochrony. 
W przeciwieństwie do tego duże
przedsiębiorstwa lub organizacje często 
aranżują usługi turystyczne dla swoich 
pracowników na podstawie umowy 
ramowej z firmami specjalizującymi się w 
organizowaniu podróży służbowych. Ten
ostatni rodzaj aranżowanych usług 
turystycznych nie wymaga takiego 
poziomu ochrony, jaki przewiduje się dla 

(7) Większość podróżnych nabywających 
imprezy turystyczne to konsumenci w 
rozumieniu unijnego prawa ochrony 
konsumentów. Nie zawsze jest przy tym 
łatwo rozróżnić między konsumentami a 
przedstawicielami małych przedsiębiorstw 
lub pracownikami, którzy rezerwują 
podróże związane z ich działalnością 
gospodarczą lub zawodową za 
pośrednictwem tych samych kanałów 
rezerwacji, jakie wykorzystują 
konsumenci. Duże przedsiębiorstwa lub 
organizacje często aranżują usługi 
turystyczne dla swoich pracowników na 
podstawie umowy ramowej z firmami 
specjalizującymi się w organizowaniu 
podróży służbowych lub firmy, w imieniu 
której podróżny odbywa wyjazd. Ten 
rodzaj aranżowanych usług turystycznych 
nie wymaga poziomu ochrony
przewidzianego dla konsumentów. W celu 
uniknięcia nieporozumień w związku z 
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konsumentów. W związku z tym niniejsza 
dyrektywa powinna mieć zastosowanie do 
osób podróżujących służbowo tylko w 
takim zakresie, w jakim nie dokonują oni 
uzgodnień dotyczących podróży w oparciu 
o umowę ramową. W celu uniknięcia 
nieporozumień w związku z definicją 
pojęcia „konsumenta” zawartego w innych 
dyrektywach dotyczących ochrony 
konsumenta, osoby chronione na podstawie 
niniejszej dyrektywy należy określać jako 
„podróżnych”.

definicją pojęcia „konsumenta” zawartego 
w innych dyrektywach dotyczących 
ochrony konsumenta, osoby chronione na 
podstawie niniejszej dyrektywy należy 
określać jako „podróżnych”.

Or. en

Poprawka 93
Emma McClarkin

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 7

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(7) Większość podróżnych nabywających 
imprezy turystyczne to konsumenci w 
rozumieniu unijnego prawa ochrony 
konsumentów. Nie zawsze jest przy tym
łatwo rozróżnić między konsumentami a 
przedstawicielami małych przedsiębiorstw 
lub pracownikami, którzy rezerwują 
podróże związane z ich działalnością 
gospodarczą lub zawodową za 
pośrednictwem tych samych kanałów 
rezerwacji, jakie wykorzystują 
konsumenci. Tacy podróżni często 
wymagają zbliżonego poziomu ochrony. W 
przeciwieństwie do tego duże 
przedsiębiorstwa lub organizacje często 
aranżują usługi turystyczne dla swoich 
pracowników na podstawie umowy 
ramowej z firmami specjalizującymi się w 
organizowaniu podróży służbowych. Ten 
ostatni rodzaj aranżowanych usług 
turystycznych nie wymaga takiego 
poziomu ochrony, jaki przewiduje się dla 
konsumentów. W związku z tym niniejsza 
dyrektywa powinna mieć zastosowanie do 

(7) Większość podróżnych nabywających 
imprezy turystyczne to konsumenci. Nie 
zawsze jest przy tym łatwo rozróżnić 
między konsumentami a przedstawicielami 
małych przedsiębiorstw lub pracownikami, 
którzy rezerwują podróże związane z ich 
działalnością gospodarczą lub zawodową 
za pośrednictwem tych samych kanałów 
rezerwacji, jakie wykorzystują 
konsumenci. Tacy podróżni często 
wymagają zbliżonego poziomu ochrony. W 
przeciwieństwie do tego duże 
przedsiębiorstwa lub organizacje często 
aranżują usługi turystyczne dla swoich 
pracowników na podstawie umowy 
ramowej z firmami specjalizującymi się w 
organizowaniu podróży służbowych. Ten 
ostatni rodzaj aranżowanych usług 
turystycznych nie wymaga takiego 
poziomu ochrony, jaki przewiduje się dla 
konsumentów. W związku z tym niniejsza 
dyrektywa powinna mieć zastosowanie 
jedynie, jeśli państwo członkowskie uzna 
to za konieczne, na przykład w przypadku 



AM\1013596PL.doc 7/203 PE526.125v01-00

PL

osób podróżujących służbowo tylko w 
takim zakresie, w jakim nie dokonują oni 
uzgodnień dotyczących podróży w oparciu 
o umowę ramową. W celu uniknięcia 
nieporozumień w związku z definicją 
pojęcia „konsumenta” zawartego w innych 
dyrektywach dotyczących ochrony 
konsumenta, osoby chronione na podstawie 
niniejszej dyrektywy należy określać jako 
„podróżnych”.

gdy osoba podróżująca służbowo
rezerwuje podróż na swoje nazwisko, a nie
w imieniu firmy. W celu uniknięcia 
nieporozumień w związku z definicją 
pojęcia „konsumenta” zawartego w innych 
dyrektywach dotyczących ochrony 
konsumenta, osoby chronione na podstawie 
niniejszej dyrektywy należy określać jako 
„podróżnych”.

Or. en

Poprawka 94
Philippe Juvin

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 8

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(8) Ponieważ usługi turystyczne mogą być 
łączone na wiele różnych sposobów, za 
imprezy turystyczne należy uznać 
wszystkie połączenia usług turystycznych, 
które charakteryzują się cechami, jakie 
podróżni zazwyczaj wiążą z imprezami 
turystycznymi, zwłaszcza gdy pojedyncze 
usługi turystyczne zostają powiązane w 
obrębie jednego produktu turystycznego, 
za którego właściwe wykonanie 
odpowiedzialność ponosi organizator. 
Zgodnie z orzecznictwem Trybunału 
Sprawiedliwości Unii Europejskiej16, nie 
należy różnicować, czy usługi turystyczne 
są łączone przed nawiązaniem 
jakiegokolwiek kontaktu z podróżnym czy 
też na prośbę podróżnego względnie 
zgodnie z dokonanym przez niego 
wyborem. Zastosowanie powinny mieć te 
same zasady, niezależnie od tego, czy 
rezerwacja ma miejsce za pośrednictwem 
stacjonarnego biura podróży czy też 
odbywa się drogą elektroniczną (online).

(8) Ponieważ usługi turystyczne mogą być 
łączone na wiele różnych sposobów, za 
imprezy turystyczne należy uznać 
wszystkie połączenia usług turystycznych, 
które charakteryzują się cechami, jakie 
podróżni zazwyczaj wiążą z imprezami 
turystycznymi, zwłaszcza gdy pojedyncze 
usługi turystyczne zostają powiązane w 
obrębie jednego produktu turystycznego, 
za którego właściwe wykonanie 
odpowiedzialność ponosi organizator i/lub
sprzedawca detaliczny. Zgodnie z 
orzecznictwem Trybunału Sprawiedliwości 
Unii Europejskiej16, nie należy różnicować, 
czy usługi turystyczne są łączone przed 
nawiązaniem jakiegokolwiek kontaktu z 
podróżnym czy też na prośbę podróżnego 
względnie zgodnie z dokonanym przez 
niego wyborem. Zastosowanie powinny 
mieć te same zasady, niezależnie od tego, 
czy rezerwacja ma miejsce za 
pośrednictwem stacjonarnego biura 
podróży czy też odbywa się drogą 
elektroniczną (online).

__________________ __________________
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16 Zob. wyrok w sprawie C-400/00 Club 
Tour, Viagens e Turismo SA przeciwko 
Alberto Carlos Lobo Gonçalves Garrido 
oraz Club Med Viagens Ld, Rec. 2002, I-
04051.

16 Zob. wyrok w sprawie C-400/00 Club 
Tour, Viagens e Turismo SA przeciwko 
Alberto Carlos Lobo Gonçalves Garrido 
oraz Club Med Viagens Ld, Rec. 2002, I-
04051.

Or. en

Uzasadnienie

Niniejsza poprawka dostosowuje motyw do proponowanego celu maksymalnej harmonizacji 
zawartego w art. 11 (odpowiedzialność za realizację imprezy turystycznej). Odpowiedzialnym 
przedsiębiorcą mógłby być organizator i/lub sprzedawca detaliczny, co było wcześniej 
zawarte w dyrektywie z 1990 r., co zostawia jednocześnie pole manewru dla państw 
członkowskich.

Poprawka 95
Philippe Juvin

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 9

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(9) W celu zachowania przejrzystości 
należy wprowadzić rozróżnienie między 
imprezami turystycznymi a aranżowanymi 
usługami turystycznymi. W przypadku 
tych ostatnich internetowe lub stacjonarne 
biuro podróży pomaga podróżnemu w 
połączeniu usług turystycznych, co 
prowadzi do zawarcia przez podróżnego 
umów z różnymi dostawcami usług 
turystycznych, w tym poprzez powiązane 
procesy rezerwacji. Umowy te nie 
posiadają takich cech jak umowy o 
imprezę turystyczną, a zatem nie należy 
stosować wobec nich wszystkich 
wymogów, jakie mają zastosowanie w 
odniesieniu do imprez turystycznych.

(9) W celu zachowania przejrzystości 
należy wprowadzić rozróżnienie między 
imprezami turystycznymi a aranżowanymi 
usługami turystycznymi. W przypadku 
tych ostatnich internetowe lub stacjonarne 
biuro podróży pomaga podróżnemu w 
połączeniu usług turystycznych, co 
prowadzi do zawarcia przez podróżnego 
umów z różnymi dostawcami usług 
turystycznych, w tym poprzez powiązane 
w sposób ukierunkowany procesy 
rezerwacji. Umowy te nie posiadają takich 
cech jak umowy o imprezę turystyczną, a 
zatem nie należy stosować wobec nich 
wszystkich wymogów, jakie mają 
zastosowanie w odniesieniu do imprez 
turystycznych.

Or. en

Uzasadnienie

Wyjaśnienia pojęcia aranżowanych usług turystycznych (dodatkowe oferty muszą być 
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ukierunkowane tj. związane z miejscami i terminami pierwszej usługi turystycznej 
zarezerwowanej przez podróżnego). Dalsze wyjaśnienia zawarte są w motywie 11 i 13 
wniosku dotyczącego dyrektywy.

Poprawka 96
Ivo Belet

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 11

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(11) Jednocześnie należy odróżniać 
aranżowane usługi turystyczne od usług 
turystycznych, które podróżni rezerwują 
niezależnie, często w różnym czasie —
nawet jeżeli są one rezerwowane na 
potrzeby tej samej podróży lub tych 
samych wakacji. Należy ponadto odróżnić 
aranżowane usługi turystyczne oferowane 
online od linków, za pośrednictwem 
których podróżni są jedynie w ogólny 
sposób informowani o dalszych usługach 
turystycznych, na przykład gdy hotel lub 
organizator imprezy turystycznej 
udostępnia na swojej stronie internetowej 
wykaz wszystkich podmiotów oferujących 
usługi transportowe do miejsca, w którym 
się znajduje – niezależnie od dokonania 
jakiejkolwiek rezerwacji.

(11) Jednocześnie należy odróżniać 
aranżowane usługi turystyczne od usług 
turystycznych, które podróżni rezerwują 
niezależnie, często w różnym czasie —
nawet jeżeli są one rezerwowane na 
potrzeby tej samej podróży lub tych 
samych wakacji. Należy ponadto odróżnić 
aranżowane usługi turystyczne oferowane 
online od powiązanych stron, których 
celem nie jest zawarcie żadnego kontraktu 
z podróżnym, i od linków, za 
pośrednictwem których podróżni są 
jedynie w ogólny sposób informowani o 
dalszych usługach turystycznych, na 
przykład gdy hotel lub organizator imprezy 
turystycznej udostępnia na swojej stronie 
internetowej wykaz wszystkich podmiotów 
oferujących usługi transportowe do 
miejsca, w którym się znajduje –
niezależnie od dokonania jakiejkolwiek 
rezerwacji lub gdy chodzi o ciasteczka 
albo metadane, które używane są do 
umieszczania ogłoszeń na stronach 
internetowych.

Or. nl

Poprawka 97
Philippe Juvin

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 11
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(11) Jednocześnie należy odróżniać 
aranżowane usługi turystyczne od usług 
turystycznych, które podróżni rezerwują 
niezależnie, często w różnym czasie —
nawet jeżeli są one rezerwowane na 
potrzeby tej samej podróży lub tych 
samych wakacji. Należy ponadto odróżnić 
aranżowane usługi turystyczne oferowane 
online od linków, za pośrednictwem 
których podróżni są jedynie w ogólny 
sposób informowani o dalszych usługach 
turystycznych, na przykład gdy hotel lub 
organizator imprezy turystycznej 
udostępnia na swojej stronie internetowej 
wykaz wszystkich podmiotów oferujących 
usługi transportowe do miejsca, w którym 
się znajduje – niezależnie od dokonania 
jakiejkolwiek rezerwacji.

(11) Jednocześnie należy odróżniać 
aranżowane usługi turystyczne od usług 
turystycznych, które podróżni rezerwują 
niezależnie, często w różnym czasie —
nawet jeżeli są one rezerwowane na 
potrzeby tej samej podróży lub tych 
samych wakacji. Należy ponadto odróżnić 
aranżowane usługi turystyczne oferowane 
online od linków, za pośrednictwem 
których podróżni są jedynie w ogólny, a 
nie w ukierunkowany sposób informowani 
o dalszych usługach turystycznych, na 
przykład gdy hotel lub organizator imprezy 
turystycznej udostępnia na swojej stronie 
internetowej wykaz wszystkich podmiotów 
oferujących usługi transportowe do 
miejsca, w którym się znajduje –
niezależnie od dokonania jakiejkolwiek 
rezerwacji lub jeśli na stronach 
internetowych wykorzystuje się ciasteczka 
lub metadane do umieszczenia reklam 
dotyczących celu podróży i/lub terminu 
podróży wybranego w pierwotnej usłudze 
turystycznej.

Or. en

Uzasadnienie

Wyjaśnienie, co nie jest aranżowaną usługą turystyczną (dodatkowe oferty nie są wysyłane w 
ukierunkowany sposób, tzn. nie są związane z miejscem i terminami pierwszej usługi 
turystycznej zarezerwowanej przez podróżnego).

Poprawka 98
Philippe Juvin

 Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 13

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(13) Należy określić szczegółowe przepisy 
dla fizycznych oraz internetowych 
sprzedawców detalicznych, którzy 

(13) Należy określić szczegółowe przepisy 
dla fizycznych oraz internetowych 
sprzedawców detalicznych, którzy 
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pomagają podróżnemu – przy okazji 
wizyty lub kontaktu z ich punktem 
sprzedaży – w zawarciu oddzielnych umów 
z poszczególnymi dostawcami usług, oraz 
dla internetowych sprzedawców 
detalicznych, którzy – za pośrednictwem 
powiązanych procesów rezerwacji online –
ułatwiają nabywanie dodatkowych usług 
turystycznych u innego przedsiębiorcy w 
sposób ukierunkowany, najpóźniej w 
momencie potwierdzenia rezerwacji 
pierwszej usługi. Przepisy takie miałyby na 
przykład zastosowanie w sytuacji, gdy 
wraz z potwierdzeniem rezerwacji 
pierwszej usługi turystycznej, takiej jak 
przelot lub przejazd pociągiem, konsument 
otrzymuje zaproszenie do zarezerwowania 
dodatkowej usługi turystycznej dostępnej 
w wybranym miejscu docelowym – na 
przykład zakwaterowania w hotelu – wraz 
z linkiem do strony rezerwacji innego 
dostawcy usług lub pośrednika. 
Wspomniane aranżowane usługi nie 
stanowią wprawdzie imprezy turystycznej 
w rozumieniu niniejszej dyrektywy – nie 
ma wątpliwości co do tego, że jeden 
organizator nie wziął na siebie 
odpowiedzialności za usługi turystyczne –
jednak takie aranżowane usługi turystyczne 
stanowią alternatywny model biznesowy, 
który często jest silną konkurencją dla 
imprez turystycznych.

pomagają podróżnemu – przy okazji 
wizyty lub kontaktu z ich punktem 
sprzedaży – w zawarciu oddzielnych umów 
z poszczególnymi dostawcami usług, oraz 
dla internetowych sprzedawców 
detalicznych, którzy – za pośrednictwem 
powiązanych procesów rezerwacji online –
ułatwiają nabywanie dodatkowych usług 
turystycznych u innego przedsiębiorcy w 
sposób ukierunkowany, który sugeruje 
przekazywanie między przedsiębiorcami 
danych związanych konkretnie z pierwszą 
usługą turystyczną (łącznie z miejscem 
docelowym podróży i jej terminem), bez 
przekazywania danych osobowych 
podróżnego najpóźniej w momencie 
potwierdzenia rezerwacji pierwszej usługi 
za pośrednictwem e-maila. Przepisy takie 
miałyby na przykład zastosowanie w 
sytuacji, gdy podczas wysłania 
potwierdzenia rezerwacji pierwszej usługi 
turystycznej, takiej jak przelot lub przejazd 
pociągiem, lub wraz z tym ostatnim,
konsument otrzymuje zaproszenie do 
zarezerwowania dodatkowej usługi 
turystycznej dostępnej w wybranym 
miejscu docelowym i/lub w terminach 
ustalanych dla pierwszej usługi 
turystycznej – na przykład zakwaterowania 
w hotelu – wraz z linkiem do strony 
rezerwacji innego dostawcy usług lub 
pośrednika. Wspomniane aranżowane 
usługi nie stanowią wprawdzie imprezy 
turystycznej w rozumieniu niniejszej 
dyrektywy – nie ma wątpliwości co do 
tego, że jeden organizator i/lub sprzedawca 
detaliczny nie wziął na siebie 
odpowiedzialności za usługi turystyczne 
oraz nie przekazano między 
przedsiębiorcami danych osobowych 
podróżnego – jednak takie aranżowane 
usługi turystyczne stanowią alternatywny 
model biznesowy, który często jest silną 
konkurencją dla imprez turystycznych.

Or. en
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Uzasadnienie

Wyjaśnienie rodzaju wymienianych informacji (rozróżnienie pomiędzy imprezą turystyczną, o 
której mowa w art. 3 pkt 2 ppkt (v), a aranżowaną usługą turystyczną określoną w art. 3 ust. 5 
lit. b)). Zwykły link na stronie internetowej nie może stanowić aranżowanej usługi 
turystycznej (konieczna jest minimalna ilość przekazywanych między przedsiębiorcami 
informacji związanych z samą rezerwacją – terminów i miejsca docelowego). Należy określić
odpowiedni czas potwierdzenia (otrzymania e-maila z potwierdzeniem) w celu zapewnienia 
pewności prawa (definicja czasu ma wpływ na to, co jest traktowane jako impreza 
turystyczna, a co nie).

Poprawka 99
Hans-Peter Mayer

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 14 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(14a) W sieci pojawiły się praktyki, 
polegające na tym, że przedsiębiorcy 
ułatwiający zamawianie powiązanych 
usług turystycznych zatajają na swoich 
stronach internetowych opcję pozwalającą 
podróżnym na niewybranie dodatkowych 
usług poza główną. Taki praktyki powinny 
być uznawane za mylące dla podróżnych. 
Jako że na podstawie istniejących ram 
prawnych nie można jeszcze takich 
praktyk wyeliminować oraz biorąc pod 
uwagę to, że są one związane konkretnie z 
powiązanymi usługami turystycznymi, 
powinny one zostać zakazane na 
podstawie niniejszej dyrektywy.

Or. en

Poprawka 100
Emma McClarkin

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 15 a (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(15a) Przed dokonaniem opłaty 
konsument powinien wiedzieć czy wybiera 
imprezę turystyczną czy powiązaną usługę 
turystyczną i znać odpowiedni właściwy 
dla niej poziom ochrony.

Or. en

Poprawka 101
Emma McClarkin

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 15 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(15b) Jeśli konsumenci życzą sobie nadal 
dodawać dodatkowe elementy do swoich 
wakacji, co ma miejsce już poza zakresem 
niniejszej dyrektywy, chociaż nie 
przysługuje im ten sam poziom ochrony 
jak ten zapewniony na mocy niniejszej 
dyrektywy, powinni być o tym 
odpowiednio informowani przed 
dokonaniem płatności.

Or. en

Poprawka 102
Hans-Peter Mayer

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 16

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(16) Jako kryterium na potrzeby 
zdefiniowania imprezy turystycznej lub 
aranżowanych usług turystycznych należy 
uwzględnić jedynie połączenie różnych 
usług turystycznych, takich jak 
zakwaterowanie, przewóz pasażerów 

(16) Jako kryterium na potrzeby 
zdefiniowania imprezy turystycznej lub 
aranżowanych usług turystycznych należy 
uwzględnić jedynie połączenie różnych 
usług turystycznych, takich jak 
zakwaterowanie, przewóz pasażerów 
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autobusem, koleją, drogą morską lub 
powietrzną, a także wynajem samochodów. 
Za zakwaterowanie w rozumieniu 
niniejszej dyrektywy nie należy uznawać 
zakwaterowania do celów pobytowych, w 
tym długoterminowych kursów
językowych.

autobusem, koleją, drogą morską lub 
powietrzną, a także wynajem samochodów. 
Nie powinno ono obejmować noclegów 
hotelowych z zarezerwowanymi
atrakcjami, takimi jak bilety na musicale 
czy zabiegi spa, o ile usługi te nie 
stanowią istotnej części podróży lub jeśli 
faktycznym powodem podróży nie jest 
skorzystanie z tej dodatkowej usługi. Za 
zakwaterowanie w rozumieniu niniejszej 
dyrektywy nie należy uznawać 
zakwaterowania na więcej niż jeden 
miesiąc albo w sytuacji, gdy podróż w 
sposób wyraźny nie ma charakteru 
turystycznego, na przykład przy
długoterminowych kursach językowych.

Or. de

Poprawka 103
Emma McClarkin

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw16

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(16) Jako kryterium na potrzeby 
zdefiniowania imprezy turystycznej lub 
aranżowanych usług turystycznych należy 
uwzględnić jedynie połączenie różnych 
usług turystycznych, takich jak 
zakwaterowanie, przewóz pasażerów 
autobusem, koleją, drogą morską lub 
powietrzną, a także wynajem samochodów. 
Za zakwaterowanie w rozumieniu 
niniejszej dyrektywy nie należy uznawać 
zakwaterowania do celów pobytowych, w 
tym długoterminowych kursów 
językowych.

(16) Jako kryterium na potrzeby 
zdefiniowania imprezy turystycznej lub 
powiązanych usług turystycznych należy 
uwzględnić połączenie różnych usług 
turystycznych, takich jak zakwaterowanie, 
przewóz pasażerów autobusem, koleją, 
drogą morską lub powietrzną, a także 
wynajem samochodów. Noce hotelowe z 
dodanymi imprezami turystycznymi, 
takimi jak bilety na musicale lub na 
zabiegi spa, powinny być wyłączone, gdy 
dana impreza turystyczna nie jest 
oznaczona dla klienta jako znacząca część 
wycieczki lub usługa dodatkowa wyraźnie 
nie stanowi głównego elementu wycieczki. 
Za zakwaterowanie w rozumieniu 
niniejszej dyrektywy nie należy uznawać 
zakwaterowania do celów pobytowych na 
okres powyżej jednego miesiąca lub 
pobytów w celach niezwiązanych z 
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turystyką, takich jak długoterminowe 
kursy językowe.

Or. en

Poprawka 104
Emma McClarkin

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 17

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(17) Inne usługi turystyczne, takie jak 
wejście na koncerty, imprezy sportowe, 
wycieczki lub wejście do parków rozrywki 
są usługami, które – w połączeniu z 
przewozem pasażerów lub 
zakwaterowaniem lub wynajmem 
samochodów – powinny być uznawane za 
mogące wejść w skład imprezy 
turystycznej lub aranżowanych usług 
turystycznych. Jednakże tego rodzaju 
imprezy turystyczne powinny wchodzić w 
zakres niniejszej dyrektywy, jedynie 
wtedy, gdy dana usługa turystyczna 
stanowi znaczącą część imprezy 
turystycznej. Ogólnie rzecz biorąc, usługę 
turystyczną należy uznać za znaczącą część 
imprezy turystycznej, jeżeli stanowi ona 
ponad 20 % łącznej ceny lub z innego 
powodu stanowi istotną cechę danej 
podróży lub danych wakacji. Usług 
pomocniczych, takich jak ubezpieczenie 
podróżne, transport bagażu, posiłki oraz 
czyszczenie dostarczone jako część 
zakwaterowania, nie należy uważać za 
samodzielne usługi turystyczne.

(17) Inne usługi turystyczne, takie jak 
wejście na koncerty, imprezy sportowe, 
wycieczki lub wejście do parków rozrywki 
są usługami, które – w połączeniu z 
przewozem pasażerów – powinny być 
uznawane za mogące wejść w skład 
imprezy turystycznej lub powiązanych 
usług turystycznych. Jednakże tego rodzaju 
imprezy turystyczne powinny wchodzić w 
zakres niniejszej dyrektywy, jedynie 
wtedy, gdy dana usługa turystyczna 
stanowi znaczącą część imprezy 
turystycznej. Ogólnie rzecz biorąc, usługę 
turystyczną należy uznać za znaczącą część 
imprezy turystycznej, jeżeli jest konkretnie 
oznaczona dla konsumentów, jeśli stanowi 
ona ponad 20 % łącznej ceny lub z innego 
powodu stanowi istotną cechę danej 
podróży lub danych wakacji. Usług 
pomocniczych, takich jak ubezpieczenie 
podróżne, transport bagażu, posiłki oraz 
czyszczenie dostarczone jako część 
zakwaterowania, nie należy uważać za 
samodzielne usługi turystyczne.

Or. en

Poprawka 105
Heide Rühle

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 17
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(17) Inne usługi turystyczne, takie jak 
wejście na koncerty, imprezy sportowe, 
wycieczki lub wejście do parków rozrywki 
są usługami, które – w połączeniu z 
przewozem pasażerów lub 
zakwaterowaniem lub wynajmem 
samochodów – powinny być uznawane za 
mogące wejść w skład imprezy 
turystycznej lub aranżowanych usług 
turystycznych. Jednakże tego rodzaju 
imprezy turystyczne powinny wchodzić w 
zakres niniejszej dyrektywy, jedynie 
wtedy, gdy dana usługa turystyczna 
stanowi znaczącą część imprezy 
turystycznej. Ogólnie rzecz biorąc, usługę 
turystyczną należy uznać za znaczącą część 
imprezy turystycznej, jeżeli stanowi ona
ponad 20 % łącznej ceny lub z innego 
powodu stanowi istotną cechę danej 
podróży lub danych wakacji. Usług 
pomocniczych, takich jak ubezpieczenie 
podróżne, transport bagażu, posiłki oraz 
czyszczenie dostarczone jako część 
zakwaterowania, nie należy uważać za 
samodzielne usługi turystyczne.

(17) Inne usługi turystyczne, takie jak 
wejście na koncerty, imprezy sportowe, 
wycieczki lub wejście do parków rozrywki 
są usługami, które – w połączeniu z 
przewozem pasażerów lub 
zakwaterowaniem lub wynajmem 
samochodów – powinny być uznawane za 
mogące wejść w skład imprezy 
turystycznej lub aranżowanych usług 
turystycznych. Jednakże tego rodzaju 
imprezy turystyczne powinny wchodzić w 
zakres niniejszej dyrektywy, jedynie 
wtedy, gdy dana usługa turystyczna 
stanowi znaczącą część imprezy 
turystycznej. Ogólnie rzecz biorąc, usługę 
turystyczną należy uznać za znaczącą część 
imprezy turystycznej, jeżeli jest ona
specjalnie oznaczona jako taka, stanowi 
ponad 40 % łącznej ceny lub z innego 
powodu stanowi istotną cechę danej 
podróży lub danych wakacji. Usług 
pomocniczych, takich jak w szczególności 
ubezpieczenie podróżne, transport między 
stacją a miejscem zakwaterowania, 
transport na początku podróży oraz jako 
część wycieczek, transport bagażu, 
sprzedaż karnetów narciarskich, 
wypożyczanie roweru lub samochodu, 
posiłki oraz czyszczenie dostarczone jako 
część zakwaterowania, nie należy uważać 
za samodzielne usługi turystyczne.

Or. en

Poprawka 106
Hans-Peter Mayer

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 17

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(17) Inne usługi turystyczne, takie jak 
wejście na koncerty, imprezy sportowe, 

(17) Inne usługi turystyczne, takie jak 
wejście na koncerty, imprezy sportowe, 
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wycieczki lub wejście do parków rozrywki 
są usługami, które – w połączeniu z 
przewozem pasażerów lub 
zakwaterowaniem lub wynajmem 
samochodów – powinny być uznawane za 
mogące wejść w skład imprezy 
turystycznej lub aranżowanych usług 
turystycznych. Jednakże tego rodzaju 
imprezy turystyczne powinny wchodzić w 
zakres niniejszej dyrektywy, jedynie 
wtedy, gdy dana usługa turystyczna 
stanowi znaczącą część imprezy 
turystycznej. Ogólnie rzecz biorąc, usługę 
turystyczną należy uznać za znaczącą część 
imprezy turystycznej, jeżeli stanowi ona 
ponad 20 % łącznej ceny lub z innego 
powodu stanowi istotną cechę danej 
podróży lub danych wakacji. Usług 
pomocniczych, takich jak ubezpieczenie 
podróżne, transport bagażu, posiłki oraz 
czyszczenie dostarczone jako część 
zakwaterowania, nie należy uważać za 
samodzielne usługi turystyczne.

wycieczki lub wejście do parków rozrywki 
są usługami, które – w połączeniu z 
przewozem pasażerów lub 
zakwaterowaniem lub wynajmem 
samochodów – powinny być uznawane za 
mogące wejść w skład imprezy 
turystycznej lub aranżowanych usług 
turystycznych. Jednakże tego rodzaju 
imprezy turystyczne powinny wchodzić w 
zakres niniejszej dyrektywy, jedynie
wtedy, gdy dana usługa turystyczna 
stanowi znaczącą część imprezy 
turystycznej. Ogólnie rzecz biorąc, usługę 
turystyczną należy uznać za znaczącą część 
imprezy turystycznej, jeżeli wyraźnie 
określono, że jest ona znaczącą jej częścią, 
ewidentnie stanowi rzeczywisty powód 
podróży i jeżeli stanowi ona ponad 20 % 
łącznej ceny lub z innego powodu stanowi 
istotną cechę danej podróży lub danych 
wakacji. Usług pomocniczych, takich jak w 
szczególności ubezpieczenie podróżne, 
transfer między dworcem a miejscem 
zakwaterowania, transport na początku 
podróży oraz w ramach wycieczek,
transport bagażu, posiłki oraz czyszczenie 
dostarczone jako część zakwaterowania, 
nie należy uważać za samodzielne usługi 
turystyczne.

Or. de

Poprawka 107
Othmar Karas

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 17

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(17) Inne usługi turystyczne, takie jak 
wejście na koncerty, imprezy sportowe, 
wycieczki lub wejście do parków rozrywki 
są usługami, które – w połączeniu z 
przewozem pasażerów lub 
zakwaterowaniem lub wynajmem 
samochodów – powinny być uznawane za 
mogące wejść w skład imprezy 
turystycznej lub aranżowanych usług 

(17) Inne usługi turystyczne, takie jak 
wejście na koncerty, imprezy sportowe, 
wycieczki lub wejście do parków rozrywki 
są usługami, które – w połączeniu z 
przewozem pasażerów lub 
zakwaterowaniem lub wynajmem 
samochodów – powinny być uznawane za 
mogące wejść w skład imprezy 
turystycznej lub aranżowanych usług 
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turystycznych. Jednakże tego rodzaju 
imprezy turystyczne powinny wchodzić w 
zakres niniejszej dyrektywy, jedynie 
wtedy, gdy dana usługa turystyczna 
stanowi znaczącą część imprezy 
turystycznej. Ogólnie rzecz biorąc, usługę 
turystyczną należy uznać za znaczącą część 
imprezy turystycznej, jeżeli stanowi ona 
ponad 20 % łącznej ceny lub z innego 
powodu stanowi istotną cechę danej 
podróży lub danych wakacji. Usług 
pomocniczych, takich jak ubezpieczenie 
podróżne, transport bagażu, posiłki oraz 
czyszczenie dostarczone jako część 
zakwaterowania, nie należy uważać za 
samodzielne usługi turystyczne.

turystycznych. Jednakże tego rodzaju 
imprezy turystyczne powinny wchodzić w 
zakres niniejszej dyrektywy, jedynie 
wtedy, gdy dana usługa turystyczna 
stanowi znaczącą część imprezy 
turystycznej. Ogólnie rzecz biorąc, usługę 
turystyczną należy uznać za znaczącą część 
imprezy turystycznej, jeżeli stanowi ona 
ponad 50 % łącznej ceny lub z innego 
powodu stanowi istotną cechę danej 
podróży lub danych wakacji. Usług 
pomocniczych, takich jak ubezpieczenie 
podróżne, transport bagażu, transfer
między miejscem zakwaterowania a 
dworcem, zabiegi spa, które są 
rezerwowane na miejscu, wypożyczenie 
rowerów, posiłki oraz czyszczenie 
dostarczone jako część zakwaterowania, 
nie należy uważać za samodzielne usługi 
turystyczne.

Or. de

Uzasadnienie

Usługi podmiotów oferujących zakwaterowanie są odtąd regulowane dyrektywą w sprawie 
praw konsumentów. Oferty hoteli i podmiotów oferujących zakwaterowanie, takie jak zabiegi 
spa, wejściówki lub wypożyczalnie łączone z zakwaterowaniem, nie powinny być uważane za 
imprezy turystyczne, chyba że stanowią istotną część podróży. Dlatego zastosowanie 
wyższego 50-procentowego limitu całkowitej ceny jest bardziej uzasadnione.

Poprawka 108
Sergio Gaetano Cofferati

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 17

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(17) Inne usługi turystyczne, takie jak 
wejście na koncerty, imprezy sportowe, 
wycieczki lub wejście do parków rozrywki 
są usługami, które – w połączeniu z 
przewozem pasażerów lub 
zakwaterowaniem lub wynajmem 
samochodów – powinny być uznawane za 
mogące wejść w skład imprezy 

(17) Inne usługi turystyczne, takie jak 
wejście na koncerty, imprezy sportowe, 
wycieczki lub wejście do parków rozrywki 
są usługami, które – w połączeniu z 
przewozem pasażerów lub 
zakwaterowaniem lub wynajmem 
samochodów – powinny być uznawane za 
mogące wejść w skład imprezy 
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turystycznej lub aranżowanych usług 
turystycznych. Jednakże tego rodzaju 
imprezy turystyczne powinny wchodzić w 
zakres niniejszej dyrektywy, jedynie 
wtedy, gdy dana usługa turystyczna 
stanowi znaczącą część imprezy 
turystycznej. Ogólnie rzecz biorąc, usługę 
turystyczną należy uznać za znaczącą część 
imprezy turystycznej, jeżeli stanowi ona 
ponad 20 % łącznej ceny lub z innego 
powodu stanowi istotną cechę danej 
podróży lub danych wakacji. Usług 
pomocniczych, takich jak ubezpieczenie 
podróżne, transport bagażu, posiłki oraz 
czyszczenie dostarczone jako część 
zakwaterowania, nie należy uważać za 
samodzielne usługi turystyczne.

turystycznej lub aranżowanych usług 
turystycznych. Jednakże tego rodzaju 
imprezy turystyczne powinny wchodzić w 
zakres niniejszej dyrektywy, jedynie 
wtedy, gdy dana usługa turystyczna 
stanowi znaczącą część imprezy 
turystycznej. Ogólnie rzecz biorąc, usługę 
turystyczną należy uznać za znaczącą część 
imprezy turystycznej, jeżeli stanowi ona 
ponad 5 % łącznej ceny lub z innego 
powodu stanowi ważną cechę danej 
podróży lub danych wakacji. Usług 
pomocniczych, takich jak ubezpieczenie 
podróżne, transport bagażu, posiłki oraz 
czyszczenie dostarczone jako część 
zakwaterowania, nie należy uważać za 
samodzielne usługi turystyczne.

Or. en

Poprawka 109
Jorgo Chatzimarkakis

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 17

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(17) Inne usługi turystyczne, takie jak 
wejście na koncerty, imprezy sportowe, 
wycieczki lub wejście do parków rozrywki 
są usługami, które – w połączeniu z 
przewozem pasażerów lub 
zakwaterowaniem lub wynajmem 
samochodów – powinny być uznawane za 
mogące wejść w skład imprezy 
turystycznej lub aranżowanych usług 
turystycznych. Jednakże tego rodzaju 
imprezy turystyczne powinny wchodzić w 
zakres niniejszej dyrektywy, jedynie 
wtedy, gdy dana usługa turystyczna 
stanowi znaczącą część imprezy 
turystycznej. Ogólnie rzecz biorąc, usługę 
turystyczną należy uznać za znaczącą część 
imprezy turystycznej, jeżeli stanowi ona 
ponad 20 % łącznej ceny lub z innego 
powodu stanowi istotną cechę danej 
podróży lub danych wakacji. Usług 
pomocniczych, takich jak ubezpieczenie 

(17) Inne usługi turystyczne, takie jak 
wejście na koncerty, imprezy sportowe, 
wycieczki lub wejście do parków rozrywki 
są usługami, które – w połączeniu z 
przewozem pasażerów lub 
zakwaterowaniem lub wynajmem 
samochodów – powinny być uznawane za 
mogące wejść w skład imprezy 
turystycznej lub aranżowanych usług 
turystycznych. Jednakże tego rodzaju 
imprezy turystyczne powinny wchodzić w 
zakres niniejszej dyrektywy, jedynie 
wtedy, gdy dana usługa turystyczna 
stanowi znaczącą część imprezy 
turystycznej. Ogólnie rzecz biorąc, usługę 
turystyczną należy uznać za znaczącą część 
imprezy turystycznej, jeżeli stanowi ona 
ponad 40 % łącznej ceny lub z innego 
powodu stanowi istotną cechę danej 
podróży lub danych wakacji. Usług 
pomocniczych, takich jak ubezpieczenie 
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podróżne, transport bagażu, posiłki oraz 
czyszczenie dostarczone jako część 
zakwaterowania, nie należy uważać za 
samodzielne usługi turystyczne.

podróżne, transport bagażu, posiłki oraz 
czyszczenie dostarczone jako część 
zakwaterowania, nie należy uważać za 
samodzielne usługi turystyczne.

Or. en

Poprawka 110
Jorgo Chatzimarkakis

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 18

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(18) Należy również sprecyzować, że 
umowy, na podstawie których 
przedsiębiorca uprawnia podróżnego do 
tego, aby po zawarciu umowy dokonał 
wyboru spośród usług turystycznych 
różnego rodzaju, tak jak to ma miejsce w 
przypadku imprezy turystycznej 
stanowiącej prezent w pakiecie, powinny 
stanowić imprezy turystyczne. Ponadto za 
imprezę turystyczną należy uznać 
połączenie usług turystycznych w sytuacji, 
w której nazwisko osoby podróżującej lub 
dotyczące jej szczegółowe dane niezbędne 
dla zawarcia transakcji rezerwacji są 
przekazywane między przedsiębiorcami 
najpóźniej w momencie potwierdzenia 
rezerwacji pierwszej usługi. Szczegółowe 
dane niezbędne do zawarcia transakcji 
rezerwacji to szczegóły dotyczące karty 
kredytowej lub inne informacje niezbędne 
dla uzyskania płatności. Z drugiej strony, 
samo przekazanie szczegółowych danych 
takich jak miejsce docelowe podróży lub 
okres, w którym odbywa się podróż, nie 
powinny być do tego celu wystarczające.

(18) Należy również sprecyzować, że 
umowy, na podstawie których 
przedsiębiorca uprawnia podróżnego do 
tego, aby po zawarciu umowy dokonał 
wyboru spośród usług turystycznych 
różnego rodzaju, tak jak to ma miejsce w 
przypadku imprezy turystycznej 
stanowiącej prezent w pakiecie, powinny 
stanowić imprezy turystyczne. 

Or. en

Poprawka 111
 Sergio Gaetano Cofferati
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 18

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(18) Należy również sprecyzować, że 
umowy, na podstawie których 
przedsiębiorca uprawnia podróżnego do 
tego, aby po zawarciu umowy dokonał 
wyboru spośród usług turystycznych 
różnego rodzaju, tak jak to ma miejsce w 
przypadku imprezy turystycznej 
stanowiącej prezent w pakiecie, powinny 
stanowić imprezy turystyczne. Ponadto za 
imprezę turystyczną należy uznać 
połączenie usług turystycznych w sytuacji, 
w której nazwisko osoby podróżującej lub 
dotyczące jej szczegółowe dane niezbędne 
dla zawarcia transakcji rezerwacji są 
przekazywane między przedsiębiorcami 
najpóźniej w momencie potwierdzenia 
rezerwacji pierwszej usługi. Szczegółowe 
dane niezbędne do zawarcia transakcji 
rezerwacji to szczegóły dotyczące karty 
kredytowej lub inne informacje niezbędne 
dla uzyskania płatności. Z drugiej strony, 
samo przekazanie szczegółowych danych 
takich jak miejsce docelowe podróży lub 
okres, w którym odbywa się podróż, nie 
powinny być do tego celu wystarczające.

(18) Należy również sprecyzować, że 
umowy, na podstawie których 
przedsiębiorca uprawnia podróżnego do 
tego, aby po zawarciu umowy dokonał 
wyboru spośród usług turystycznych 
różnego rodzaju, tak jak to ma miejsce w 
przypadku imprezy turystycznej 
stanowiącej prezent w pakiecie, powinny 
stanowić imprezy turystyczne. Ponadto za 
imprezę turystyczną należy uznać 
połączenie usług turystycznych w sytuacji, 
w której nazwisko osoby podróżującej lub 
dane dotyczące rezerwacji niezbędne dla 
zawarcia transakcji rezerwacji są 
przekazywane między przedsiębiorcami 
najpóźniej w momencie potwierdzenia 
rezerwacji pierwszej usługi.

Or. en

Poprawka 112
 Catherine Stihler

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 18

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(18) Należy również sprecyzować, że 
umowy, na podstawie których 
przedsiębiorca uprawnia podróżnego do 
tego, aby po zawarciu umowy dokonał 
wyboru spośród usług turystycznych 
różnego rodzaju, tak jak to ma miejsce w 

(18) Należy również sprecyzować, że 
umowy, na podstawie których 
przedsiębiorca uprawnia podróżnego do 
tego, aby po zawarciu umowy dokonał 
wyboru spośród usług turystycznych 
różnego rodzaju, tak jak to ma miejsce w 
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przypadku imprezy turystycznej 
stanowiącej prezent w pakiecie, powinny 
stanowić imprezy turystyczne. Ponadto za 
imprezę turystyczną należy uznać 
połączenie usług turystycznych w sytuacji, 
w której nazwisko osoby podróżującej lub
dotyczące jej szczegółowe dane niezbędne 
dla zawarcia transakcji rezerwacji są 
przekazywane między przedsiębiorcami 
najpóźniej w momencie potwierdzenia 
rezerwacji pierwszej usługi. Szczegółowe 
dane niezbędne do zawarcia transakcji 
rezerwacji to szczegóły dotyczące karty 
kredytowej lub inne informacje niezbędne 
dla uzyskania płatności. Z drugiej strony, 
samo przekazanie szczegółowych danych 
takich jak miejsce docelowe podróży lub 
okres, w którym odbywa się podróż, nie 
powinny być do tego celu wystarczające.

przypadku imprezy turystycznej 
stanowiącej prezent w pakiecie, powinny 
stanowić imprezy turystyczne. Ponadto za 
imprezę turystyczną należy uznać 
połączenie usług turystycznych w sytuacji, 
w której nazwisko osoby podróżującej lub
dane niezbędne dla zawarcia transakcji 
rezerwacji są przekazywane między 
przedsiębiorcami.

Or. en

Uzasadnienie

Przekazywanie danych konsumentów poprzez powiązany proces rezerwacji powinno 
wystarczać do tworzenia pakietu wakacyjnego, w przypadku gdy jego efektem jest kombinacja 
co najmniej dwóch różnych rodzajów usług turystycznych podczas tej samej wycieczki. 
Ponadto termin „dotyczące jej szczegółowe dane” jest zbyt ogólnikowy.

Poprawka 113
Philippe Juvin

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 18

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(18) Należy również sprecyzować, że 
umowy, na podstawie których 
przedsiębiorca uprawnia podróżnego do 
tego, aby po zawarciu umowy dokonał 
wyboru spośród usług turystycznych 
różnego rodzaju, tak jak to ma miejsce w 
przypadku imprezy turystycznej 
stanowiącej prezent w pakiecie, powinny 
stanowić imprezy turystyczne. Ponadto za 
imprezę turystyczną należy uznać 

(18) Należy również sprecyzować, że 
umowy, na podstawie których 
przedsiębiorca uprawnia podróżnego do 
tego, aby po zawarciu umowy dokonał 
wyboru spośród usług turystycznych 
różnego rodzaju, tak jak to ma miejsce w 
przypadku imprezy turystycznej 
stanowiącej prezent w pakiecie, powinny 
stanowić imprezy turystyczne. Ponadto za 
imprezę turystyczną należy uznać 
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połączenie usług turystycznych w sytuacji, 
w której nazwisko osoby podróżującej lub 
dotyczące jej szczegółowe dane niezbędne 
dla zawarcia transakcji rezerwacji są 
przekazywane między przedsiębiorcami 
najpóźniej w momencie potwierdzenia 
rezerwacji pierwszej usługi. Szczegółowe 
dane niezbędne do zawarcia transakcji 
rezerwacji to szczegóły dotyczące karty 
kredytowej lub inne informacje niezbędne 
dla uzyskania płatności. Z drugiej strony, 
samo przekazanie szczegółowych danych 
takich jak miejsce docelowe podróży lub 
okres, w którym odbywa się podróż, nie 
powinny być do tego celu wystarczające.

połączenie usług turystycznych w sytuacji, 
w której dane osobowe osoby podróżującej 
niezbędne dla zawarcia transakcji 
rezerwacji są przekazywane między 
przedsiębiorcami najpóźniej w momencie 
potwierdzenia rezerwacji pierwszej usługi 
za pośrednictwem e-maila. Dane osobowe 
osoby podróżującej niezbędne do zawarcia 
transakcji rezerwacji to szczegóły 
dotyczące nazwiska osoby podróżującej, 
adresu, numeru telefonu, karty 
kredytowej lub inne informacje niezbędne 
dla uzyskania płatności. Z drugiej strony, 
samo przekazanie danych związanych 
jedynie z usługą turystyczną, takich jak 
miejsce docelowe podróży lub okres, w 
którym odbywa się podróż, bez 
przekazywania danych osobowych osoby 
podróżującej, nie powinny być do tego 
celu wystarczające.

Or. en

Uzasadnienie

Wyjaśnienie rodzaju wymienianych informacji (rozróżnienie pomiędzy imprezą turystyczną, o 
której mowa w art. 3 pkt 2 ppkt (v), a aranżowaną usługą turystyczną określoną w art. 3 ust. 5 
lit. b)). Zwykły link na stronie internetowej nie może stanowić aranżowanej usługi 
turystycznej (konieczna jest minimalna ilość przekazywanych między przedsiębiorcami 
informacji związanych z samą rezerwacją – terminów i miejsca docelowego). Należy określić 
odpowiedni czas potwierdzenia (otrzymania e-maila z potwierdzeniem) w celu zapewnienia 
pewności prawa (definicja czasu ma wpływ na to, co jest traktowane jako impreza 
turystyczna, a co nie).

Poprawka 114
Heide Rühle

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 18

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(18) Należy również sprecyzować, że 
umowy, na podstawie których 
przedsiębiorca uprawnia podróżnego do 
tego, aby po zawarciu umowy dokonał 
wyboru spośród usług turystycznych 
różnego rodzaju, tak jak to ma miejsce w 
przypadku imprezy turystycznej 

(18) Należy również sprecyzować, że 
umowy, na podstawie których 
przedsiębiorca uprawnia podróżnego do 
tego, aby po zawarciu umowy dokonał 
wyboru spośród usług turystycznych 
różnego rodzaju, tak jak to ma miejsce w 
przypadku imprezy turystycznej 
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stanowiącej prezent w pakiecie, powinny 
stanowić imprezy turystyczne. Ponadto za 
imprezę turystyczną należy uznać 
połączenie usług turystycznych w sytuacji, 
w której nazwisko osoby podróżującej lub 
dotyczące jej szczegółowe dane niezbędne 
dla zawarcia transakcji rezerwacji są 
przekazywane między przedsiębiorcami 
najpóźniej w momencie potwierdzenia 
rezerwacji pierwszej usługi. Szczegółowe 
dane niezbędne do zawarcia transakcji 
rezerwacji to szczegóły dotyczące karty 
kredytowej lub inne informacje niezbędne 
dla uzyskania płatności. Z drugiej strony, 
samo przekazanie szczegółowych danych 
takich jak miejsce docelowe podróży lub 
okres, w którym odbywa się podróż, nie 
powinny być do tego celu wystarczające.

stanowiącej prezent w pakiecie, powinny 
stanowić imprezy turystyczne. Ponadto za 
imprezę turystyczną należy uznać 
połączenie usług turystycznych w sytuacji, 
w której szczegółowe dane niezbędne dla 
zawarcia transakcji rezerwacji są 
przekazywane między przedsiębiorcami 
najpóźniej w momencie potwierdzenia 
rezerwacji pierwszej usługi. Szczegółowe 
dane niezbędne do zawarcia transakcji 
rezerwacji to szczegóły dotyczące karty 
kredytowej lub inne informacje niezbędne 
dla uzyskania płatności. Z drugiej strony, 
samo przekazanie szczegółowych danych 
takich jak miejsce docelowe podróży lub 
okres, w którym odbywa się podróż, nie 
powinny być do tego celu wystarczające.

Or. en

Poprawka 115
Sergio Gaetano Cofferati

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 19

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(19) Ponieważ potrzeba zapewnienia 
podróżnym ochrony w przypadku krótkich 
podróży jest mniejsza, a także w celu 
uniknięcia niepotrzebnego obciążania 
przedsiębiorców, z zakresu dyrektywy 
powinny zostać wyłączone podróże 
trwające krócej niż 24 godziny, które nie 
obejmują zakwaterowania, jak również 
imprezy turystyczne organizowane 
okazjonalnie.

skreślony 

Or. en

Poprawka 116
Anna Hedh
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 19

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(19) Ponieważ potrzeba zapewnienia 
podróżnym ochrony w przypadku krótkich 
podróży jest mniejsza, a także w celu 
uniknięcia niepotrzebnego obciążania 
przedsiębiorców, z zakresu dyrektywy 
powinny zostać wyłączone podróże 
trwające krócej niż 24 godziny, które nie 
obejmują zakwaterowania, jak również 
imprezy turystyczne organizowane 
okazjonalnie.

skreślony

Or. sv

Poprawka 117
Philippe Juvin

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 20

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(20) Najważniejszą cechą imprezy 
turystycznej jest to, że za prawidłowe 
wykonanie pakietu jako całości 
odpowiedzialny jest jako organizator
przynajmniej jeden przedsiębiorca.. W 
związku z powyższym, jedynie w 
przypadkach, gdy jako organizator 
imprezy turystycznej funkcjonuje inny 
przedsiębiorca, dany przedsiębiorca –
zazwyczaj stacjonarne lub internetowe 
biuro podróży – powinien mieć możliwość 
pełnienia roli jedynie sprzedawcy 
detalicznego lub pośrednika i 
nieponoszenia odpowiedzialności jako 
organizator. To, czy dany przedsiębiorca 
działa jako organizator w przypadku danej 
zorganizowanej podroży, powinno zależeć 
od jego udziału w tworzeniu imprezy 
turystycznej w myśl definicji zawartej w 
niniejszej dyrektywie, nie zaś od nazwy, 
pod jaką prowadzi on swoją działalność. W 

(20) Najważniejszą cechą imprezy 
turystycznej jest to, że za prawidłowe 
wykonanie pakietu jako całości 
odpowiedzialny jest przynajmniej jeden 
przedsiębiorca, organizator i/lub 
sprzedawca detaliczny. To, czy dany 
przedsiębiorca działa jako organizator w 
przypadku danej zorganizowanej podroży, 
powinno zależeć od jego udziału w 
tworzeniu imprezy turystycznej w myśl 
definicji zawartej w niniejszej dyrektywie, 
nie zaś od nazwy, pod jaką prowadzi on 
swoją działalność. W przypadku gdy 
kryterium, za sprawą którego połączenie 
usług turystycznych jest traktowane jako 
impreza turystyczna, spełnia dwóch lub 
więcej przedsiębiorców oraz gdy 
przedsiębiorcy ci nie poinformowali 
podróżnego, który z nich jest 
organizatorem imprezy turystycznej, za 
organizatorów uważa się wszystkich 
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przypadku gdy kryterium, za sprawą 
którego połączenie usług turystycznych 
jest traktowane jako impreza turystyczna, 
spełnia dwóch lub więcej przedsiębiorców 
oraz gdy przedsiębiorcy ci nie 
poinformowali podróżnego, który z nich 
jest organizatorem imprezy turystycznej, za 
organizatorów uważa się wszystkich 
zaangażowanych przedsiębiorców.

zaangażowanych przedsiębiorców.

Or. en

Uzasadnienie

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.

Poprawka 118
Philippe Juvin

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 21

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(21) Jeżeli chodzi o imprezy turystyczne, 
sprzedawcy detaliczni powinni wraz z 
organizatorem ponosić odpowiedzialność 
za udzielenie informacji przed zawarciem 
umowy. Jednocześnie powinno być jasne, 
że ponoszą oni odpowiedzialność za błędy 
w rezerwacji. Dla ułatwienia komunikacji, 
w szczególności w sprawach 
transgranicznych, podróżni powinni mieć 
możliwość skontaktowania się z 
organizatorem również za pośrednictwem 
sprzedawcy detalicznego, z pomocą 
którego zakupili imprezę turystyczną. 

(21) Jeżeli chodzi o imprezy turystyczne, 
sprzedawcy detaliczni powinni wraz z 
organizatorem ponosić odpowiedzialność 
za udzielenie informacji przed zawarciem 
umowy. Jednocześnie powinno być jasne, 
że ponoszą oni odpowiedzialność za błędy 
w rezerwacji w przypadku, gdy faktycznie 
biorą udział w procesie rezerwacji. 
Dlatego też sprzedawcy detaliczni nie 
powinni odpowiadać za błędy w 
rezerwacji, jeśli błędy te wynikają z 
uchybień popełnionych przez innego 
przedsiębiorcę, u którego zamówiono
dodatkowe usługi turystyczne poprzez
powiązane procesy rezerwacji online w 
kontekście aranżowanych usług 
turystycznych opartych na samym 



AM\1013596PL.doc 27/203 PE526.125v01-00

PL

przekazywaniu ukierunkowanych 
informacji, łącznie z miejscem docelowym
i terminem podróży. W tym przypadku za 
błędy powstałe w wyniku procesu 
rezerwacji takich dodatkowych usług 
odpowiada oferujący je przedsiębiorca.
Dla ułatwienia komunikacji, w 
szczególności w sprawach 
transgranicznych, podróżni powinni mieć 
możliwość skontaktowania się z 
organizatorem również za pośrednictwem 
sprzedawcy detalicznego, z pomocą 
którego zakupili imprezę turystyczną. 

Or. en

Uzasadnienie

Sprzedawcy detaliczni powinni być odpowiedzialni za błędy w rezerwacji jedynie, jeśli 
faktycznie biorą oni udział w procesie rezerwacji. Jeśli, w przypadku aranżowanych usług 
turystycznych wykorzystujących powiązane procesy rezerwacji online oparte na 
przekazywaniu pomiędzy przedsiębiorcami ukierunkowanych informacji, łącznie z miejscem 
docelowym i terminem podróży (zob. poprawka art. 3 pkt 5 lit. b)), przedsiębiorca 
zapewniający dodatkowe usługi popełnia błędy w rezerwacji, to on powinien być 
odpowiedzialny za błędy w rezerwacji, a nie sprzedawca detaliczny, który nie sprawuje 
kontroli nad rezerwacją dodatkowych usług.

Poprawka 119
Catherine Stihler

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 23

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(23) Zasadnicze informacje przedstawiane 
w reklamach, na stronach internetowych 
organizatora lub w broszurach jako część 
informacji udzielanych przed zawarciem 
umowy, dotyczące na przykład głównych 
właściwości usługi turystycznej lub cen, 
powinny być wiążące, chyba że 
organizator zastrzega sobie prawo do 
wprowadzenia zmian do tych elementów i 
o ile takie zmiany są w sposób jasny i 
widoczny przekazane do wiadomości 
podróżującego przed zawarciem umowy. 

(23) Zasadnicze informacje przedstawiane 
w reklamach, na stronach internetowych 
organizatora lub w broszurach jako część 
informacji udzielanych przed zawarciem 
umowy, dotyczące na przykład głównych 
właściwości usługi turystycznej lub cen, 
powinny być wiążące, chyba że 
organizator zastrzega sobie prawo do 
wprowadzenia zmian do tych elementów i 
o ile takie zmiany są w sposób jasny i 
widoczny przekazane do wiadomości 
podróżującego przed zawarciem umowy. 
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Jednakże biorąc pod uwagę nowe 
technologie komunikacyjne, nie ma 
dalszej potrzeby definiowania 
szczegółowych zasad w broszurach, przy 
czym stosowne jest zapewnienie, aby w 
pewnych okolicznościach zmiany mające 
wpływ na wykonanie umowy były 
przekazywane między stronami na trwałym 
nośniku dostępnym do wglądu w 
przyszłości. Zawsze powinno być możliwe 
wprowadzenie zmian do tych informacji w 
przypadku, gdy obie strony umowy 
wyraźnie się co do tego zgadzają.

Zmiany mające wpływ na wykonanie 
umowy muszą być adekwatnie
przekazywane między stronami na trwałym 
nośniku dostępnym do wglądu w 
przyszłości. Zawsze powinno być możliwe 
wprowadzenie zmian do tych informacji w 
przypadku, gdy obie strony umowy 
wyraźnie się co do tego zgadzają.

Or. en

Uzasadnienie

Podczas gdy komunikacja cyfrowa staje się coraz ważniejsza, informacje powinny być 
dostępne w różny sposób w celu zapewnienia dostępu dla wszystkich konsumentów.

Poprawka 120
Emma McClarkin

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 23 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(23a) Jednakże w obliczu istnienia 
nowych technologii komunikacyjnych, 
które mogą pomóc w zapewnieniu dostępu 
konsumentów do aktualnych informacji w 
momencie dokonywania rezerwacji, i 
nasilającej się tendencji do rezerwowania
imprez turystycznych online nie ma już 
potrzeby tworzenia specjalnych zasad, na 
podstawie których wymaga się 
drukowanych broszur.

Or. en

Poprawka 121
Jorgo Chatzimarkakis
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 23 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(23a) Godziny lotów powinny stanowić 
niezmienną część umowy i jedną z 
głównych części usługi turystycznej. Nie 
powinno się zezwalać na ich zmianę o 
ponad pięć godzin.

Or. en

Poprawka 122
Hans-Peter Mayer

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 26

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(26) Ponieważ imprezy turystyczne są 
często nabywane na długo przed ich 
realizacją, mogą wystąpić nieprzewidziane 
zdarzenia. W związku z tym podróżny 
powinien, na określonych warunkach, mieć 
prawo do przekazania imprezy turystycznej 
innemu podróżnemu. W takich sytuacjach 
organizator powinien mieć możliwość 
odzyskania swoich nakładów, np. jeśli 
podwykonawca żąda opłat za zmianę 
nazwiska podróżnego lub za unieważnienie 
biletu na środek transportu i wystawienie 
nowego. Podróżni powinni również mieć 
możliwość rozwiązania umowy w każdym 
momencie przed rozpoczęciem imprezy 
turystycznej w zamian za zapłatę 
odpowiedniej rekompensaty, jak również 
prawo do rozwiązania umowy bez zapłaty 
rekompensaty, o ile na imprezę turystyczną 
w istotnym zakresie wpłynęły nieuniknione 
i nadzwyczajne okoliczności, takie jak 
wojna lub klęska żywiołowa. Uznaje się, 
że nieuniknione i nadzwyczajne 
okoliczności występują zwłaszcza wtedy, 
gdy wiarygodne i podane do publicznej 
wiadomości informacje, takie jak zalecenia 

(26) Ponieważ imprezy turystyczne są 
często nabywane na długo przed ich 
realizacją, mogą wystąpić nieprzewidziane 
zdarzenia. W związku z tym podróżny 
powinien, na określonych warunkach, mieć 
prawo do przekazania imprezy turystycznej 
innemu podróżnemu. W takich sytuacjach 
organizator powinien mieć możliwość 
odzyskania swoich nakładów, np. jeśli 
podwykonawca żąda opłat za zmianę 
nazwiska podróżnego lub za unieważnienie 
biletu na środek transportu i wystawienie 
nowego. Podróżni powinni również mieć 
możliwość rozwiązania umowy w każdym 
momencie przed rozpoczęciem imprezy 
turystycznej w zamian za zapłatę 
odpowiedniej rekompensaty, jak również 
prawo do rozwiązania umowy bez zapłaty 
rekompensaty, o ile na imprezę turystyczną 
w istotnym zakresie wpłynęły nieuniknione 
i nadzwyczajne okoliczności, takie jak 
wojna lub klęska żywiołowa, w tym akty 
terroryzmu, trąby powietrzne, trzęsienia 
ziemi i zagrażająca podróżnym 
niestabilność polityczna. Uznaje się, że 
nieuniknione i nadzwyczajne okoliczności 
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wydawane przez władze państw 
członkowskich, odradzają podróżowanie 
do miejsca przeznaczenia.

występują zwłaszcza wtedy, gdy 
wiarygodne i podane do publicznej 
wiadomości informacje, takie jak zalecenia 
wydawane przez władze państw 
członkowskich, odradzają podróżowanie 
do miejsca przeznaczenia.

Or. de

Poprawka 123
Sergio Gaetano Cofferati

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 26

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(26) Ponieważ imprezy turystyczne są 
często nabywane na długo przed ich 
realizacją, mogą wystąpić nieprzewidziane 
zdarzenia. W związku z tym podróżny 
powinien, na określonych warunkach, mieć 
prawo do przekazania imprezy turystycznej 
innemu podróżnemu. W takich sytuacjach 
organizator powinien mieć możliwość 
odzyskania swoich nakładów, np. jeśli 
podwykonawca żąda opłat za zmianę 
nazwiska podróżnego lub za unieważnienie 
biletu na środek transportu i wystawienie 
nowego. Podróżni powinni również mieć 
możliwość rozwiązania umowy w każdym 
momencie przed rozpoczęciem imprezy 
turystycznej w zamian za zapłatę 
odpowiedniej rekompensaty, jak również
prawo do rozwiązania umowy bez zapłaty 
rekompensaty, o ile na imprezę turystyczną 
w istotnym zakresie wpłynęły nieuniknione 
i nadzwyczajne okoliczności, takie jak 
wojna lub klęska żywiołowa. Uznaje się, 
że nieuniknione i nadzwyczajne 
okoliczności występują zwłaszcza wtedy, 
gdy wiarygodne i podane do publicznej 
wiadomości informacje, takie jak zalecenia 
wydawane przez władze państw 
członkowskich, odradzają podróżowanie 
do miejsca przeznaczenia.

(26) Ponieważ imprezy turystyczne są 
często nabywane na długo przed ich 
realizacją, mogą wystąpić nieprzewidziane 
zdarzenia. W związku z tym podróżny 
powinien, na określonych warunkach, mieć 
prawo do przekazania imprezy turystycznej 
innemu podróżnemu. W takich sytuacjach 
organizator powinien mieć możliwość 
odzyskania swoich nakładów, jeśli takie 
poniósł, np. jeśli podwykonawca żąda 
opłat za zmianę nazwiska podróżnego lub 
za unieważnienie biletu na środek 
transportu i wystawienie nowego. Podróżni 
powinni również mieć możliwość 
rozwiązania umowy w każdym momencie 
przed rozpoczęciem imprezy turystycznej. 
Rozwiązanie umowy może wiązać się z 
zapłatą odpowiedniej rekompensaty, a w 
takiej sytuacji w umowie należy określić 
odpowiednie standardowe opłaty za 
rozwiązanie umowy. W każdym przypadku 
podróżni mają prawo do rozwiązania 
umowy bez zapłaty rekompensaty, o ile na 
imprezę turystyczną w istotnym zakresie 
wpłynęły nieuniknione i nadzwyczajne 
okoliczności, takie jak wojna lub klęska 
żywiołowa. Uznaje się, że nieuniknione i 
nadzwyczajne okoliczności występują 
zwłaszcza wtedy, gdy wiarygodne i podane 
do publicznej wiadomości informacje, 
takie jak zalecenia wydawane przez władze 
państw członkowskich, odradzają 
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podróżowanie do miejsca przeznaczenia.

Or. en

Poprawka 124
Philippe Juvin

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 26

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(26) Ponieważ imprezy turystyczne są 
często nabywane na długo przed ich 
realizacją, mogą wystąpić nieprzewidziane 
zdarzenia. W związku z tym podróżny 
powinien, na określonych warunkach, mieć 
prawo do przekazania imprezy turystycznej 
innemu podróżnemu. W takich sytuacjach 
organizator powinien mieć możliwość 
odzyskania swoich nakładów, np. jeśli 
podwykonawca żąda opłat za zmianę 
nazwiska podróżnego lub za unieważnienie 
biletu na środek transportu i wystawienie 
nowego. Podróżni powinni również mieć 
możliwość rozwiązania umowy w każdym 
momencie przed rozpoczęciem imprezy 
turystycznej w zamian za zapłatę 
odpowiedniej rekompensaty, jak również 
prawo do rozwiązania umowy bez zapłaty 
rekompensaty, o ile na imprezę turystyczną 
w istotnym zakresie wpłynęły nieuniknione 
i nadzwyczajne okoliczności, takie jak 
wojna lub klęska żywiołowa. Uznaje się, 
że nieuniknione i nadzwyczajne 
okoliczności występują zwłaszcza wtedy, 
gdy wiarygodne i podane do publicznej 
wiadomości informacje, takie jak zalecenia 
wydawane przez władze państw 
członkowskich, odradzają podróżowanie 
do miejsca przeznaczenia.

(Nie dotyczy polskiej wersji językowej.)

Or. fr

Uzasadnienie

Poprawka ta dotyczy francuskiej wersji językowej. Konieczne jest uzgodnienie terminów z 
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treścią rozporządzenia (WE) nr 261/2004 (prawa pasażerów w przypadku odmowy przyjęcia 
na pokład albo odwołania lub dużego opóźnienia lotów), w którym używa się terminu 
„nadzwyczajne okoliczności” (fr. „circonstances extraordinaires”, ang. „extraordinary 
circumstances”).

Poprawka 125
Anna Hedh

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 26

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(26) Ponieważ imprezy turystyczne są 
często nabywane na długo przed ich 
realizacją, mogą wystąpić nieprzewidziane 
zdarzenia. W związku z tym podróżny 
powinien, na określonych warunkach, mieć 
prawo do przekazania imprezy turystycznej 
innemu podróżnemu. W takich sytuacjach 
organizator powinien mieć możliwość 
odzyskania swoich nakładów, np. jeśli 
podwykonawca żąda opłat za zmianę 
nazwiska podróżnego lub za unieważnienie 
biletu na środek transportu i wystawienie 
nowego. Podróżni powinni również mieć 
możliwość rozwiązania umowy w każdym 
momencie przed rozpoczęciem imprezy 
turystycznej w zamian za zapłatę 
odpowiedniej rekompensaty, jak również 
prawo do rozwiązania umowy bez zapłaty 
rekompensaty, o ile na imprezę turystyczną 
w istotnym zakresie wpłynęły nieuniknione 
i nadzwyczajne okoliczności, takie jak 
wojna lub klęska żywiołowa. Uznaje się, 
że nieuniknione i nadzwyczajne 
okoliczności występują zwłaszcza wtedy, 
gdy wiarygodne i podane do publicznej 
wiadomości informacje, takie jak zalecenia 
wydawane przez władze państw 
członkowskich, odradzają podróżowanie 
do miejsca przeznaczenia.

(26) Ponieważ imprezy turystyczne są 
często nabywane na długo przed ich 
realizacją, mogą wystąpić nieprzewidziane 
zdarzenia. W związku z tym podróżny 
powinien, na określonych warunkach, mieć 
prawo do przekazania imprezy turystycznej 
innemu podróżnemu. W takich sytuacjach
organizator powinien mieć możliwość 
odzyskania swoich nakładów, np. jeśli 
podwykonawca żąda opłat za zmianę 
nazwiska podróżnego lub za unieważnienie 
biletu na środek transportu i wystawienie 
nowego. Podróżni powinni również mieć 
możliwość rozwiązania umowy w każdym 
momencie przed rozpoczęciem imprezy 
turystycznej w zamian za zapłatę 
odpowiedniej rekompensaty, jak również 
prawo do rozwiązania umowy bez zapłaty 
rekompensaty, o ile na imprezę turystyczną 
w istotnym zakresie wpłynęły nieuniknione 
i nadzwyczajne okoliczności, takie jak 
wojna, akt terroryzmu, niestabilność 
polityczna lub klęska żywiołowa. Uznaje 
się, że nieuniknione i nadzwyczajne 
okoliczności występują zwłaszcza wtedy, 
gdy wiarygodne i podane do publicznej 
wiadomości informacje, takie jak zalecenia 
wydawane przez władze państw 
członkowskich, odradzają podróżowanie 
do miejsca przeznaczenia.

Or. sv
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Poprawka 126
Catherine Stihler

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 27

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(27) W szczególnych okolicznościach 
prawo do rozwiązania umowy przed 
rozpoczęciem imprezy turystycznej bez 
zapłaty rekompensaty powinien mieć 
również organizator, na przykład jeśli nie 
osiągnięto minimalnej liczby uczestników, 
a możliwość taka została zastrzeżona w 
umowie.

(27) W szczególnych okolicznościach 
prawo do rozwiązania umowy przed 
rozpoczęciem imprezy turystycznej bez 
zapłaty rekompensaty powinien mieć 
również organizator, na przykład jeśli nie 
osiągnięto minimalnej liczby uczestników, 
a możliwość taka została zastrzeżona w 
umowie. W takiej sytuacji organizator 
powinien w odpowiedni sposób 
poinformować podróżnych, na których ta 
klauzula może mieć wpływ.

Or. en

Poprawka 127
Sergio Gaetano Cofferati

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 28

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(28) W niektórych przypadkach 
organizatorzy powinni mieć możliwość 
wprowadzania jednostronnych zmian w 
umowie o imprezę turystyczną. Podróżni 
powinni mieć jednak prawo do rozwiązania 
umowy, jeżeli proponowane zmiany w 
znaczny sposób zmieniają którąkolwiek z 
istotnych właściwości usługi turystycznej. 
Podwyżki cen powinny być możliwe 
jedynie wówczas, gdy nastąpiła zmiana 
kosztów paliwa niezbędnego do przewozu 
pasażerów, podatków lub opłat 
nakładanych przez osobę trzecią, która nie 
jest bezpośrednio zaangażowana w 
realizację usług turystycznych 
wchodzących w skład imprezy 
turystycznej, bądź kursów walutowych 

(28) W niektórych przypadkach 
organizatorzy powinni mieć możliwość 
wprowadzania jednostronnych zmian w 
umowie o imprezę turystyczną. Podróżni 
powinni mieć jednak prawo do rozwiązania 
umowy, jeżeli proponowane zmiany 
zmieniają którąkolwiek z istotnych 
właściwości usługi turystycznej. Podwyżki 
cen powinny być możliwe jedynie 
wówczas, gdy umowa została zawarta 
ponad trzy miesiące przed początkiem 
imprezy turystycznej oraz jeśli nastąpiła 
zmiana kosztów paliwa niezbędnego do 
przewozu pasażerów, podatków lub opłat 
nakładanych przez osobę trzecią, która nie 
jest bezpośrednio zaangażowana w 
realizację usług turystycznych 
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mających odniesienie do imprezy 
turystycznej, oraz jeśli w umowie wyraźnie 
zastrzeżono korektę cen, zarówno w górę, 
jak i w dół. Wzrost cen należy ograniczyć 
do 10 % ceny imprezy turystycznej.

wchodzących w skład imprezy 
turystycznej, bądź kursów walutowych 
mających odniesienie do imprezy 
turystycznej, oraz jeśli w umowie wyraźnie 
zastrzeżono korektę cen, zarówno w górę, 
jak i w dół. Wzrost cen należy ograniczyć 
do 5 % ceny imprezy turystycznej.

Or. en

Poprawka 128
Konstantinos Poupakis

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 28

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(28) W niektórych przypadkach 
organizatorzy powinni mieć możliwość 
wprowadzania jednostronnych zmian w 
umowie o imprezę turystyczną. Podróżni 
powinni mieć jednak prawo do rozwiązania 
umowy, jeżeli proponowane zmiany w 
znaczny sposób zmieniają którąkolwiek z 
istotnych właściwości usługi turystycznej. 
Podwyżki cen powinny być możliwe 
jedynie wówczas, gdy nastąpiła zmiana 
kosztów paliwa niezbędnego do przewozu 
pasażerów, podatków lub opłat 
nakładanych przez osobę trzecią, która nie 
jest bezpośrednio zaangażowana w 
realizację usług turystycznych 
wchodzących w skład imprezy 
turystycznej, bądź kursów walutowych 
mających odniesienie do imprezy 
turystycznej, oraz jeśli w umowie wyraźnie 
zastrzeżono korektę cen, zarówno w górę, 
jak i w dół. Wzrost cen należy ograniczyć 
do 10 % ceny imprezy turystycznej.

(28) W niektórych przypadkach 
organizatorzy powinni mieć możliwość 
wprowadzania jednostronnych zmian w 
umowie o imprezę turystyczną. Podróżni 
powinni mieć jednak prawo do rozwiązania 
umowy, jeżeli proponowane zmiany w 
znaczny sposób zmieniają którąkolwiek z 
istotnych właściwości usługi turystycznej. 
Podwyżki cen powinny być możliwe 
jedynie wówczas, gdy nastąpiła zmiana 
kosztów paliwa niezbędnego do przewozu 
pasażerów, podatków lub opłat 
nakładanych przez osobę trzecią, która nie 
jest bezpośrednio zaangażowana w 
realizację usług turystycznych 
wchodzących w skład imprezy 
turystycznej, bądź kursów walutowych 
mających odniesienie do imprezy 
turystycznej, oraz jeśli w umowie wyraźnie 
zastrzeżono korektę cen, zarówno w górę, 
jak i w dół. Wzrost cen należy ograniczyć 
do 5 % ceny imprezy turystycznej.

Or. el

Uzasadnienie

Limit w wysokości 10% stanowiłby dla podróżnego nieproporcjonalne obciążenie, szczególnie 
w przypadkach gdy cena imprezy turystycznej jest wysoka lub gdy w jednej imprezie bierze 



AM\1013596PL.doc 35/203 PE526.125v01-00

PL

udział wielu uczestników, np. z jednej rodziny (każdy członek płaci dodatkowe 10%).

Poprawka 129
Philippe Juvin

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 30

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(30) W celu zapewnienia spójności 
właściwe jest dostosowanie przepisów 
niniejszej dyrektywy do konwencji 
międzynarodowych obejmujących usługi 
turystyczne, a także do przepisów Unii 
regulujących prawa pasażerów. Jeżeli 
organizator jest odpowiedzialny za 
niewykonanie lub nienależyte wykonanie 
usług objętych umową o imprezę 
turystyczną, powinien być on uprawniony 
do powołania się na ograniczenie 
odpowiedzialności usługodawców 
zapewnione w takich konwencjach 
międzynarodowych jak Konwencja 
montrealska z 1999 r. o ujednoliceniu 
niektórych zasad dotyczących 
międzynarodowego przewozu lotniczego18, 
Konwencja z 1980 r. o międzynarodowym 
przewozie kolejami (COTIF)19 i 
Konwencja ateńska z 1974 r. w sprawie 
przewozu morzem pasażerów i ich 
bagażu20. W przypadku, gdy z uwagi na 
nieuniknione i nadzwyczajne okoliczności 
niemożliwe jest zapewnienie powrotu 
podróżnego do miejsca rozpoczęcia 
podróży, należy dostosować obowiązek 
organizatora do poniesienia kosztów 
przedłużonego pobytu podróżnego w 
miejscu przeznaczenia do wniosku 
Komisji21, którego celem jest zmiana 
rozporządzenia (WE) nr 261/2004 
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 
lutego 2004 r. ustanawiającego wspólne 
zasady odszkodowania i pomocy dla 
pasażerów w przypadku odmowy przyjęcia 
na pokład albo odwołania lub dużego 
opóźnienia lotów22.

(30) W celu zapewnienia spójności 
właściwe jest dostosowanie przepisów 
niniejszej dyrektywy do konwencji 
międzynarodowych obejmujących usługi 
turystyczne, a także do przepisów Unii 
regulujących prawa pasażerów. Jeżeli 
organizator i/lub sprzedawca detaliczny 
jest odpowiedzialny za niewykonanie lub 
nienależyte wykonanie usług objętych 
umową o imprezę turystyczną, powinien 
być on uprawniony do powołania się na
ograniczenie odpowiedzialności 
usługodawców zapewnione w takich 
konwencjach międzynarodowych jak 
Konwencja montrealska z 1999 r. o 
ujednoliceniu niektórych zasad 
dotyczących międzynarodowego przewozu 
lotniczego18, Konwencja z 1980 r. o 
międzynarodowym przewozie kolejami 
(COTIF)19 i Konwencja ateńska z 1974 r. 
w sprawie przewozu morzem pasażerów i 
ich bagażu20. W przypadku, gdy z uwagi na 
nieuniknione i nadzwyczajne okoliczności 
niemożliwe jest zapewnienie powrotu 
podróżnego do miejsca rozpoczęcia 
podróży, należy dostosować obowiązek 
organizatora i/lub sprzedawcy detalicznego
do poniesienia kosztów przedłużonego 
pobytu podróżnego w miejscu 
przeznaczenia do wniosku Komisji21, 
którego celem jest zmiana rozporządzenia 
(WE) nr 261/2004 Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 11 lutego 
2004 r. ustanawiającego wspólne zasady 
odszkodowania i pomocy dla pasażerów w 
przypadku odmowy przyjęcia na pokład 
albo odwołania lub dużego opóźnienia 
lotów22.
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__________________ __________________
18 2001/539/WE: Decyzja Rady z dnia 5 
kwietnia 2001 r. w sprawie zawarcia przez 
Wspólnotę Europejską Konwencji w 
sprawie ujednolicenia niektórych zasad 
dotyczących międzynarodowego przewozu 
lotniczego (Konwencja montrealska) 
(Dz.U. L 194 z 18.7.2001, s. 38).

18 2001/539/WE: Decyzja Rady z dnia 5 
kwietnia 2001 r. w sprawie zawarcia przez 
Wspólnotę Europejską Konwencji w 
sprawie ujednolicenia niektórych zasad 
dotyczących międzynarodowego przewozu 
lotniczego (Konwencja montrealska) 
(Dz.U. L 194 z 18.7.2001, s. 38).

19 2013/103/UE: Decyzja Rady z dnia 16 
czerwca 2011 r. w sprawie podpisania i 
zawarcia Umowy między Unią Europejską 
a Międzyrządową Organizacją 
Międzynarodowych Przewozów Kolejami 
w sprawie przystąpienia Unii Europejskiej 
do Konwencji o międzynarodowym 
przewozie kolejami (COTIF) (Dz.U. L 51 z 
23.2.2013, s. 1).

19 2013/103/UE: Decyzja Rady z dnia 16 
czerwca 2011 r. w sprawie podpisania i 
zawarcia Umowy między Unią Europejską 
a Międzyrządową Organizacją 
Międzynarodowych Przewozów Kolejami 
w sprawie przystąpienia Unii Europejskiej 
do Konwencji o międzynarodowym 
przewozie kolejami (COTIF) (Dz.U. L 51 z 
23.2.2013, s. 1).

20 2012/22/UE: decyzja Rady z dnia 
12 grudnia 2011 r. dotycząca przystąpienia 
Unii Europejskiej do Protokołu z 2002 r. 
do Konwencji ateńskiej z 1974 r. 
w sprawie przewozu morzem pasażerów 
i ich bagażu z wyjątkiem jego artykułów 
10 i 11 (Dz.U. L 8 z 12.1.2012, s. 1):

20 2012/22/UE: decyzja Rady z dnia 
12 grudnia 2011 r. dotycząca przystąpienia 
Unii Europejskiej do Protokołu z 2002 r. 
do Konwencji ateńskiej z 1974 r. 
w sprawie przewozu morzem pasażerów 
i ich bagażu z wyjątkiem jego artykułów 
10 i 11 (Dz.U. L 8 z 12.1.2012, s. 1):

21 Wniosek dotyczący rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady 
zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 
261/2004 ustanawiające wspólne zasady 
odszkodowania i pomocy dla pasażerów w 
przypadku odmowy przyjęcia na pokład 
albo odwołania lub dużego opóźnienia 
lotów oraz rozporządzenie (WE) nr 
2027/97 w sprawie odpowiedzialności 
przewoźnika lotniczego z tytułu przewozu 
pasażerów i ich bagażu drogą powietrzną 
— COM/2013/0130 final.

21 Wniosek dotyczący rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady 
zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 
261/2004 ustanawiające wspólne zasady 
odszkodowania i pomocy dla pasażerów w 
przypadku odmowy przyjęcia na pokład 
albo odwołania lub dużego opóźnienia 
lotów oraz rozporządzenie (WE) nr 
2027/97 w sprawie odpowiedzialności 
przewoźnika lotniczego z tytułu przewozu 
pasażerów i ich bagażu drogą powietrzną 
— COM/2013/0130 final.

22 Dz.U. L 46 z 17.2.2004, s. 1. 22 Dz.U. L 46 z 17.2.2004, s. 1.

Or. en

Uzasadnienie

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 



AM\1013596PL.doc 37/203 PE526.125v01-00

PL

procedures for the consumer, faced with a single representative.

Poprawka 130
Philippe Juvin

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 30

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(30) W celu zapewnienia spójności 
właściwe jest dostosowanie przepisów 
niniejszej dyrektywy do konwencji 
międzynarodowych obejmujących usługi 
turystyczne, a także do przepisów Unii 
regulujących prawa pasażerów. Jeżeli 
organizator jest odpowiedzialny za 
niewykonanie lub nienależyte wykonanie 
usług objętych umową o imprezę 
turystyczną, powinien być on uprawniony 
do powołania się na ograniczenie 
odpowiedzialności usługodawców 
zapewnione w takich konwencjach 
międzynarodowych jak Konwencja 
montrealska z 1999 r. o ujednoliceniu 
niektórych zasad dotyczących 
międzynarodowego przewozu lotniczego18, 
Konwencja z 1980 r. o międzynarodowym 
przewozie kolejami (COTIF)19 i 
Konwencja ateńska z 1974 r. w sprawie 
przewozu morzem pasażerów i ich 
bagażu20. W przypadku, gdy z uwagi na 
nieuniknione i nadzwyczajne okoliczności 
niemożliwe jest zapewnienie powrotu 
podróżnego do miejsca rozpoczęcia 
podróży, należy dostosować obowiązek 
organizatora do poniesienia kosztów 
przedłużonego pobytu podróżnego w 
miejscu przeznaczenia do wniosku 
Komisji21, którego celem jest zmiana 
rozporządzenia (WE) nr 261/2004 
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 
lutego 2004 r. ustanawiającego wspólne 
zasady odszkodowania i pomocy dla 
pasażerów w przypadku odmowy przyjęcia 
na pokład albo odwołania lub dużego 
opóźnienia lotów22.

(Nie dotyczy polskiej wersji językowej.)
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__________________ __________________
18 2001/539/WE: Decyzja Rady z dnia 5 
kwietnia 2001 r. w sprawie zawarcia przez 
Wspólnotę Europejską Konwencji w 
sprawie ujednolicenia niektórych zasad 
dotyczących międzynarodowego przewozu 
lotniczego (Konwencja montrealska) 
(Dz.U. L 194 z 18.7.2001, s. 38).
19 2013/103/UE: Decyzja Rady z dnia 16 
czerwca 2011 r. w sprawie podpisania i 
zawarcia Umowy między Unią Europejską 
a Międzyrządową Organizacją 
Międzynarodowych Przewozów Kolejami 
w sprawie przystąpienia Unii Europejskiej 
do Konwencji o międzynarodowym 
przewozie kolejami (COTIF) (Dz.U. L 51 z 
23.2.2013, s. 1).
20 2012/22/UE: decyzja Rady z dnia 
12 grudnia 2011 r. dotycząca przystąpienia 
Unii Europejskiej do Protokołu z 2002 r. 
do Konwencji ateńskiej z 1974 r. 
w sprawie przewozu morzem pasażerów 
i ich bagażu z wyjątkiem jego artykułów 
10 i 11 (Dz.U. L 8 z 12.1.2012, s. 1).
Wniosek dotyczący rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady 
zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 
261/2004 ustanawiające wspólne zasady 
odszkodowania i pomocy dla pasażerów w 
przypadku odmowy przyjęcia na pokład 
albo odwołania lub dużego opóźnienia 
lotów oraz rozporządzenie (WE) nr 
2027/97 w sprawie odpowiedzialności 
przewoźnika lotniczego z tytułu przewozu 
pasażerów i ich bagażu drogą powietrzną 
— COM/2013/0130 final.
22 Dz.U. L 46 z 17.2.2004, s. 1.

Or. fr

Uzasadnienie

Poprawka ta dotyczy francuskiej wersji językowej. Konieczne jest uzgodnienie terminów z 
treścią rozporządzenia (WE) nr 261/2004 (prawa pasażerów w przypadku odmowy przyjęcia 
na pokład albo odwołania lub dużego opóźnienia lotów), w którym używa się terminu 
„nadzwyczajne okoliczności” (fr. „circonstances extraordinaires”, ang. „extraordinary 
circumstances”).
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Poprawka 131
Heide Rühle

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 30

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(30) W celu zapewnienia spójności 
właściwe jest dostosowanie przepisów 
niniejszej dyrektywy do konwencji 
międzynarodowych obejmujących usługi 
turystyczne, a także do przepisów Unii 
regulujących prawa pasażerów. Jeżeli 
organizator jest odpowiedzialny za 
niewykonanie lub nienależyte wykonanie 
usług objętych umową o imprezę 
turystyczną, powinien być on uprawniony 
do powołania się na ograniczenie 
odpowiedzialności usługodawców 
zapewnione w takich konwencjach 
międzynarodowych jak Konwencja 
montrealska z 1999 r. o ujednoliceniu 
niektórych zasad dotyczących 
międzynarodowego przewozu lotniczego18, 
Konwencja z 1980 r. o międzynarodowym
przewozie kolejami (COTIF)19 i 
Konwencja ateńska z 1974 r. w sprawie 
przewozu morzem pasażerów i ich 
bagażu20. W przypadku, gdy z uwagi na 
nieuniknione i nadzwyczajne okoliczności 
niemożliwe jest zapewnienie powrotu 
podróżnego do miejsca rozpoczęcia 
podróży, należy dostosować obowiązek 
organizatora do poniesienia kosztów 
przedłużonego pobytu podróżnego w 
miejscu przeznaczenia do wniosku 
Komisji21, którego celem jest zmiana 
rozporządzenia (WE) nr 261/2004 
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 
lutego 2004 r. ustanawiającego wspólne 
zasady odszkodowania i pomocy dla 
pasażerów w przypadku odmowy przyjęcia 
na pokład albo odwołania lub dużego 
opóźnienia lotów22.

(30) W celu zapewnienia spójności 
właściwe jest dostosowanie przepisów 
niniejszej dyrektywy do konwencji 
międzynarodowych obejmujących usługi 
turystyczne, a także do przepisów Unii 
regulujących prawa pasażerów, z ich 
przewagą w odnośnych przypadkach. 
Jeżeli organizator jest odpowiedzialny za 
niewykonanie lub nienależyte wykonanie 
usług objętych umową o imprezę 
turystyczną, powinien być on uprawniony 
do powołania się na ograniczenie 
odpowiedzialności usługodawców 
zapewnione w takich konwencjach 
międzynarodowych jak Konwencja 
montrealska z 1999 r. o ujednoliceniu 
niektórych zasad dotyczących 
międzynarodowego przewozu lotniczego18, 
Konwencja z 1980 r. o międzynarodowym 
przewozie kolejami (COTIF)19 i 
Konwencja ateńska z 1974 r. w sprawie 
przewozu morzem pasażerów i ich 
bagażu20. W przypadku, gdy z uwagi na 
nieuniknione i nadzwyczajne okoliczności 
niemożliwe jest zapewnienie powrotu 
podróżnego do miejsca rozpoczęcia 
podróży, należy dostosować obowiązek 
organizatora do poniesienia kosztów 
przedłużonego pobytu podróżnego w 
miejscu przeznaczenia do wniosku 
Komisji21, którego celem jest zmiana 
rozporządzenia (WE) nr 261/2004 
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 
lutego 2004 r. ustanawiającego wspólne 
zasady odszkodowania i pomocy dla 
pasażerów w przypadku odmowy przyjęcia 
na pokład albo odwołania lub dużego 
opóźnienia lotów22.
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__________________ __________________
18 2001/539/WE: Decyzja Rady z dnia 5 
kwietnia 2001 r. w sprawie zawarcia przez 
Wspólnotę Europejską Konwencji w 
sprawie ujednolicenia niektórych zasad 
dotyczących międzynarodowego przewozu 
lotniczego (Konwencja montrealska) 
(Dz.U. L 194 z 18.7.2001, s. 38).

18 2001/539/WE: Decyzja Rady z dnia 5 
kwietnia 2001 r. w sprawie zawarcia przez 
Wspólnotę Europejską Konwencji w 
sprawie ujednolicenia niektórych zasad 
dotyczących międzynarodowego przewozu 
lotniczego (Konwencja montrealska) 
(Dz.U. L 194 z 18.7.2001, s. 38).

19 2013/103/UE: Decyzja Rady z dnia 16 
czerwca 2011 r. w sprawie podpisania i 
zawarcia Umowy między Unią Europejską 
a Międzyrządową Organizacją 
Międzynarodowych Przewozów Kolejami 
w sprawie przystąpienia Unii Europejskiej 
do Konwencji o międzynarodowym 
przewozie kolejami (COTIF) (Dz.U. L 51 z 
23.2.2013, s. 1).

19 2013/103/UE: Decyzja Rady z dnia 16 
czerwca 2011 r. w sprawie podpisania i 
zawarcia Umowy między Unią Europejską 
a Międzyrządową Organizacją 
Międzynarodowych Przewozów Kolejami 
w sprawie przystąpienia Unii Europejskiej 
do Konwencji o międzynarodowym 
przewozie kolejami (COTIF) (Dz.U. L 51 z 
23.2.2013, s. 1).

20 2012/22/UE: decyzja Rady z dnia 
12 grudnia 2011 r. dotycząca przystąpienia 
Unii Europejskiej do Protokołu z 2002 r. 
do Konwencji ateńskiej z 1974 r. 
w sprawie przewozu morzem pasażerów 
i ich bagażu z wyjątkiem jego artykułów 
10 i 11 (Dz.U. L 8 z 12.1.2012, s. 1):

20 2012/22/UE: decyzja Rady z dnia 
12 grudnia 2011 r. dotycząca przystąpienia 
Unii Europejskiej do Protokołu z 2002 r. 
do Konwencji ateńskiej z 1974 r. 
w sprawie przewozu morzem pasażerów 
i ich bagażu z wyjątkiem jego artykułów 
10 i 11 (Dz.U. L 8 z 12.1.2012, s. 1):

21 Wniosek dotyczący rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady 
zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 
261/2004 ustanawiające wspólne zasady 
odszkodowania i pomocy dla pasażerów w 
przypadku odmowy przyjęcia na pokład 
albo odwołania lub dużego opóźnienia 
lotów oraz rozporządzenie (WE) nr 
2027/97 w sprawie odpowiedzialności 
przewoźnika lotniczego z tytułu przewozu 
pasażerów i ich bagażu drogą powietrzną 
— COM/2013/0130 final.

21 Wniosek dotyczący rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady 
zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 
261/2004 ustanawiające wspólne zasady 
odszkodowania i pomocy dla pasażerów w 
przypadku odmowy przyjęcia na pokład 
albo odwołania lub dużego opóźnienia 
lotów oraz rozporządzenie (WE) nr 
2027/97 w sprawie odpowiedzialności 
przewoźnika lotniczego z tytułu przewozu 
pasażerów i ich bagażu drogą powietrzną 
— COM/2013/0130 final.

22 Dz.U. L 46 z 17.2.2004, s. 1. 22 Dz.U. L 46 z 17.2.2004, s. 1.

Or. en

Poprawka 132
Matteo Salvini

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 30
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(30) W celu zapewnienia spójności 
właściwe jest dostosowanie przepisów 
niniejszej dyrektywy do konwencji 
międzynarodowych obejmujących usługi 
turystyczne, a także do przepisów Unii 
regulujących prawa pasażerów. Jeżeli 
organizator jest odpowiedzialny za 
niewykonanie lub nienależyte wykonanie 
usług objętych umową o imprezę 
turystyczną, powinien być on uprawniony 
do powołania się na ograniczenie 
odpowiedzialności usługodawców 
zapewnione w takich konwencjach 
międzynarodowych jak Konwencja 
montrealska z 1999 r. o ujednoliceniu 
niektórych zasad dotyczących 
międzynarodowego przewozu lotniczego18, 
Konwencja z 1980 r. o międzynarodowym 
przewozie kolejami (COTIF)19 i 
Konwencja ateńska z 1974 r. w sprawie 
przewozu morzem pasażerów i ich 
bagażu20. W przypadku, gdy z uwagi na 
nieuniknione i nadzwyczajne okoliczności 
niemożliwe jest zapewnienie powrotu 
podróżnego do miejsca rozpoczęcia 
podróży, należy dostosować obowiązek 
organizatora do poniesienia kosztów 
przedłużonego pobytu podróżnego w 
miejscu przeznaczenia do wniosku 
Komisji21, którego celem jest zmiana 
rozporządzenia (WE) nr 261/2004 
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 
lutego 2004 r. ustanawiającego wspólne 
zasady odszkodowania i pomocy dla 
pasażerów w przypadku odmowy przyjęcia 
na pokład albo odwołania lub dużego 
opóźnienia lotów22.

(30) W celu zapewnienia spójności 
właściwe jest dostosowanie przepisów 
niniejszej dyrektywy do konwencji 
międzynarodowych obejmujących usługi 
turystyczne, a także do przepisów Unii 
regulujących prawa pasażerów, z ich 
przewagą w odnośnych przypadkach. 
Jeżeli organizator jest odpowiedzialny za 
niewykonanie lub nienależyte wykonanie 
usług objętych umową o imprezę 
turystyczną, powinien być on uprawniony 
do powołania się na ograniczenie 
odpowiedzialności usługodawców 
zapewnione w takich konwencjach 
międzynarodowych jak Konwencja 
montrealska z 1999 r. o ujednoliceniu 
niektórych zasad dotyczących 
międzynarodowego przewozu lotniczego18, 
Konwencja z 1980 r. o międzynarodowym 
przewozie kolejami (COTIF)19 i 
Konwencja ateńska z 1974 r. w sprawie 
przewozu morzem pasażerów i ich 
bagażu20. W przypadku, gdy z uwagi na 
nieuniknione i nadzwyczajne okoliczności 
niemożliwe jest zapewnienie powrotu 
podróżnego do miejsca rozpoczęcia 
podróży, należy dostosować obowiązek 
organizatora do poniesienia kosztów 
przedłużonego pobytu podróżnego w 
miejscu przeznaczenia do wniosku 
Komisji21, którego celem jest zmiana 
rozporządzenia (WE) nr 261/2004 
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 
lutego 2004 r. ustanawiającego wspólne 
zasady odszkodowania i pomocy dla 
pasażerów w przypadku odmowy przyjęcia 
na pokład albo odwołania lub dużego 
opóźnienia lotów22.

__________________ __________________
18 2001/539/WE: Decyzja Rady z dnia 5 
kwietnia 2001 r. w sprawie zawarcia przez 
Wspólnotę Europejską Konwencji w 
sprawie ujednolicenia niektórych zasad 
dotyczących międzynarodowego przewozu 
lotniczego (Konwencja montrealska) 

18 2001/539/WE: Decyzja Rady z dnia 5 
kwietnia 2001 r. w sprawie zawarcia przez 
Wspólnotę Europejską Konwencji w 
sprawie ujednolicenia niektórych zasad 
dotyczących międzynarodowego przewozu 
lotniczego (Konwencja montrealska) 
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(Dz.U. L 194 z 18.7.2001, s. 38). (Dz.U. L 194 z 18.7.2001, s. 38).
19 2013/103/UE: Decyzja Rady z dnia 16 
czerwca 2011 r. w sprawie podpisania i 
zawarcia Umowy między Unią Europejską 
a Międzyrządową Organizacją 
Międzynarodowych Przewozów Kolejami 
w sprawie przystąpienia Unii Europejskiej 
do Konwencji o międzynarodowym 
przewozie kolejami (COTIF) (Dz.U. L 51 z 
23.2.2013, s. 1).

19 2013/103/UE: Decyzja Rady z dnia 16 
czerwca 2011 r. w sprawie podpisania i 
zawarcia Umowy między Unią Europejską 
a Międzyrządową Organizacją 
Międzynarodowych Przewozów Kolejami 
w sprawie przystąpienia Unii Europejskiej 
do Konwencji o międzynarodowym 
przewozie kolejami (COTIF) (Dz.U. L 51 z 
23.2.2013, s. 1).

20 2012/22/UE: decyzja Rady z dnia 
12 grudnia 2011 r. dotycząca przystąpienia 
Unii Europejskiej do Protokołu z 2002 r. 
do Konwencji ateńskiej z 1974 r. 
w sprawie przewozu morzem pasażerów 
i ich bagażu z wyjątkiem jego artykułów 
10 i 11 (Dz.U. L 8 z 12.1.2012, s. 1):

20 2012/22/UE: decyzja Rady z dnia 
12 grudnia 2011 r. dotycząca przystąpienia 
Unii Europejskiej do Protokołu z 2002 r. 
do Konwencji ateńskiej z 1974 r. 
w sprawie przewozu morzem pasażerów 
i ich bagażu z wyjątkiem jego artykułów 
10 i 11 (Dz.U. L 8 z 12.1.2012, s. 1):

21 Wniosek dotyczący rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady 
zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 
261/2004 ustanawiające wspólne zasady 
odszkodowania i pomocy dla pasażerów w 
przypadku odmowy przyjęcia na pokład 
albo odwołania lub dużego opóźnienia 
lotów oraz rozporządzenie (WE) nr 
2027/97 w sprawie odpowiedzialności 
przewoźnika lotniczego z tytułu przewozu 
pasażerów i ich bagażu drogą powietrzną 
— COM/2013/0130 final.

21 Wniosek dotyczący rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady 
zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 
261/2004 ustanawiające wspólne zasady 
odszkodowania i pomocy dla pasażerów w 
przypadku odmowy przyjęcia na pokład 
albo odwołania lub dużego opóźnienia 
lotów oraz rozporządzenie (WE) nr 
2027/97 w sprawie odpowiedzialności 
przewoźnika lotniczego z tytułu przewozu 
pasażerów i ich bagażu drogą powietrzną 
— COM/2013/0130 final.

22 Dz.U. L 46 z 17.2.2004, s. 1. 22 Dz.U. L 46 z 17.2.2004, s. 1.

Or. en

Uzasadnienie

Stosowanie przepisów UE regulujących prawa pasażerów powinno mieć pierwszeństwo nad 
dyrektywą w sprawie zorganizowanych podróży, wakacji i wycieczek, jeśli zachodzi 
nakładanie się określonych przepisów dotyczących praw pasażerów podróżujących różnymi 
rodzajami transportu.

Poprawka 133
Philippe Juvin

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 31
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(31) Niniejsza dyrektywa nie powinna 
naruszać praw podróżnych do zgłaszania 
roszczeń zarówno na podstawie niniejszej 
dyrektywy jak i na podstawie innego 
odpowiedniego prawodawstwa Unii, tak 
aby podróżni w dalszym ciągu mieli 
możliwość zgłaszania roszczeń wobec 
organizatora, przewoźnika lub 
jakiejkolwiek innej strony 
odpowiedzialnej, lub – w stosownym 
przypadku – wobec kilku stron. Należy 
wyjaśnić, że osoby te nie mogą kumulować 
praw w oparciu o różne podstawy prawne, 
o ile prawa te zabezpieczają ten sam interes 
lub mają ten sam cel. Odpowiedzialność 
organizatora pozostaje bez uszczerbku dla 
prawa do dochodzenia odszkodowania od 
osób trzecich, w tym od usługodawców.

(31) Niniejsza dyrektywa nie powinna 
naruszać praw podróżnych do zgłaszania 
roszczeń zarówno na podstawie niniejszej 
dyrektywy, jak i na podstawie innego 
odpowiedniego prawodawstwa Unii, tak 
aby podróżni w dalszym ciągu mieli 
możliwość zgłaszania roszczeń wobec 
organizatora i/lub sprzedawcy 
detalicznego, przewoźnika lub 
jakiejkolwiek innej strony 
odpowiedzialnej, lub – w stosownym 
przypadku – wobec kilku stron. Należy 
wyjaśnić, że osoby te nie mogą kumulować 
praw w oparciu o różne podstawy prawne, 
o ile prawa te zabezpieczają ten sam interes 
lub mają ten sam cel. Odpowiedzialność 
organizatora i/lub sprzedawcy detalicznego 
pozostaje bez uszczerbku dla prawa do 
dochodzenia odszkodowania od osób 
trzecich, w tym od usługodawców. 
Państwa członkowskie powinny zapewnić
to, że organizator i sprzedawca detaliczny
dysponują w tym zakresie odpowiednimi i 
dostępnymi środkami dochodzenia 
roszczeń od stron trzecich.

Or. en

Uzasadnienie

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).

Poprawka 134
Hans-Peter Mayer

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 31
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(31) Niniejsza dyrektywa nie powinna 
naruszać praw podróżnych do zgłaszania 
roszczeń zarówno na podstawie niniejszej 
dyrektywy jak i na podstawie innego 
odpowiedniego prawodawstwa Unii, tak 
aby podróżni w dalszym ciągu mieli 
możliwość zgłaszania roszczeń wobec 
organizatora, przewoźnika lub 
jakiejkolwiek innej strony 
odpowiedzialnej, lub – w stosownym 
przypadku – wobec kilku stron. Należy 
wyjaśnić, że osoby te nie mogą kumulować 
praw w oparciu o różne podstawy prawne, 
o ile prawa te zabezpieczają ten sam interes 
lub mają ten sam cel. Odpowiedzialność
organizatora pozostaje bez uszczerbku dla 
prawa do dochodzenia odszkodowania od 
osób trzecich, w tym od usługodawców.

(31) Niniejsza dyrektywa nie powinna 
naruszać praw podróżnych do zgłaszania 
roszczeń zarówno na podstawie niniejszej 
dyrektywy, jak i na podstawie innego 
odpowiedniego prawodawstwa Unii, tak 
aby podróżni w dalszym ciągu mieli 
możliwość zgłaszania roszczeń wobec 
organizatora, przewoźnika lub 
jakiejkolwiek innej strony 
odpowiedzialnej, lub – w stosownym 
przypadku – wobec kilku stron. Należy 
wyjaśnić, że osoby te nie mogą kumulować 
praw w oparciu o różne podstawy prawne, 
o ile prawa te zabezpieczają ten sam interes 
lub mają ten sam cel. Jednakże 
konieczność zapewnienia tego, że 
podróżni otrzymają odpowiednie 
odszkodowanie na czas w przypadkach, 
gdy umowa nie zostanie należycie 
wykonana przez jedną ze stron, nie 
powinna przyczyniać się do nałożenia 
nieuzasadnionego i nieproporcjonalnego 
obciążenia na organizatorów i 
sprzedawców detalicznych. Poza ich 
zobowiązaniem do naprawienia braku 
zgodności lub wypłaty odszkodowania 
podróżnym, organizatorzy i sprzedawcy 
detaliczny powinni mieć później prawo 
dochodzenia roszczeń od jakiejkolwiek 
strony trzeciej, która przyczyniła się do 
zdarzenia powodującego konieczność 
wypłaty odszkodowania lub powstania 
innych zobowiązań. Dlatego też 
odpowiedzialność organizatora i 
sprzedawcy detalicznego pozostaje bez 
uszczerbku dla prawa do dochodzenia 
odszkodowania od osób trzecich, w tym od 
usługodawców.

Or. en

Uzasadnienie

W tym kontekście zobacz zmiany i uzasadnienie dotyczące art. 20.
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Poprawka 135
Emma McClarkin

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 34

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(34) Państwa członkowskie powinny 
zapewnić, aby podróżni nabywający 
imprezę turystyczną lub aranżowane
usługi turystyczne posiadali pełną ochronę 
na wypadek niewypłacalności 
organizatora, sprzedawcy detalicznego, 
który ułatwił zamówienie aranżowanych 
usług turystycznych, czy też 
któregokolwiek z dostawców usług. 
Państwa członkowskie, w których siedzibę 
mają organizatorzy imprez turystycznych i 
sprzedawcy detaliczni ułatwiający 
zamawianie aranżowanych usług 
turystycznych powinny zadbać o to, aby 
przedsiębiorcy oferujący takie połączenia 
usług turystycznych zapewniali gwarancję 
zwrotu wszystkich płatności dokonanych 
przez podróżnych oraz ich przewozu do 
kraju w przypadku niewypłacalności. 
Zachowując swobodę decyzji co do 
sposobu udzielania ochrony na wypadek 
niewypłacalności, państwa członkowskie 
powinny zapewnić, aby ich krajowe 
systemy ochrony na wypadek 
niewypłacalności były skuteczne i aby były 
w stanie zapewnić wszystkim podróżnym, 
którzy ucierpieli w wyniku 
niewypłacalności, szybki powrót do kraju, 
jak również zwrot poniesionych przez nich 
kosztów. Wymagana ochrona na wypadek 
niewypłacalności powinna uwzględniać 
rzeczywiste ryzyko finansowe związane z 
działalnością organizatora, odnośnych 
sprzedawców detalicznych lub 
usługodawców, w tym rodzaj połączenia 
sprzedawanych przez nich usług 
turystycznych, przewidywalne wahania 
sezonowe oraz zakres płatności 
zaliczkowych i sposób ich zabezpieczania. 
Jak stanowi dyrektywa 2006/123/WE 
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 12 

(34) Państwa członkowskie powinny
zapewnić, aby podróżni nabywający 
imprezę turystyczną lub powiązane usługi 
turystyczne posiadali pełną ochronę na 
wypadek niewypłacalności organizatora, 
sprzedawcy detalicznego, który ułatwił 
zamówienie powiązanych usług 
turystycznych, czy też któregokolwiek z 
dostawców usług. Państwa członkowskie, 
w których siedzibę mają organizatorzy 
imprez turystycznych i sprzedawcy 
detaliczni ułatwiający zamawianie 
aranżowanych usług turystycznych 
powinny zadbać o to, aby przedsiębiorcy 
oferujący takie połączenia usług
turystycznych zapewniali gwarancję 
zwrotu wszystkich płatności dokonanych 
przez podróżnych oraz ich przewozu do 
kraju w przypadku niewypłacalności. 
Zachowując swobodę decyzji co do 
sposobu udzielania ochrony na wypadek 
niewypłacalności, państwa członkowskie 
powinny zapewnić, aby ich krajowe 
systemy ochrony na wypadek 
niewypłacalności były skuteczne i aby były 
w stanie zapewnić wszystkim podróżnym, 
którzy ucierpieli w wyniku 
niewypłacalności, szybki powrót do kraju, 
jak również zwrot poniesionych przez nich
kosztów. W przypadku gdy konsument 
będzie preferował dokończyć swoją 
imprezę turystyczną lub powiązaną usługę 
turystyczną zamiast otrzymania pełnego 
zwrotu kosztów, ochrona na wypadek
niewypłacalności może, w odnośnych 
przypadkach, zapewnić wypełnienie 
istniejących umów w celu kontynuacji 
imprezy turystycznej lub powiązanej 
usługi turystycznej bez ponoszenia 
dodatkowych kosztów przez konsumenta. 
Wymagana ochrona na wypadek 
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grudnia 2006 r. dotycząca usług na rynku 
wewnętrznym25, w przypadkach gdy 
ochrona na wypadek niewypłacalności 
może zostać zapewniona w formie 
gwarancji lub polisy ubezpieczeniowej, 
takie zabezpieczenie nie może ograniczać 
się do zaświadczeń wydanych przez 
podmioty finansowe mające siedzibę w 
danym państwie członkowskim.

niewypłacalności powinna uwzględniać 
rzeczywiste ryzyko finansowe związane z 
działalnością organizatora, odnośnych 
sprzedawców detalicznych lub 
usługodawców, w tym rodzaj połączenia 
sprzedawanych przez nich usług 
turystycznych, przewidywalne wahania 
sezonowe oraz zakres płatności 
zaliczkowych i sposób ich zabezpieczania. 
Jak stanowi dyrektywa 2006/123/WE 
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 12 
grudnia 2006 r. dotycząca usług na rynku 
wewnętrznym25, w przypadkach gdy 
ochrona na wypadek niewypłacalności 
może zostać zapewniona w formie 
gwarancji lub polisy ubezpieczeniowej, 
takie zabezpieczenie nie może ograniczać 
się do zaświadczeń wydanych przez 
podmioty finansowe mające siedzibę w 
danym państwie członkowskim.

__________________ __________________
25 Dz.U. L 376 z 27.12.2006, s. 36. 25 Dz.U. L 376 z 27.12.2006, s. 36.

Or. en

Uzasadnienie

Jeśli jest to możliwe, systemy ochrony na wypadek niewypłacalności powinny w sposób 
elastyczny realizować preferencje klientów. W skład tej ochrony wchodzi zorganizowanie 
wypełnienia istniejących umów, w przypadku gdy konsumenci pragną dokończyć swoje 
wakacje lub gdy termin wyjazdu jest już bliski i nie chcą oni zmieniać swoich planów.

Poprawka 136
Catherine Stihler

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 34

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(34) Państwa członkowskie powinny 
zapewnić, aby podróżni nabywający 
imprezę turystyczną lub aranżowane usługi 
turystyczne posiadali pełną ochronę na 
wypadek niewypłacalności organizatora, 
sprzedawcy detalicznego, który ułatwił 

(34) Państwa członkowskie powinny 
zapewnić, aby podróżni nabywający 
imprezę turystyczną lub aranżowane usługi 
turystyczne posiadali pełną ochronę na 
wypadek niewypłacalności organizatora, 
sprzedawcy detalicznego, który ułatwił 
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zamówienie aranżowanych usług 
turystycznych, czy też któregokolwiek z 
dostawców usług. Państwa członkowskie, 
w których siedzibę mają organizatorzy 
imprez turystycznych i sprzedawcy 
detaliczni ułatwiający zamawianie 
aranżowanych usług turystycznych 
powinny zadbać o to, aby przedsiębiorcy 
oferujący takie połączenia usług 
turystycznych zapewniali gwarancję 
zwrotu wszystkich płatności dokonanych 
przez podróżnych oraz ich przewozu do 
kraju w przypadku niewypłacalności. 
Zachowując swobodę decyzji co do 
sposobu udzielania ochrony na wypadek 
niewypłacalności, państwa członkowskie 
powinny zapewnić, aby ich krajowe 
systemy ochrony na wypadek 
niewypłacalności były skuteczne i aby były 
w stanie zapewnić wszystkim podróżnym, 
którzy ucierpieli w wyniku 
niewypłacalności, szybki powrót do kraju, 
jak również zwrot poniesionych przez nich 
kosztów. Wymagana ochrona na wypadek 
niewypłacalności powinna uwzględniać 
rzeczywiste ryzyko finansowe związane z 
działalnością organizatora, odnośnych 
sprzedawców detalicznych lub 
usługodawców, w tym rodzaj połączenia 
sprzedawanych przez nich usług 
turystycznych, przewidywalne wahania 
sezonowe oraz zakres płatności 
zaliczkowych i sposób ich zabezpieczania. 
Jak stanowi dyrektywa 2006/123/WE 
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 12 
grudnia 2006 r. dotycząca usług na rynku 
wewnętrznym25 w przypadkach gdy 
ochrona na wypadek niewypłacalności 
może zostać zapewniona w formie 
gwarancji lub polisy ubezpieczeniowej, 
takie zabezpieczenie nie może ograniczać 
się do zaświadczeń wydanych przez 
podmioty finansowe mające siedzibę w 
danym państwie członkowskim.

zamówienie aranżowanych usług 
turystycznych, czy też któregokolwiek z 
dostawców usług. Państwa członkowskie, 
w których siedzibę mają organizatorzy 
imprez turystycznych i sprzedawcy 
detaliczni ułatwiający zamawianie 
aranżowanych usług turystycznych 
powinny zadbać o to, aby przedsiębiorcy 
oferujący takie połączenia usług 
turystycznych zapewniali gwarancję 
zwrotu wszystkich płatności dokonanych 
przez podróżnych oraz ich przewozu do 
kraju w przypadku niewypłacalności. 
Zachowując swobodę decyzji co do 
sposobu udzielania ochrony na wypadek 
niewypłacalności, państwa członkowskie 
powinny zapewnić, aby ich krajowe 
systemy ochrony na wypadek 
niewypłacalności były skuteczne i aby były 
w stanie zapewnić wszystkim podróżnym, 
którzy ucierpieli w wyniku 
niewypłacalności, szybki powrót do kraju, 
jak również zwrot poniesionych przez nich 
kosztów. W przypadku gdy konsument 
będzie preferował dokończyć swoją 
imprezę turystyczną lub powiązaną usługę 
turystyczną zamiast otrzymania pełnego 
zwrotu kosztów, ochrona na wypadek
niewypłacalności może, w odnośnych 
przypadkach, zapewnić wypełnienie 
istniejących umów w celu kontynuacji 
imprezy turystycznej lub powiązanej 
usługi turystycznej jednak bez ponoszenia 
dodatkowych kosztów przez podróżnego. 
Wymagana ochrona na wypadek 
niewypłacalności powinna uwzględniać 
rzeczywiste ryzyko finansowe związane z 
działalnością organizatora, odnośnych 
sprzedawców detalicznych lub 
usługodawców, w tym rodzaj połączenia 
sprzedawanych przez nich usług 
turystycznych, przewidywalne wahania 
sezonowe oraz zakres płatności 
zaliczkowych i sposób ich zabezpieczania. 
Jak stanowi dyrektywa 2006/123/WE 
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 12 
grudnia 2006 r. dotycząca usług na rynku 
wewnętrznym25, w przypadkach gdy 
ochrona na wypadek niewypłacalności 
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może zostać zapewniona w formie 
gwarancji lub polisy ubezpieczeniowej, 
takie zabezpieczenie nie może ograniczać 
się do zaświadczeń wydanych przez 
podmioty finansowe mające siedzibę w 
danym państwie członkowskim.

__________________ __________________
25 Dz.U. L 376 z 27.12.2006, s. 36. 25 Dz.U. L 376 z 27.12.2006, s. 36.

Or. en

Poprawka 137
Philippe Juvin

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 34

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(34) Państwa członkowskie powinny 
zapewnić, aby podróżni nabywający 
imprezę turystyczną lub aranżowane usługi 
turystyczne posiadali pełną ochronę na 
wypadek niewypłacalności organizatora, 
sprzedawcy detalicznego, który ułatwił 
zamówienie aranżowanych usług 
turystycznych, czy też któregokolwiek z 
dostawców usług. Państwa członkowskie, 
w których siedzibę mają organizatorzy 
imprez turystycznych i sprzedawcy 
detaliczni ułatwiający zamawianie 
aranżowanych usług turystycznych 
powinny zadbać o to, aby przedsiębiorcy 
oferujący takie połączenia usług 
turystycznych zapewniali gwarancję 
zwrotu wszystkich płatności dokonanych 
przez podróżnych oraz ich przewozu do 
kraju w przypadku niewypłacalności. 
Zachowując swobodę decyzji co do 
sposobu udzielania ochrony na wypadek 
niewypłacalności, państwa członkowskie 
powinny zapewnić, aby ich krajowe 
systemy ochrony na wypadek 
niewypłacalności były skuteczne i aby były 
w stanie zapewnić wszystkim podróżnym, 
którzy ucierpieli w wyniku 

(34) Państwa członkowskie powinny 
zapewnić, aby podróżni nabywający 
imprezę turystyczną lub aranżowane usługi 
turystyczne posiadali pełną ochronę na 
wypadek niewypłacalności organizatora 
i/lub sprzedawcy detalicznego w 
przypadku imprezy turystycznej, 
sprzedawcy detalicznego, który ułatwił 
zamówienie aranżowanych usług 
turystycznych, czy też któregokolwiek z 
dostawców usług. Państwa członkowskie, 
w których siedzibę mają organizatorzy 
imprez turystycznych i/lub sprzedawcy 
detaliczni i sprzedawcy detaliczni 
ułatwiający zamawianie aranżowanych 
usług turystycznych powinny zadbać o to, 
aby przedsiębiorcy oferujący takie 
połączenia usług turystycznych zapewniali 
gwarancję zwrotu wszystkich płatności 
dokonanych przez podróżnych oraz ich 
przewozu do kraju w przypadku 
niewypłacalności. Zachowując swobodę 
decyzji co do sposobu udzielania ochrony 
na wypadek niewypłacalności, państwa 
członkowskie powinny zapewnić, aby ich 
krajowe systemy ochrony na wypadek 
niewypłacalności były skuteczne i aby były 
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niewypłacalności, szybki powrót do kraju, 
jak również zwrot poniesionych przez nich 
kosztów. Wymagana ochrona na wypadek 
niewypłacalności powinna uwzględniać 
rzeczywiste ryzyko finansowe związane z 
działalnością organizatora, odnośnych 
sprzedawców detalicznych lub 
usługodawców, w tym rodzaj połączenia 
sprzedawanych przez nich usług 
turystycznych, przewidywalne wahania 
sezonowe oraz zakres płatności 
zaliczkowych i sposób ich zabezpieczania. 
Jak stanowi dyrektywa 2006/123/WE 
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 12 
grudnia 2006 r. dotycząca usług na rynku 
wewnętrznym25, w przypadkach gdy 
ochrona na wypadek niewypłacalności 
może zostać zapewniona w formie 
gwarancji lub polisy ubezpieczeniowej, 
takie zabezpieczenie nie może ograniczać 
się do zaświadczeń wydanych przez 
podmioty finansowe mające siedzibę w 
danym państwie członkowskim.

w stanie zapewnić wszystkim podróżnym, 
którzy ucierpieli w wyniku 
niewypłacalności, szybki powrót do kraju, 
jak również zwrot poniesionych przez nich 
kosztów. Wymagana ochrona na wypadek 
niewypłacalności powinna uwzględniać 
rzeczywiste ryzyko finansowe związane z 
działalnością organizatora i/lub 
sprzedawców detalicznych lub 
usługodawców, w tym rodzaj połączenia 
sprzedawanych przez nich usług 
turystycznych, przewidywalne wahania 
sezonowe oraz zakres płatności 
zaliczkowych i sposób ich zabezpieczania. 
Jak stanowi dyrektywa 2006/123/WE 
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 12 
grudnia 2006 r. dotycząca usług na rynku 
wewnętrznym25, w przypadkach gdy 
ochrona na wypadek niewypłacalności 
może zostać zapewniona w formie 
gwarancji lub polisy ubezpieczeniowej, 
takie zabezpieczenie nie może ograniczać 
się do zaświadczeń wydanych przez 
podmioty finansowe mające siedzibę w 
danym państwie członkowskim.

__________________ __________________
25 Dz.U. L 376 z 27.12.2006, s. 36. 25 Dz.U. L 376 z 27.12.2006, s. 36.

Or. en

Uzasadnienie

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.

Poprawka 138
Ivo Belet

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 34
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(34) Państwa członkowskie powinny 
zapewnić, aby podróżni nabywający 
imprezę turystyczną lub aranżowane usługi 
turystyczne posiadali pełną ochronę na 
wypadek niewypłacalności organizatora, 
sprzedawcy detalicznego, który ułatwił 
zamówienie aranżowanych usług 
turystycznych, czy też któregokolwiek z 
dostawców usług. Państwa członkowskie, 
w których siedzibę mają organizatorzy 
imprez turystycznych i sprzedawcy 
detaliczni ułatwiający zamawianie 
aranżowanych usług turystycznych 
powinny zadbać o to, aby przedsiębiorcy 
oferujący takie połączenia usług 
turystycznych zapewniali gwarancję 
zwrotu wszystkich płatności dokonanych 
przez podróżnych oraz ich przewozu do 
kraju w przypadku niewypłacalności. 
Zachowując swobodę decyzji co do 
sposobu udzielania ochrony na wypadek 
niewypłacalności, państwa członkowskie 
powinny zapewnić, aby ich krajowe
systemy ochrony na wypadek 
niewypłacalności były skuteczne i aby były 
w stanie zapewnić wszystkim podróżnym, 
którzy ucierpieli w wyniku 
niewypłacalności, szybki powrót do kraju, 
jak również zwrot poniesionych przez nich 
kosztów. Wymagana ochrona na wypadek 
niewypłacalności powinna uwzględniać 
rzeczywiste ryzyko finansowe związane z 
działalnością organizatora, odnośnych 
sprzedawców detalicznych lub 
usługodawców, w tym rodzaj połączenia 
sprzedawanych przez nich usług 
turystycznych, przewidywalne wahania 
sezonowe oraz zakres płatności 
zaliczkowych i sposób ich zabezpieczania. 
Jak stanowi dyrektywa 2006/123/WE 
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 12 
grudnia 2006 r. dotycząca usług na rynku 
wewnętrznym25, w przypadkach gdy 
ochrona na wypadek niewypłacalności 
może zostać zapewniona w formie 
gwarancji lub polisy ubezpieczeniowej, 

(34) Państwa członkowskie powinny 
zapewnić, aby podróżni nabywający 
imprezę turystyczną lub aranżowane usługi 
turystyczne posiadali pełną ochronę na 
wypadek niewypłacalności organizatora, 
sprzedawcy detalicznego, który ułatwił 
zamówienie aranżowanych usług 
turystycznych, czy też któregokolwiek 
z dostawców usług. Państwa członkowskie, 
w których siedzibę mają organizatorzy 
imprez turystycznych i sprzedawcy 
detaliczni ułatwiający zamawianie 
aranżowanych usług turystycznych 
powinny zadbać o to, aby przedsiębiorcy 
oferujący takie połączenia usług 
turystycznych zapewniali gwarancję 
zwrotu wszystkich płatności dokonanych 
przez podróżnych oraz ich przewozu do 
kraju w przypadku niewypłacalności. 
Zachowując swobodę decyzji co do 
sposobu udzielania ochrony na wypadek 
niewypłacalności, państwa członkowskie 
powinny zapewnić, aby ich systemy 
ochrony na wypadek niewypłacalności 
były skuteczne i aby były w stanie 
zapewnić wszystkim podróżnym, którzy 
ucierpieli w wyniku niewypłacalności, 
szybki powrót do kraju, jak również zwrot 
poniesionych przez nich kosztów. 
Wymagana ochrona na wypadek 
niewypłacalności powinna uwzględniać 
rzeczywiste ryzyko finansowe związane 
z działalnością organizatora, odnośnych 
sprzedawców detalicznych lub 
usługodawców, w tym rodzaj połączenia 
sprzedawanych przez nich usług 
turystycznych, przewidywalne wahania 
sezonowe oraz zakres płatności 
zaliczkowych i sposób ich zabezpieczania. 
Jak stanowi dyrektywa 2006/123/WE 
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 
12 grudnia 2006 r. dotycząca usług na 
rynku wewnętrznym25, w przypadkach gdy 
ochrona na wypadek niewypłacalności 
może zostać zapewniona w formie 
gwarancji lub polisy ubezpieczeniowej, 
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takie zabezpieczenie nie może ograniczać 
się do zaświadczeń wydanych przez 
podmioty finansowe mające siedzibę w 
danym państwie członkowskim.

takie zabezpieczenie nie może ograniczać 
się do zaświadczeń wydanych przez 
podmioty finansowe mające siedzibę 
w danym państwie członkowskim.

__________________ __________________

Dz.U. L 376 z 27.12.2006, s. 36. Dz.U. L 376 z 27.12.2006, s. 36. 

Or. nl

Uzasadnienie

Niniejsza dyrektywa jest transponowana przez państwa członkowskie na różnych poziomach
administracyjnych, w zależności od struktury państwa.

Poprawka 139
Sergio Gaetano Cofferati

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 36

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(36) Jeżeli chodzi o aranżowane usługi 
turystyczne, przedmiotowe umowy są –
obok obowiązku udzielenia ochrony na 
wypadek niewypłacalności i 
poinformowania podróżnych, że 
poszczególni dostawcy usług są 
odpowiedzialni wyłącznie za wykonanie 
ich umowy – podlegają ogólnemu prawu 
Unii w zakresie ochrony konsumentów 
oraz sektorowym przepisom Unii.

(36) Jeżeli chodzi o aranżowane usługi 
turystyczne, przedmiotowe umowy są –
obok obowiązku udzielenia ochrony na 
wypadek niewypłacalności i pomocy 
podróżnym w przypadku trudnej sytuacji 
oraz poinformowania podróżnych, że
poszczególni dostawcy usług są 
odpowiedzialni wyłącznie za wykonanie 
ich umowy – podlegają ogólnemu prawu 
Unii w zakresie ochrony konsumentów 
oraz sektorowym przepisom Unii.

Or. en

Poprawka 140
Philippe Juvin

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 37
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(37) Należy chronić podróżnych w 
sytuacjach, w których sprzedawca 
detaliczny aranżuje rezerwację imprezy 
turystycznej lub aranżowanych usług 
turystycznych i popełnia błąd w procesie 
rezerwacji.

(37) Należy chronić podróżnych w 
sytuacjach, w których organizator lub
sprzedawca detaliczny aranżuje rezerwację 
imprezy turystycznej lub sprzedawca 
detaliczny aranżuje rezerwację 
aranżowanych usług turystycznych i 
organizator lub sprzedawca detaliczny 
popełnia błąd w procesie rezerwacji.

Or. en

Uzasadnienie

Na podstawie art. 19. sprzedawca detaliczny ponosi odpowiedzialność za błędy w rezerwacji 
(jeśli organizuje on rezerwację imprez turystycznych lub aranżowanych usług turystycznych). 
Jednakże artykuł ten nie odnosi się do odpowiedzialności za błędy w rezerwacji popełnione
przez organizatora imprezy turystycznej, jeśli ten bezpośrednio dokonuje rezerwacji. 
Organizatorzy powinni w tym przypadku również odpowiadać za błędy w rezerwacji.

Poprawka 141
Sergio Gaetano Cofferati

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 37 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(37a) Komisja powinna opracować, za 
pomocą standardów technicznych, dwa 
wizualne europejskie oznakowania 
uwzględniające odpowiednio imprezy 
turystyczne i aranżowane usługi 
turystyczne. Oznakowania te nie będą 
dotyczyły jakości umowy lub oferowanych 
usług, a będą jedynie informowały 
podróżnego, czy ma do czynienia z 
imprezą turystyczną czy z powiązaną 
usługą turystyczną. Kolor tych oznakowań 
powinien być niebieski dla imprez 
turystycznych i żółty dla powiązanych 
usług turystycznych, wyróżniający w jasny 
i oczywisty sposób różne poziomy ochrony 
i gwarancje oferowane podróżnemu.
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Or. en

Poprawka 142
Ivo Belet

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 39

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(39) Konieczne jest, aby państwa 
członkowskie ustanowiły sankcje za 
naruszenie krajowych przepisów 
transponujących niniejszą dyrektywę i 
zapewniły ich egzekwowanie. Sankcje 
powinny być skuteczne, proporcjonalne 
i odstraszające.

(39) Konieczne jest, aby państwa 
członkowskie ustanowiły sankcje za 
naruszenie przepisów transponujących 
niniejszą dyrektywę i zapewniły ich 
egzekwowanie. Sankcje powinny być 
skuteczne, proporcjonalne i odstraszające.

Or. nl

Uzasadnienie

Niniejsza dyrektywa jest transponowana przez państwa członkowskie na różnych poziomach
administracyjnych, w zależności od struktury państwa.

Poprawka 143
Ivo Belet

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 43

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(43) Zgodnie ze wspólną deklaracją 
polityczną państw członkowskich i 
Komisji z dnia 28 września 2011 r. 
dotyczącą dokumentów wyjaśniających 
państwa członkowskie zobowiązały się do 
złożenia, w uzasadnionych przypadkach, 
wraz z powiadomieniem o środkach 
transpozycji, jednego lub więcej 
dokumentów wyjaśniających związki 
między elementami dyrektywy a 
odpowiadającymi im częściami krajowych
instrumentów transpozycyjnych. 
W odniesieniu do niniejszej dyrektywy 

(43) Zgodnie ze wspólną deklaracją 
polityczną państw członkowskich i 
Komisji z dnia 28 września 2011 r. 
dotyczącą dokumentów wyjaśniających 
państwa członkowskie zobowiązały się do 
złożenia, w uzasadnionych przypadkach, 
wraz z powiadomieniem o środkach 
transpozycji, jednego lub więcej 
dokumentów wyjaśniających związki 
między elementami dyrektywy a 
odpowiadającymi im częściami 
instrumentów transpozycyjnych.
W odniesieniu do niniejszej dyrektywy 
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ustawodawca uznaje, że przekazanie takich 
dokumentów jest uzasadnione,

ustawodawca uznaje, że przekazanie takich 
dokumentów jest uzasadnione,

Or. nl

Uzasadnienie

Niniejsza dyrektywa jest transponowana przez państwa członkowskie na różnych poziomach
administracyjnych, w zależności od struktury państwa.

Poprawka 144
Emma McClarkin

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Niniejsza dyrektywa ma na celu 
przyczynienie się do prawidłowego 
funkcjonowania rynku wewnętrznego i 
osiągnięcia wysokiego poziomu ochrony 
konsumentów poprzez zbliżenie do siebie 
niektórych aspektów przepisów 
ustawowych, wykonawczych i 
administracyjnych państw członkowskich 
w odniesieniu do umów o imprezę 
turystyczną i aranżowanych usług 
turystycznych, zawieranych między 
podróżnymi a przedsiębiorcami.

Niniejsza dyrektywa ma na celu 
przyczynienie się do prawidłowego 
funkcjonowania rynku wewnętrznego i 
osiągnięcia wysokiego poziomu ochrony 
konsumentów poprzez zbliżenie do siebie 
odpowiednich aspektów przepisów 
ustawowych, wykonawczych i 
administracyjnych państw członkowskich 
w odniesieniu do umów o imprezę 
turystyczną i aranżowanych usług 
turystycznych, zawieranych między 
podróżnymi a przedsiębiorcami.

Or. en

Poprawka 145
Matteo Salvini

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Niniejsza dyrektywa ma na celu 
przyczynienie się do prawidłowego 
funkcjonowania rynku wewnętrznego i 
osiągnięcia wysokiego poziomu ochrony 

Niniejsza dyrektywa ma na celu 
przyczynienie się do prawidłowego 
funkcjonowania rynku wewnętrznego i 
osiągnięcia wysokiego poziomu ochrony 
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konsumentów poprzez zbliżenie do siebie 
niektórych aspektów przepisów 
ustawowych, wykonawczych i 
administracyjnych państw członkowskich 
w odniesieniu do umów o imprezę 
turystyczną i aranżowanych usług 
turystycznych, zawieranych między 
podróżnymi a przedsiębiorcami.

konsumentów poprzez zbliżenie do siebie 
niektórych aspektów przepisów 
ustawowych, wykonawczych i 
administracyjnych państw członkowskich 
w odniesieniu do umów o imprezę 
turystyczną, zawieranych między 
podróżnymi a przedsiębiorcami.

Or. en

Uzasadnienie

Zakres dyrektywy w sprawie zorganizowanych podróży, wakacji i wycieczek powinien 
ograniczać się do kombinacji usług turystycznych, które tworzą imprezę turystyczną. 
Wprowadzenie w niniejszej dyrektywie nowej koncepcji „aranżowanych usług turystycznych” 
mogłoby mieć negatywny wpływ na konsumentów i przedsiębiorstwa.

Poprawka 146
Matteo Salvini

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Niniejszą dyrektywę stosuje się do 
imprez turystycznych oferowanych 
podróżnym na sprzedaż lub sprzedawanych 
podróżnym przez przedsiębiorców, z 
wyjątkiem art. 17, oraz do aranżowanych 
usług turystycznych, z wyjątkiem art. 4-14, 
art. 18 i art. 21 ust. 1.

1. Niniejszą dyrektywę stosuje się do 
imprez turystycznych oferowanych 
podróżnym na sprzedaż lub sprzedawanych 
podróżnym przez przedsiębiorców, z 
wyjątkiem art. 17.

Or. en

Uzasadnienie

Zakres dyrektywy w sprawie zorganizowanych podróży, wakacji i wycieczek powinien 
ograniczać się do kombinacji usług turystycznych, które tworzą imprezę turystyczną. 
Wprowadzenie w niniejszej dyrektywie nowej koncepcji „aranżowanych usług turystycznych” 
mogłoby mieć negatywny wpływ na konsumentów i przedsiębiorstwa.

Poprawka 147
Jorgo Chatzimarkakis
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Niniejszą dyrektywę stosuje się do 
imprez turystycznych oferowanych 
podróżnym na sprzedaż lub sprzedawanych 
podróżnym przez przedsiębiorców, z 
wyjątkiem art. 17, oraz do aranżowanych 
usług turystycznych, z wyjątkiem art. 4-14, 
art. 18 i art. 21 ust. 1.

1. Niniejszą dyrektywę stosuje się do 
imprez turystycznych oferowanych 
podróżnym na sprzedaż lub sprzedawanych 
podróżnym przez przedsiębiorców, z 
wyjątkiem art. 17.

Or. en

Uzasadnienie

Zakres niniejszej dyrektywy powinien być ograniczony do imprez turystycznych, w 
przeciwnym wypadku rozróżnienie między tym, co wchodzi, a co nie wchodzi w jej zakres,
staje się nazbyt niejasne.

Poprawka 148
Sergio Gaetano Cofferati

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Niniejszą dyrektywę stosuje się do 
imprez turystycznych oferowanych 
podróżnym na sprzedaż lub sprzedawanych 
podróżnym przez przedsiębiorców, z 
wyjątkiem art. 17, oraz do aranżowanych 
usług turystycznych, z wyjątkiem art. 4-14, 
art. 18 i art. 21 ust. 1.

1. Niniejszą dyrektywę stosuje się do 
imprez turystycznych oferowanych 
podróżnym na sprzedaż lub sprzedawanych 
podróżnym przez przedsiębiorców, z 
wyjątkiem art. 17, oraz do aranżowanych 
usług turystycznych, z wyjątkiem art. 4-13, 
art. 18 i art. 21 ust. 1.

Or. en

Poprawka 149
Bernadette Vergnaud

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – ustęp 1 – akapit pierwszy (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie mogą zobowiązać 
do przestrzegania zapisów niniejszej 
dyrektywy nie tylko przedsiębiorców 
zdefiniowanych w art. 3 pkt 7, lecz także 
wszystkie organy o charakterze 
niezarobkowym, które łączą i sprzedają 
imprezy turystyczne, także okazjonalnie, z 
wyjątkiem art. 17.

Or. fr

Uzasadnienie

Należy doprecyzować, że stowarzyszenia i organizacje o charakterze niezarobkowym nie są 
wyłączone z zakresu stosowania niniejszej dyrektywy, przede wszystkim w celu zapewnienia
tego, że posiadają one gwarancje finansowe na potrzeby zwrotu kosztów i powrotu do kraju 
swoich członków.

Poprawka 150
Emma McClarkin

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. Jeśli w odpowiednich przepisach 
niniejszej dyrektywy nie określono inaczej, 
państwa członkowskie mogą przyjąć lub 
utrzymać w mocy bardziej restrykcyjne 
przepisy w dziedzinach objętych zakresem 
niniejszej dyrektywy w celu zapewnienia 
wyższego poziomu ochrony konsumentów.

Or. en

Poprawka 151
Anna Hedh

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – ustęp 2 – litera a
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) imprez turystycznych i aranżowanych 
usług turystycznych trwających krócej niż 
24 godziny, chyba że obejmują one
zakwaterowanie;

skreślona

Or. sv

Poprawka 152
Sergio Gaetano Cofferati

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – ustęp 2 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) imprez turystycznych i aranżowanych 
usług turystycznych trwających krócej niż 
24 godziny, chyba że obejmują one 
zakwaterowanie;

skreślona

Or. en

Poprawka 153
Catherine Stihler

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – ustęp 2 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) imprez turystycznych i aranżowanych 
usług turystycznych trwających krócej niż 
24 godziny, chyba że obejmują one 
zakwaterowanie;

a) imprez turystycznych i powiązanych 
usług turystycznych trwających krócej niż 
24 godziny, chyba że obejmują one 
zakwaterowanie;

Or. en

Poprawka 154
Matteo Salvini
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – ustęp 2 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) imprez turystycznych i aranżowanych 
usług turystycznych trwających krócej niż 
24 godziny, chyba że obejmują one 
zakwaterowanie;

a) imprez turystycznych trwających krócej 
niż 24 godziny, chyba że obejmują one 
zakwaterowanie;

Or. en

Poprawka 155
Heide Rühle

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – ustęp 2 – litera a a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

aa) imprez turystycznych i powiązanych 
usług turystycznych niezawierających 
istotnego elementu w postaci transportu;

Or. en

Poprawka 156
Emma McClarkin

Wniosek dotyczący dyrektywy
 Artykuł 2 – ustęp 2 – litera a a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

aa) imprez turystycznych i łączonych 
usług turystycznych, które są oferowane 
lub umieszczane razem przez na przykład 
organizacje charytatywne, organizacje 
non-profit, kluby piłki nożnej i szkoły;

Or. en
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Poprawka 157
Hans-Peter Mayer

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – ustęp 2 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) dodatkowych umów obejmujących 
usługi finansowe;

b) dodatkowych umów o usługi 
turystyczne świadczone jako usługi 
dodatkowe w ramach imprezy turystycznej 
i zamówione dodatkowo z pominięciem 
organizatora lub dodatkowych umów 
obejmujących usługi finansowe;

Or. de

Uzasadnienie

Narażanie sprzedawcy detalicznego na ryzyko, że również on znajdzie się w roli organizatora 
podróży lub będzie uznawany za dostawcę aranżowanych usług turystycznych, jeśli jego rola 
polega na wykonywaniu usługi dodatkowej w stosunku do imprezy turystycznej, na przykład 
na wydaniu biletu na pociąg na lotnisko, urągałoby zasadzie proporcjonalności. W takim 
przypadku sprzedawcy detaliczni musieliby odpowiadać nie tylko za usługę dodatkowo u nich 
zamówioną, lecz także za całą imprezę turystyczną, i to w sytuacji, gdy odpowiada już za nią 
organizator.

Poprawka 158
Emma McClarkin

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – ustęp 2 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) imprez turystycznych i aranżowanych 
usług turystycznych nabywanych na 
podstawie umowy ramowej między 
pracodawcą podróżnego a przedsiębiorcą 
specjalizującym się w organizowaniu
podróży służbowych; 

c) imprez turystycznych i aranżowanych 
usług turystycznych nabywanych w celu 
podróży służbowych;

Or. en
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Poprawka 159
Heide Rühle

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – ustęp 2 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) imprez turystycznych i aranżowanych 
usług turystycznych nabywanych na 
podstawie umowy ramowej między 
pracodawcą podróżnego a przedsiębiorcą 
specjalizującym się w organizowaniu
podróży służbowych;

c) imprez turystycznych i aranżowanych 
usług turystycznych nabywanych na 
podstawie umowy ramowej na podróż 
służbową lub przez przedsiębiorstwo, w
imieniu którego podróżny odbywa wyjazd;

Or. en

Poprawka 160
Ildikó Gáll-Pelcz

 Wniosek dotyczący dyrektywy
 Artykuł 2 – ustęp 2 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) imprez turystycznych i aranżowanych 
usług turystycznych nabywanych na 
podstawie umowy ramowej między 
pracodawcą podróżnego a przedsiębiorcą
specjalizującym się w organizowaniu
podróży służbowych;

c) imprez turystycznych i aranżowanych 
usług turystycznych nabywanych przez 
przedsiębiorstwo, w imieniu którego 
podróżny odbywa wyjazd, i przedsiębiorcę;

Or. en

Uzasadnienie

Proponowane wyłączenie dotyczyłoby przedsiębiorców specjalizujących się w sprzedaży 
podróży służbowych, tym samym tworząc nierówne zasady dla agentów turystycznych 
sprzedających usługi biznesowe i indywidualne. Istnieje potrzeba jaśniejszego wyłączenia 
podróży służbowych poprzez uwzględnienie usług skierowanych do osób prawnych, w
przypadku w którym ta osoba a nie osoba podróżująca służbowo otrzymuje fakturę.

Poprawka 161
Matteo Salvini

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – ustęp 2 – litera c
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) imprez turystycznych i aranżowanych 
usług turystycznych nabywanych na 
podstawie umowy ramowej między 
pracodawcą podróżnego a przedsiębiorcą 
specjalizującym się w organizowaniu 
podróży służbowych; 

c) imprez turystycznych nabywanych na 
podstawie umowy ramowej między 
pracodawcą podróżnego a przedsiębiorcą 
specjalizującym się w organizowaniu 
podróży służbowych;

Or. en

Poprawka 162
Sergio Gaetano Cofferati

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – ustęp 2 – litera d

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) imprez turystycznych, w przypadku 
których nie więcej niż jedna usługa 
turystyczna, o której mowa w art. 3 ust. 1 
lit. a), b) i c), jest połączona z usługą 
turystyczną, o której mowa w art. 3 ust. 1) 
lit. d), jeżeli usługa ta nie stanowi 
znaczącej części imprezy turystycznej; lub 

skreślona

Or. en

Poprawka 163
Othmar Karas

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – ustęp 2 – litera d

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) imprez turystycznych, w przypadku 
których nie więcej niż jedna usługa 
turystyczna, o której mowa w art. 3 ust. 1 
lit. a), b) i c), jest połączona z usługą 
turystyczną, o której mowa w art. 3 ust. 1) 
lit. d), jeżeli usługa ta nie stanowi
znaczącej części imprezy turystycznej;

d) imprez turystycznych, w przypadku 
których nie więcej niż jedna usługa 
turystyczna, o której mowa w art. 3 pkt 1 
lit. a), b) i c), jest połączona z usługami 
turystycznymi, o których mowa w art. 3 
pkt 1 lit. d), jeżeli usługi te nie stanowią
znaczącej części imprezy turystycznej;
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Or. de

Uzasadnienie

Ten wyjątek powinien obowiązywać także w przypadku kombinacji usługi turystycznej z 
więcej niż jedną dodatkową usługą pomocniczą, taką jak wejście na baseny termalne, 
wypożyczenie roweru i wycieczka z przewodnikiem, o ile te usługi pomocnicze nie stanowią 
znaczącej części podróży.

Poprawka 164
Jorgo Chatzimarkakis

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – ustęp 2 – litera d

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) imprez turystycznych, w przypadku 
których nie więcej niż jedna usługa 
turystyczna, o której mowa w art. 3 ust. 1 
lit. a), b) i c), jest połączona z usługą 
turystyczną, o której mowa w art. 3 ust. 1)
lit. d), jeżeli usługa ta nie stanowi 
znaczącej części imprezy turystycznej; lub 

d) imprez turystycznych, w przypadku 
których nie więcej niż jedna usługa 
turystyczna, o której mowa w art. 3 pkt 1 
lit. a), b) i c), jest połączona z usługą 
turystyczną, o której mowa w art. 3 pkt 1 
lit. d), jeżeli usługa ta nie stanowi do 40 %
imprezy turystycznej; lub 

Or. en

Poprawka 165
Hans-Peter Mayer

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – ustęp 2 – litera d

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) imprez turystycznych, w przypadku 
których nie więcej niż jedna usługa 
turystyczna, o której mowa w art. 3 ust. 1 
lit. a), b) i c), jest połączona z usługą 
turystyczną, o której mowa w art. 3 ust. 1)
lit. d), jeżeli usługa ta nie stanowi 
znaczącej części imprezy turystycznej;

d) imprez turystycznych, w przypadku 
których nie więcej niż jedna usługa 
turystyczna, o której mowa w art. 3 pkt 1 
lit. a), b) i c), jest połączona z usługą 
turystyczną, o której mowa w art. 3 pkt 1
lit. d), jeżeli ta ostatnia nie stanowi 
znaczącej części imprezy turystycznej lub 
wyraźnie nie jest głównym powodem 
podróży;

Or. de
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Uzasadnienie

Jeśli usługa pomocnicza jest w sposób oczywisty głównym elementem podróży, czyli na 
przykład hotel został zarezerwowany tylko ze względu na musical, dyrektywa ma 
zastosowanie. Jeśli jednak usługa pomocnicza ma znaczenie poboczne (np. gość przebywa w 
mieście pięć dni i na jeden z wieczorów rezerwuje bilet na musical), to rezerwacja taka nie 
powinna być objęta przepisami dyrektywy.

Poprawka 166
Emma McClarkin

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – ustęp 2 – litera d

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) imprez turystycznych, w przypadku 
których nie więcej niż jedna usługa 
turystyczna, o której mowa w art. 3 ust. 1 
lit. a), b) i c), jest połączona z usługą 
turystyczną, o której mowa w art. 3 ust. 1)
lit. d), jeżeli usługa ta nie stanowi 
znaczącej części imprezy turystycznej; lub 

d) imprez turystycznych, w przypadku 
których nie więcej niż jedna usługa 
turystyczna, o której mowa w art. 3 pkt 1 
lit. a), b) i c), jest połączona z usługą 
turystyczną, o której mowa w art. 3 pkt 1 
lit. d), jeżeli usługa ta nie stanowi 
znaczącej części imprezy turystycznej lub 
usługa pomocnicza wyraźnie nie jest 
oferowana jako główny element 
wycieczki; lub 

Or. en

Poprawka 167
Hans-Peter Mayer

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – ustęp 2 – litera e a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ea) przewozów autobusowych, kolejowych, 
drogą morską lub powietrzną, 
obejmujących zakwaterowanie, o ile 
dominującym elementem jest wyraźnie 
sam transport i taki przewóz nie jest 
połączony z innym pilotażem wycieczek w 
rozumieniu art. 3 pkt 1 lit. b), c) lub d).

Or. de
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Poprawka 168
Jorgo Chatzimarkakis

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – ustęp 2 – litera e a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ea) podróży biznesowych.

Or. en

Poprawka 169
Emma McClarkin

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 2a
Państwa członkowskie mogą zdecydować 
się na nieuchwalanie przepisów 
koniecznych do spełnienia wymogów 
wynikających z niniejszej dyrektywy w 
odniesieniu do imprez turystycznych lub 
powiązanych usług turystycznych, w 
przypadku kiedy wszystkie usługi 
turystyczne mają być świadczone w 
państwach członkowskich i kiedy w ich 
skład nie wchodzi przewóz pasażerów.

Or. en

Poprawka 170
Pablo Arias Echeverría

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 2a
Stopień harmonizacji
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1. Niniejsza dyrektywa nie stanowi 
przeszkody dla utrzymania lub stworzenia 
przez państwa członkowskie bardziej 
restrykcyjnych przepisów w obszarze 
ochrony konsumentów, o ile przepisy te 
będą zgodne ze zobowiązaniami, jakie 
prawo Unii nakłada na państwa 
członkowskie.
2. Pomimo zapisów powyższego ustępu, 
wymogi informowania ustanowione 
niniejszą dyrektywą są wyczerpujące, lecz 
nie naruszają wymogów informowania 
przewidzianych w innych obowiązujących 
aktach prawodawczych UE (zob.: 
dyrektywy 2000/31/WE i 2006/123/WE, 
oraz rozporządzenia (WE) nr 1107/2006, 
(WE) nr 1008/2008, (WE) nr 1371/2007, 
(WE) nr 181/2011, (WE) 1177/2010 i 
(WE) nr 211/2005).

Or. es

Uzasadnienie

We wniosku powinno się należycie wyjaśnić zakładany poziom harmonizacji, wziąwszy pod 
uwagę zapisy motywu 24 wniosku dotyczącego dyrektywy.

Poprawka 171
Emma McClarkin

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – punkt 2 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2) „impreza turystyczna” oznacza 
połączenie co najmniej dwóch różnych 
rodzajów usług turystycznych na potrzeby 
tej samej podróży lub tych samych 
wakacji, jeżeli:

2) „impreza turystyczna” oznacza 
połączenie przewozu pasażerów i co 
najmniej jednego różnego rodzaju usług 
turystycznych na potrzeby tej samej 
podróży lub tych samych wakacji, jeżeli:

Or. en

Poprawka 172
Jorgo Chatzimarkakis
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – punkt 2 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2) „impreza turystyczna” oznacza 
połączenie co najmniej dwóch różnych 
rodzajów usług turystycznych na potrzeby 
tej samej podróży lub tych samych 
wakacji, jeżeli:

2) „impreza turystyczna” oznacza 
połączenie co najmniej dwóch różnych 
rodzajów usług turystycznych (z których 
jeden musi zawierać przewóz pasażerów) 
na potrzeby tej samej podróży lub tych 
samych wakacji, jeżeli:

Or. en

Poprawka 173
Catherine Stihler

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – punkt 2 – litera b – podpunkt i

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(i) nabyte w jednym punkcie sprzedaży w 
ramach tego samego procesu rezerwacji,

(i) nabyte w jednym punkcie sprzedaży w 
ramach tego samego procesu rezerwacji,
jeśli podróżny dokonał wyboru wszystkich 
usług przed wyrażeniem przez niego zgody 
na zapłatę,

Or. en

Uzasadnienie

Umożliwi to wyjaśnienie i odróżnienie tego procesu od powiązanych/aranżowanych usług 
turystycznych. Stanowi to również odzwierciedlenie treści motywu 10.

Poprawka 174
Emma McClarkin

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – punkt 2 – litera b – podpunkt i

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(i) nabyte w jednym punkcie sprzedaży w 
ramach tego samego procesu rezerwacji,

(i) nabyte w jednym punkcie sprzedaży w 
ramach tego samego procesu rezerwacji i 
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wszystkich usług, które wybrał podróżny 
przed wyrażeniem przez niego zgody na 
zapłatę całkowitej ceny,

Or. en

Poprawka 175
Jorgo Chatzimarkakis

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – punkt 2 – litera b – podpunkt i

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(i) nabyte w jednym punkcie sprzedaży w 
ramach tego samego procesu rezerwacji,

skreślony

Or. en

Uzasadnienie

Rezerwacja planów podróży w jednym punkcie sprzedaży przy wykorzystaniu tego samego 
procesu rezerwacji niekoniecznie oznaczałaby wybranie imprezy turystycznej. W takim 
przypadku definicja powinna ograniczać się do zakupu podróży, która zawiera całkowitą 
łączną cenę.

Poprawka 176
Anna Hedh

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – punkt 2 – litera b – podpunkt i

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(i) nabyte w jednym punkcie sprzedaży w 
ramach tego samego procesu rezerwacji,

(i) nabyte w jednym punkcie sprzedaży, 
lub

Or. sv

Poprawka 177
Sergio Gaetano Cofferati

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – punkt 2 – litera b – podpunkt i
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(i) nabyte w jednym punkcie sprzedaży w 
ramach tego samego procesu rezerwacji,

(i) nabyte w jednym punkcie sprzedaży, 

Or. en

Poprawka 178
Anna Hedh

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – punkt 2 – litera b – podpunkt ii

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(ii) oferowane po cenie obejmującej 
wszystkie usługi lub cenie całkowitej, lub 
gdy taką ceną obciążany jest nabywca,

(ii) oferowane po cenie obejmującej 
wszystkie usługi lub cenie całkowitej, lub 
gdy taką ceną obciążany jest nabywca, lub

Or. sv

Poprawka 179
Anna Hedh

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – punkt 2 – litera b – podpunkt iii

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(iii) reklamowane lub sprzedawane pod 
pojęciem „imprezy turystycznej” lub 
podobnym,

(iii) reklamowane lub sprzedawane pod 
pojęciem „imprezy turystycznej” lub 
podobnym, lub

Or. sv

Poprawka 180
Jorgo Chatzimarkakis

Wniosek dotyczący
Artykuł 3 – punkt 2 – litera b – podpunkt iv

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(iv) połączone po zawarciu umowy, na skreślony
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podstawie której przedsiębiorca uprawnia 
podróżnego do dokonania wyboru spośród 
różnych rodzajów usług turystycznych, lub

Or. en

Poprawka 181
Heide Rühle

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – punkt 2 – litera b – podpunkt v

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(v) zakupione od oddzielnych 
przedsiębiorców za pośrednictwem 
powiązanych internetowych procesów 
rezerwacji, w przypadku których nazwisko 
podróżnego lub szczegółowe dane 
niezbędne do zawarcia transakcji 
rezerwacji są przekazywane między 
przedsiębiorcami najpóźniej w momencie 
potwierdzenia rezerwacji pierwszej usługi;

skreślony

Or. en

Poprawka 182
Matteo Salvini

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – punkt 2 – litera b – podpunkt v

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(v) zakupione od oddzielnych 
przedsiębiorców za pośrednictwem 
powiązanych internetowych procesów 
rezerwacji, w przypadku których nazwisko 
podróżnego lub szczegółowe dane 
niezbędne do zawarcia transakcji 
rezerwacji są przekazywane między 
przedsiębiorcami najpóźniej w momencie 
potwierdzenia rezerwacji pierwszej usługi;

skreślony

Or. en
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Uzasadnienie

Pierwsze cztery kryteria w definicji imprezy turystycznej w rozumieniu art. 3 pkt 2 lit. b) 
odnoszą się do tego, co zarówno konsumenci, jak i dostawcy usług turystycznych racjonalnie 
traktowaliby jako imprezę turystyczną. Nie ma to zastosowania do powiązanych procesów 
rezerwacji online, w których dwie usługi, które są ze sobą powiązane jedynie poprzez linki do 
stron internetowych, są kupowane oddzielnie na różnych stronach internetowych i od innych 
dostawców.

Poprawka 183
Jorgo Chatzimarkakis

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – punkt 2 – litera b – podpunkt v

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(v) zakupione od oddzielnych 
przedsiębiorców za pośrednictwem 
powiązanych internetowych procesów 
rezerwacji, w przypadku których nazwisko 
podróżnego lub szczegółowe dane
niezbędne do zawarcia transakcji 
rezerwacji są przekazywane między 
przedsiębiorcami najpóźniej w momencie 
potwierdzenia rezerwacji pierwszej usługi;

skreślony

Or. en

Uzasadnienie

Zakupy dokonywane u różnych przedsiębiorców są zaledwie powiązane linkami poprzez 
proces rezerwacji online i różnią się od koncepcji imprezy turystycznej, zwłaszcza że 
prawdopodobnie nie ma się w tym przypadku do czynienia z łączoną ceną.

Poprawka 184
Sergio Gaetano Cofferati

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – punkt 2 – litera b – podpunkt v

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(v) zakupione od oddzielnych 
przedsiębiorców za pośrednictwem 
powiązanych internetowych procesów 
rezerwacji, w przypadku których nazwisko 
podróżnego lub szczegółowe dane 

(v) zakupione od oddzielnych 
przedsiębiorców za pośrednictwem 
powiązanych internetowych procesów 
rezerwacji, w przypadku których nazwisko 
podróżnego lub inne dane dotyczące 
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niezbędne do zawarcia transakcji 
rezerwacji są przekazywane między 
przedsiębiorcami najpóźniej w momencie 
potwierdzenia rezerwacji pierwszej usługi;

rezerwacji niezbędne do zawarcia 
transakcji rezerwacji są przekazywane 
między przedsiębiorcami najpóźniej w 
momencie potwierdzenia rezerwacji 
pierwszej usługi;

Or. en

Poprawka 185
Philippe Juvin

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – punkt 2 – litera b – podpunkt v

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(v) zakupione od oddzielnych 
przedsiębiorców za pośrednictwem 
powiązanych internetowych procesów 
rezerwacji, w przypadku których nazwisko 
podróżnego lub szczegółowe dane
niezbędne do zawarcia transakcji 
rezerwacji są przekazywane między 
przedsiębiorcami najpóźniej w momencie 
potwierdzenia rezerwacji pierwszej usługi;

(v) zakupione od oddzielnych
przedsiębiorców za pośrednictwem 
powiązanych internetowych procesów 
rezerwacji, w przypadku których zarówno 
dane osobowe podróżnego niezbędne do 
zawarcia transakcji rezerwacji (łącznie z 
nazwiskiem podróżnego, danymi 
kontaktowymi i numerem karty 
kredytowej), jak i dane związane 
konkretnie z pierwszą usługą turystyczną 
(łącznie z miejscem docelowym i terminem 
podróży) są przekazywane między 
przedsiębiorcami najpóźniej w momencie 
potwierdzenia rezerwacji pierwszej usługi 
za pośrednictwem e-maila;

Or. en

Uzasadnienie

Wyjaśnienie rodzaju wymienianych informacji („szczegółowych danych”) w szczególności w 
celu wyraźnego rozróżnienia imprezy turystycznej zdefiniowanej w art. 3 pkt 2 ppkt (v) od 
aranżowanej usługi turystycznej zdefiniowanej w art. 3 pkt 5 lit. b), jako że te pojęcia brzmią 
podobnie. Ponadto należy doprecyzować odpowiedni czas potwierdzenia (otrzymanie e-maila 
z potwierdzeniem) w celu zapewnienia pewności prawa (definicja czasu ma wpływ na to, co 
będzie traktowane jako impreza turystyczna, a co nie.

Poprawka 186
Emma McClarkin
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – punkt 2 – litera b – podpunkt v

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(v) zakupione od oddzielnych 
przedsiębiorców za pośrednictwem 
powiązanych internetowych procesów 
rezerwacji, w przypadku których nazwisko 
podróżnego lub szczegółowe dane 
niezbędne do zawarcia transakcji 
rezerwacji są przekazywane między 
przedsiębiorcami najpóźniej w momencie 
potwierdzenia rezerwacji pierwszej usługi;

(v) zakupione od oddzielnych 
przedsiębiorców za pośrednictwem 
powiązanych internetowych procesów 
rezerwacji, w przypadku których nazwisko 
podróżnego lub dane niezbędne do 
zawarcia transakcji rezerwacji 
rozpoczynają być przekazywane między 
przedsiębiorcami najpóźniej w momencie 
potwierdzenia rezerwacji pierwszej usługi i 
kiedy wszystkie umowy zostały zawarte w 
ciągu jednego dnia od uzyskania takiego 
potwierdzenia;

Or. en

Poprawka 187
Anna Hedh

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – punkt 2 – litera b – podpunkt v

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(v) zakupione od oddzielnych 
przedsiębiorców za pośrednictwem 
powiązanych internetowych procesów 
rezerwacji, w przypadku których nazwisko 
podróżnego lub szczegółowe dane 
niezbędne do zawarcia transakcji 
rezerwacji są przekazywane między 
przedsiębiorcami najpóźniej w momencie 
potwierdzenia rezerwacji pierwszej usługi;

(v) zakupione od oddzielnych 
przedsiębiorców za pośrednictwem 
powiązanych procesów rezerwacji online
lub offline, w przypadku których nazwisko 
podróżnego lub szczegółowe dane 
niezbędne do zawarcia transakcji 
rezerwacji są przekazywane między 
przedsiębiorcami najpóźniej w momencie 
potwierdzenia rezerwacji pierwszej usługi;

Or. sv

Poprawka 188
Catherine Stihler

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – punkt 2 – litera b – podpunkt v
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(v) zakupione od oddzielnych 
przedsiębiorców za pośrednictwem 
powiązanych internetowych procesów 
rezerwacji, w przypadku których nazwisko 
podróżnego lub szczegółowe dane 
niezbędne do zawarcia transakcji 
rezerwacji są przekazywane między 
przedsiębiorcami najpóźniej w momencie 
potwierdzenia rezerwacji pierwszej usługi;

(v) zakupione od oddzielnych 
przedsiębiorców za pośrednictwem 
powiązanych internetowych procesów 
rezerwacji, w przypadku których nazwisko 
podróżnego lub dane niezbędne do 
zawarcia transakcji rezerwacji są
przekazywane między przedsiębiorcami 
najpóźniej w momencie potwierdzenia 
rezerwacji pierwszej usługi;

Or. en

Poprawka 189
Ivo Belet

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – punkt 3 – litera b – litera v

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(v) zakupione od oddzielnych 
przedsiębiorców za pośrednictwem 
powiązanych internetowych procesów 
rezerwacji, w przypadku których nazwisko 
podróżnego lub szczegółowe dane 
niezbędne do zawarcia transakcji 
rezerwacji są przekazywane między 
przedsiębiorcami najpóźniej w momencie 
potwierdzenia rezerwacji pierwszej usługi;

(v) jednocześnie zakupione od oddzielnych 
przedsiębiorców za pośrednictwem 
powiązanych internetowych procesów 
rezerwacji, w przypadku których nazwisko 
podróżnego lub szczegółowe dane 
niezbędne do zawarcia transakcji 
rezerwacji są przekazywane między 
przedsiębiorcami najpóźniej w momencie 
potwierdzenia rezerwacji pierwszej usługi;

Or. nl

Poprawka 190
Matteo Salvini

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – punkt 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5) „aranżowane usługi turystyczne” 
oznaczają połączenie co najmniej dwóch 
różnych rodzajów usług turystycznych na 
potrzeby tej samej podróży lub tych 

skreślony
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samych wakacji, niestanowiących imprezy 
turystycznej, prowadzących do zawarcia 
odrębnych umów z poszczególnymi 
dostawcami usług podróży, o ile 
połączenie to sprzedawca detaliczny 
ułatwia:
a) na podstawie odrębnych rezerwacji przy 
okazji jednej wizyty lub kontaktu z 
punktem sprzedaży; lub 
b) w drodze zamówienia dodatkowych 
usług turystycznych u innego 
przedsiębiorcy w ukierunkowany sposób 
za pośrednictwem powiązanych procesów 
rezerwacji online, najpóźniej w momencie 
potwierdzenia rezerwacji pierwszej usługi;

Or. en

Uzasadnienie

Zakres dyrektywy w sprawie zorganizowanych podróży, wakacji i wycieczek powinien być 
ograniczony do łączenia usług turystycznych stanowiących imprezę turystyczną. Dlatego też 
wprowadzenie w niniejszej dyrektywie nowej koncepcji „aranżowanych usług turystycznych” 
jest nieuzasadnione i mogłoby mieć niekorzystny wpływ na konsumentów i przedsiębiorstwa. 
Ponadto brak pewności na temat praktycznej różnicy pomiędzy koncepcjami „imprezy 
turystycznej” i „aranżowanej usługi turystycznej” spowoduje wśród konsumentów powstanie 
dalszych niejasności.

Poprawka 191
Emma McClarkin

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – punkt 5 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5) „aranżowane usługi turystyczne” 
oznaczają połączenie co najmniej dwóch
różnych rodzajów usług turystycznych na 
potrzeby tej samej podróży lub tych 
samych wakacji, niestanowiących imprezy 
turystycznej, prowadzących do zawarcia 
odrębnych umów z poszczególnymi 
dostawcami usług podróży, o ile 
połączenie to sprzedawca detaliczny 
ułatwia:

5) „powiązane usługi turystyczne” 
oznaczają połączenie przewozu pasażerów 
i co najmniej jednego różnego rodzaju 
usługi turystycznej na potrzeby tej samej 
podróży lub tych samych wakacji, 
niestanowiących imprezy turystycznej, 
prowadzących do zawarcia odrębnych 
umów z poszczególnymi dostawcami usług 
podróży, o ile połączenie to sprzedawca 
detaliczny ułatwia:
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Uzasadnienie

Poprawka horyzontalna. Termin „powiązane usługi turystyczne” jaśniej opisuje charakter 
modelu biznesowego i nie będzie źródłem pomyłek, które mogłyby powstać w odniesieniu do 
obecnego terminu.

Poprawka 192
Ivo Belet

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – punkt 5 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5) „aranżowane usługi turystyczne” 
oznaczają połączenie co najmniej dwóch 
różnych rodzajów usług turystycznych na 
potrzeby tej samej podróży lub tych 
samych wakacji, niestanowiących imprezy 
turystycznej, prowadzących do zawarcia 
odrębnych umów z poszczególnymi 
dostawcami usług podróży, o ile 
połączenie to sprzedawca detaliczny 
ułatwia:

5) „aranżowane usługi turystyczne” 
oznaczają połączenie co najmniej dwóch 
różnych rodzajów usług turystycznych na 
potrzeby tej samej podróży lub tych 
samych wakacji, niestanowiących imprezy 
turystycznej, prowadzących, po zawarciu 
pierwszej umowy z przedsiębiorcą 
w sprawie usługi podróży, do zawarcia 
odrębnych umów z poszczególnymi 
dostawcami usług turystycznych, o ile 
połączenie to przedsiębiorca lub
sprzedawca detaliczny ułatwia:

Or. nl

Poprawka 193
Emma McClarkin

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – punkt 5 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) na podstawie odrębnych rezerwacji przy 
okazji jednej wizyty lub kontaktu z 
punktem sprzedaży; lub

a) na podstawie odrębnych rezerwacji, w 
których podróżny oddzielnie wybiera i 
oddzielnie opłaca usługi; lub

Or. en
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Poprawka 194
Heide Rühle

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – punkt 5 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) w drodze zamówienia dodatkowych 
usług turystycznych u innego
przedsiębiorcy w ukierunkowany sposób 
za pośrednictwem powiązanych procesów
rezerwacji online, najpóźniej w momencie 
potwierdzenia rezerwacji pierwszej usługi;

b) w drodze powiązanego procesu 
rezerwacji online, w którym nazwisko 
podróżnego i innego rodzaju dane 
identyfikacyjne podróżnego zostają 
przekazane między przedsiębiorcami 
najpóźniej w momencie potwierdzenia 
rezerwacji pierwszej usługi;

Or. en

Poprawka 195
Philippe Juvin

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – punkt 5 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) w drodze zamówienia dodatkowych 
usług turystycznych u innego 
przedsiębiorcy w ukierunkowany sposób 
za pośrednictwem powiązanych procesów 
rezerwacji online, najpóźniej w momencie 
potwierdzenia rezerwacji pierwszej usługi;

b) w drodze zamówienia dodatkowych 
usług turystycznych u innego 
przedsiębiorcy w ukierunkowany sposób 
za pośrednictwem powiązanych procesów 
rezerwacji online, sugerujących 
przekazywanie między przedsiębiorcami 
danych odnoszących się konkretnie 
jedynie do pierwszej usługi turystycznej 
(łącznie z miejscem docelowym i terminem 
podróży), bez przekazywania danych 
osobowych podróżnego, najpóźniej w 
momencie potwierdzenia rezerwacji 
pierwszej usługi za pośrednictwem e-
maila;

Or. en
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Uzasadnienie

Wyjaśnienie rodzaju wymienianych informacji (rozróżnienie pomiędzy imprezą turystyczną, o 
której mowa w art. 3 pkt 2 ppkt (v), a aranżowaną usługą turystyczną określoną w art. 3 pkt 5 
lit. b)). Zwykły link na stronie internetowej nie może stanowić aranżowanej usługi 
turystycznej (konieczna jest minimalna ilość przekazywanych między przedsiębiorcami 
informacji związanych z samą rezerwacją – miejsca docelowego i terminów). Należy określić 
odpowiedni czas potwierdzenia (otrzymania e-maila z potwierdzeniem) w celu zapewnienia 
pewności prawa (definicja czasu ma wpływ na to, co jest traktowane jako impreza 
turystyczna, a co nie).

Poprawka 196
Emma McClarkin

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – punkt 5 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) w drodze zamówienia dodatkowych 
usług turystycznych u innego 
przedsiębiorcy w ukierunkowany sposób 
za pośrednictwem powiązanych procesów 
rezerwacji online, najpóźniej w momencie 
potwierdzenia rezerwacji pierwszej usługi;

b) w drodze zamówienia dodatkowych 
usług turystycznych oferowanych przez
innego przedsiębiorcę w ukierunkowany 
sposób za pośrednictwem powiązanych 
procesów rezerwacji online, 
rozpoczynających się najpóźniej w 
momencie potwierdzenia rezerwacji 
pierwszej usługi i zawartych nie później 
niż jeden dzień po potwierdzeniu;

Or. en

Poprawka 197
Sergio Gaetano Cofferati

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – punkt 5 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) w drodze zamówienia dodatkowych 
usług turystycznych u innego
przedsiębiorcy w ukierunkowany sposób 
za pośrednictwem powiązanych procesów 
rezerwacji online, najpóźniej w momencie 
potwierdzenia rezerwacji pierwszej usługi;

b) w drodze zamówienia dodatkowych 
usług turystycznych u innego 
przedsiębiorcy w ukierunkowany sposób 
za pośrednictwem powiązanych procesów 
rezerwacji online;

Or. en
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Poprawka 198
Bernadette Vergnaud

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – punkt 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6) „podróżny” oznacza każdą osobę, która 
dąży do zawarcia umowy lub jest 
uprawniona do podróżowania na podstawie 
umowy zawartej w zakresie stosowania 
niniejszej dyrektywy, włącznie z osobami 
podróżującymi służbowo, o ile nie
podróżują one na podstawie umowy 
ramowej zawartej z przedsiębiorcą 
specjalizującym się w organizowaniu 
podróży służbowych;

6) „konsument” oznacza każdą osobę, 
która dąży do zawarcia umowy lub jest
uprawniona do podróżowania na podstawie 
umowy zawartej w zakresie stosowania 
niniejszej dyrektywy, także w celach 
służbowych (podróże służbowe), o ile 
podróż ta nie odbywa się na podstawie 
umowy ramowej zawartej z przedsiębiorcą 
specjalizującym się w organizowaniu 
podróży służbowych;

Or. fr

Uzasadnienie

Należy powrócić do definicji „konsumenta” zawartej w dyrektywie 90/314/EWG, gdyż 
definicja „podróżnego” może okazać się problematyczna, zwłaszcza w sytuacji, gdy osoba 
podróżująca nie jest osobą, która dokonała zakupu podróży.

Poprawka 199
Bernadette Vergnaud

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – punkt 6 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6a) „podróżny” oznacza każdą osobę 
posiadającą prawa podróżnego na 
podstawie umowy wynikającej z zakresu 
stosowania niniejszej dyrektywy, w tym 
także osobę podróżującą w celach 
służbowych, bez względu na to czy dana 
osoba jest zawierającym umowę 
konsumentem;

Or. fr
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Uzasadnienie

Biorąc pod uwagę fakt, że definicja „konsumenta” zawarta w dyrektywie 90/314/EWG 
została już wprowadzona do niniejszego tekstu, należy więc dostosować definicję 
„podróżnego”, która może okazać się problematyczna, zwłaszcza w sytuacji, gdy osoba 
podróżująca nie jest osobą, która dokonała zakupu podróży.

Poprawka 200
Catherine Stihler

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – punkt 7

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

7) „przedsiębiorca” oznacza każdą osobę, 
która działa w celu związanym ze swoją 
działalnością handlową, gospodarczą, 
rzemieślniczą lub wykonywanym 
zawodem; 

7) „przedsiębiorca” oznacza każdą osobę, 
która sprzedaje bądź oferuje na sprzedaż 
usługi turystyczne lub ułatwia nabycie 
usług turystycznych we własnym imieniu 
lub jako pośrednik;

Or. en

Poprawka 201
Catherine Stihler

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – punkt 8

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

8) „organizator” oznacza przedsiębiorcę, 
który łączy i sprzedaje lub oferuje do 
sprzedaży imprezy turystyczne, 
bezpośrednio lub za pośrednictwem innego 
przedsiębiorcy bądź razem z innym 
przedsiębiorcą; jeżeli którekolwiek z 
kryteriów, o których mowa w ust. 2 lit. b), 
spełnia więcej niż jeden przedsiębiorca, 
wszyscy ci przedsiębiorcy są uznawani za 
organizatorów, chyba że jeden z nich został 
wyznaczony jako organizator, a podróżny 
został o tym odpowiednio poinformowany; 

8) „organizator” oznacza przedsiębiorcę, 
który łączy i sprzedaje lub oferuje do 
sprzedaży imprezy turystyczne, 
bezpośrednio lub za pośrednictwem innego 
przedsiębiorcy bądź który ułatwia łączenie 
i nabycie takiej imprezy turystycznej 
razem z innym przedsiębiorcą; jeżeli 
którekolwiek z kryteriów, o których mowa 
w ust. 2 lit. b), spełnia więcej niż jeden 
przedsiębiorca, wszyscy ci przedsiębiorcy 
są uznawani za organizatorów, chyba że 
jeden z nich został wyznaczony jako 
organizator, a podróżny został o tym 
odpowiednio poinformowany; 
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Uzasadnienie

Poprawka ta ma służyć zapewnieniu tego, że wszystkie modele sprzedaży zostały 
uwzględnione i zapobiega powstaniu luk prawnych.

Poprawka 202
Othmar Karas

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – punkt 8

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

8) „organizator” oznacza przedsiębiorcę, 
który łączy i sprzedaje lub oferuje do 
sprzedaży imprezy turystyczne, 
bezpośrednio lub za pośrednictwem innego 
przedsiębiorcy bądź razem z innym 
przedsiębiorcą; jeżeli którekolwiek z 
kryteriów, o których mowa w ust. 2 lit. b), 
spełnia więcej niż jeden przedsiębiorca, 
wszyscy ci przedsiębiorcy są uznawani za 
organizatorów, chyba że jeden z nich został 
wyznaczony jako organizator, a podróżny 
został o tym odpowiednio poinformowany;

8) „organizator” oznacza osobę lub
przedsiębiorcę, która/który łączy i 
sprzedaje lub oferuje do sprzedaży imprezy 
turystyczne, bezpośrednio lub za 
pośrednictwem innego przedsiębiorcy bądź 
razem z innym przedsiębiorcą; jeżeli 
którekolwiek z kryteriów, o których mowa 
w ust. 2 lit. b), spełnia więcej niż jeden 
przedsiębiorca, wszyscy ci przedsiębiorcy 
są uznawani za organizatorów, chyba że 
jeden z nich został wyznaczony jako 
organizator, a podróżny został o tym 
odpowiednio poinformowany;

Or. de

Uzasadnienie

Należy ująć nie tylko przedsiębiorców, lecz także osoby, które nie tylko okazjonalnie 
sprzedają imprezy turystyczne, aby uwzględnić niekomercyjnych dostawców takich usług.
Ochrona konsumentów nie może być ograniczana przez wyłączenie usługodawców 
pracujących na czarno.

Poprawka 203
Matteo Salvini

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – punkt 9 – wprowadzenie
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

9) „sprzedawca detaliczny” oznacza 
przedsiębiorcę innego niż organizator, 
który:

9) „sprzedawca detaliczny” oznacza 
przedsiębiorcę innego niż organizator, 
który sprzedaje lub oferuje na sprzedaż 
imprezę turystyczną;

Or. en

Uzasadnienie

Zakres dyrektywy w sprawie zorganizowanych podróży, wakacji i wycieczek powinien 
ograniczać się do łączenia usług turystycznych stanowiących imprezę turystyczną. 
Wprowadzenie w niniejszej dyrektywie nowej koncepcji „aranżowanych usług turystycznych” 
mogłoby mieć niekorzystny wpływ na konsumentów i przedsiębiorstwa poprzez stworzenie 
niepewności prawa i zamieszania między zarówno konsumentami, jak i dostawcami usług 
turystycznych.

Poprawka 204
Matteo Salvini

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – punkt 9 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) sprzedaje lub oferuje do sprzedaży 
imprezy turystyczne lub

skreślona

Or. en

Poprawka 205
Matteo Salvini

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – punkt 9 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) ułatwia nabycie usług turystycznych, 
które stanowią część aranżowanych usług 
turystycznych, poprzez udzielanie 
podróżnym wsparcia w zawieraniu 
oddzielnych umów o realizację usług 

skreślona
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turystycznych z indywidualnymi 
dostawcami usług;

Or. en

Poprawka 206
Jorgo Chatzimarkakis

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – punkt 9 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) ułatwia nabycie usług turystycznych, 
które stanowią część aranżowanych usług 
turystycznych, poprzez udzielanie 
podróżnym wsparcia w zawieraniu 
oddzielnych umów o realizację usług 
turystycznych z indywidualnymi 
dostawcami usług;

skreślona

Or. en

Uzasadnienie

Jeśli sporządzone są oddzielne umowy od różnych dostawców z innymi cenami, niejasne jest,
w jaki sposób miałyby one stanowić imprezę turystyczną lub wymagać regulacji na tym 
samym poziomie.

Poprawka 207
Emma McClarkin

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – punkt 11

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(11) „nieuniknione i nadzwyczajne 
okoliczności” oznaczają sytuację poza 
kontrolą przedsiębiorcy, której
konsekwencji nie można było uniknąć, 
nawet gdyby podjęto wszelkie racjonalne 
działania;

(11) „nieuniknione i nadzwyczajne 
okoliczności” oznaczają nieprzewidywalne 
okoliczności poza kontrolą przedsiębiorcy, 
których konsekwencji nie można było 
uniknąć, nawet gdyby podjęto wszelkie 
racjonalne działania;

Or. en
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Poprawka 208
Matteo Salvini

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – punkt 11

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(11) „nieuniknione i nadzwyczajne 
okoliczności” oznaczają sytuację poza 
kontrolą przedsiębiorcy, której
konsekwencji nie można było uniknąć, 
nawet gdyby podjęto wszelkie racjonalne 
działania;

(11) „nieuniknione i nadzwyczajne 
okoliczności” oznaczają nietypowe i 
nieprzewidzialne okoliczności poza 
kontrolą strony, która się na nie powołuje, 
których konsekwencji nie można było 
uniknąć, nawet gdyby dopełniono 
wszelkiej należytej staranności;

Or. en

Poprawka 209
Philippe Juvin

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – punkt 11

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(11) „nieuniknione i nadzwyczajne 
okoliczności” oznaczają sytuację poza 
kontrolą przedsiębiorcy, której 
konsekwencji nie można było uniknąć, 
nawet gdyby podjęto wszelkie racjonalne 
działania;

(Nie dotyczy polskiej wersji językowej.)

Or. fr

Uzasadnienie

Poprawka ta dotyczy francuskiej wersji językowej. Konieczne jest uzgodnienie terminów z 
treścią rozporządzenia (WE) nr 261/2004 (prawa pasażerów w przypadku odmowy przyjęcia 
na pokład albo odwołania lub dużego opóźnienia lotów), w którym używa się terminu 
„nadzwyczajne okoliczności” (fr. „circonstances extraordinaires”, ang. „extraordinary 
circumstances”).

Poprawka 210
Ildikó Gáll-Pelcz
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Wniosek dotyczący dyrektywy
 Artykuł 3 – punkt 11

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(11) „nieuniknione i nadzwyczajne 
okoliczności” oznaczają sytuację poza 
kontrolą przedsiębiorcy, której 
konsekwencji nie można było uniknąć, 
nawet gdyby podjęto wszelkie racjonalne 
działania;

(11) „nieuniknione i nadzwyczajne 
okoliczności” oznaczają sytuację poza 
kontrolą przedsiębiorcy lub podróżnego, 
której konsekwencji nie można było 
uniknąć, nawet gdyby podjęto wszelkie 
racjonalne działania;

Or. en

Poprawka 211
Matteo Salvini

Projekt dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – punkt 12

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(12) „brak zgodności” oznacza brak 
wykonania usług turystycznych zawartych 
w imprezie turystycznej oraz ich 
niewłaściwe wykonanie.

(12) „niewłaściwe wykonanie” oznacza 
uchybienia przy wykonaniu lub 
niewykonanie usług turystycznych zgodnie 
z umową.

Or. en

Uzasadnienie

„Brak zgodności” z wnioskami Komisji Europejskiej zastąpiono koncepcją „właściwego i 
niewłaściwego wykonania”, które stanowią terminy stosowane w państwach członkowskich 
od lat 90. XX wieku. W państwach członkowskich istnieje również prawo zwyczajowe 
dotyczące ich znaczenia i wpływu. Stosowanie terminu „niewłaściwe wykonanie” określonego 
i używanego w dyrektywie 90/314/EWG powinno być konsekwentnie utrzymane.

Poprawka 212
Ildikó Gáll-Pelcz

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – punkt 12
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

12) „brak zgodności” oznacza brak 
wykonania usług turystycznych zawartych 
w imprezie turystycznej oraz ich 
niewłaściwe wykonanie.

12) „brak zgodności” oznacza brak 
wykonania usług turystycznych zawartych 
w imprezie turystycznej lub ich 
niewłaściwe wykonanie.

Or. en

Poprawka 213
Emma McClarkin

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – punkt 12 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

12a) „dane niezbędne do zawarcia 
transakcji rezerwacji” oznaczają dane 
dotyczące karty kredytowej lub inne 
informacje niezbędne do uzyskania 
zapłaty.

Or. en

Poprawka 214
Cornelis de Jong

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 3a
Poziom harmonizacji

Państwa członkowskie mogą utrzymać lub 
wprowadzić na swoim szczeblu krajowym 
bardziej restrykcyjne przepisy niż te 
ustanowione w niniejszej dyrektywie w 
celu zapewnienia wyższego poziomu 
ochrony konsumenta.

Or. en



AM\1013596PL.doc 87/203 PE526.125v01-00

PL

Poprawka 215
Hans-Peter Mayer

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 4 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie zapewniają, aby 
zanim podróżny zwiąże się jakąkolwiek 
umową o imprezę turystyczną lub 
jakąkolwiek ofertą w tym zakresie, 
organizator oraz – w przypadku gdy 
impreza turystyczna jest sprzedawana za 
pośrednictwem sprzedawcy detalicznego –
sprzedawca detaliczny udostępnili
podróżnemu następujące informacje 
mające zastosowanie do imprezy 
turystycznej:

1. Państwa członkowskie zapewniają, aby 
zanim podróżny zwiąże się jakąkolwiek 
umową o imprezę turystyczną lub 
jakąkolwiek ofertą w tym zakresie, 
organizator udostępnił podróżnemu 
następujące informacje mające 
zastosowanie do imprezy turystycznej:

Or. de

Uzasadnienie

Organizator jest zobowiązany do udostępnienia informacji, a sprzedawca detaliczny może co 
najwyżej być zobowiązany do dalszego ich przekazania. Może on ponosić odpowiedzialność 
tylko wtedy, jeśli wprowadzi podróżnego w błąd. Zobacz uzupełniająca poprawka art. 4 ust.
1a (nowy) oraz art. 19. Gdyby oba te podmioty były zobowiązane do udostępniania 
informacji, nie byłoby wiadomo, kto ponosi odpowiedzialność, jeśli przez pomyłkę podano by 
rozbieżne informacje.

Poprawka 216
Ildikó Gáll-Pelcz

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 4 – ustęp 1 – litera a – podpunkt ii

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(ii) środki, właściwości i kategorie 
transportu, punkty, daty i czas wyjazdu i 
powrotu lub, jeżeli dokładny czas nie 
został jeszcze określony, przybliżony czas 
wyjazdu i powrotu, czas trwania i miejsce 
postojów oraz połączenia komunikacyjne;

(ii) oznaczenie właściwości i kategorii 
środków transportu pasażerów, które mają 
być wykorzystywane w trakcie 
realizowania imprezy turystycznej (np. 
transport bagażu, rezerwacja miejsc), w 
szczególności środki transportu używane 
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do wyjazdu i powrotu (loty rejsowe lub 
czarterowe), orientacyjne ceny i daty/czas 
wyjazdu i powrotu (minimalnym 
wymogiem jest pora dnia) oraz miejsce i 
czas trwania poszczególnych części 
pobytu;

Or. en

Uzasadnienie

Sugeruje się zwiększenie zakresu i zawężenie zapisów w art. 4 ust. 1 lit. a) ppkt (iii), jako że 
środki transportu wykorzystywane do wyjazdu i powrotu oraz ich miejsca i czas są 
szczególnie istotne dla podróżnych.

Poprawka 217
Hans-Peter Mayer

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 4 – ustęp 1 – podpunkt ii

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(ii) środki, właściwości i kategorie 
transportu, punkty, daty i czas wyjazdu i 
powrotu lub, jeżeli dokładny czas nie 
został jeszcze określony, przybliżony czas 
wyjazdu i powrotu, czas trwania i miejsce 
postojów oraz połączenia komunikacyjne;

(ii) środki, właściwości i kategorie 
transportu, punkty, daty i czas wyjazdu i 
powrotu lub, jeżeli dokładny czas nie 
został jeszcze określony, przybliżony czas 
wyjazdu i powrotu, przy czym ostatecznie 
nie może on odbiegać o więcej niż trzy
godziny od faktycznego czasu wyjazdu i 
powrotu, czas trwania i miejsce postojów 
oraz połączenia komunikacyjne;

Or. de

Uzasadnienie

Trzygodzinną granicę przyjęto zgodnie z rozporządzeniem nr 261/2004.

Poprawka 218
Pablo Arias Echeverría

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 4 – ustęp 1 – litera a – podpunkt iii
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(iii) miejsce, najważniejsze właściwości i 
kategorię turystyczną zakwaterowania;

(iii) miejsce, najważniejsze właściwości i 
kategorię turystyczną zakwaterowania 
przyznaną przez organ właściwy dla 
terytorium, gdzie znajduje się obiekt.

Or. es

Uzasadnienie

Konsumenci często składają skargi lub reklamacje dowodzące, że kategoria turystyczna 
wskazana w ofercie lub reklamie danego obiektu nie odpowiada kategorii turystycznej 
przyznanej przez organ właściwy dla terytorium, gdzie znajduje się obiekt. Dlatego też 
właściwe jest dopuszczenie wskazywania jedynie oficjalnej kategorii turystycznej, a nie tej 
określonej na podstawie kryteriów organizatora.

Poprawka 219
Sergio Gaetano Cofferati

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 4 – ustęp 1 – litera a – podpunkt v a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(va) określenie, czy jakakolwiek z usług 
turystycznych będzie zapewniona 
podróżnemu jako usługa grupowa, a jeśli 
tak, to jaka będzie przewidywalna liczba 
uczestników w grupie;

Or. en

Poprawka 220
Monika Hohlmeier

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 4 – ustęp 1 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) łączną cenę imprezy turystycznej, 
łącznie z podatkami oraz, w razie potrzeby, 
wszelkie dodatkowe opłaty i inne koszty, 

c) łączną cenę imprezy turystycznej, 
łącznie z podatkami oraz, w razie potrzeby, 
wszelkie dodatkowe opłaty i inne koszty, 
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lub – jeżeli koszty te nie mogą być w 
sposób racjonalny obliczone z góry – fakt, 
iż podróżny może zostać zobowiązany do 
poniesienia takich kosztów dodatkowych;

lub – jeżeli koszty te nie mogą być w 
sposób racjonalny obliczone z góry – fakt, 
iż podróżny może zostać zobowiązany do 
poniesienia takich kosztów dodatkowych; 
łączna cena musi być przedstawiona w 
formie pełnego rachunku zawierającego 
wszystkie koszty usługi turystycznej 
przedstawione w przejrzystej formie, w 
szczególności koszty zmiany terminu 
rezerwacji, odwołania rezerwacji lub 
pozostałych zmian usługi turystycznej; ten 
rachunek należy udostępnić podróżnemu 
najpóźniej w dniu rozpoczęcia imprezy 
turystycznej;

Or. de

Poprawka 221
Monika Hohlmeier

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 4 – ustęp 1 – litera c a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ca) zarezerwowaną klasę usługi w tym 
ewentualną niższą klasę usługi w 
przejrzystej i łatwej do odróżnienia formie, 
a także ich dostępność, koszty i warunki 
zmiany rezerwacji, anulowania rezerwacji 
lub innych zmian;

Or. de

Poprawka 222
Monika Hohlmeier

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 4 – ustęp 1 – litera c b (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

cb) dostępną pulę miejsc w ramach danej 
klasy usługi w tym ewentualne dodatkowe 
koszty w przypadku zmiany na inną klasę 
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usługi lub niższą klasę usługi;

Or. de

Poprawka 223
Jorgo Chatzimarkakis

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 4 – ustęp 1 – litera e

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

e) minimalną liczbę osób wymaganych do 
realizacji imprezy turystycznej, a także
termin co najmniej 20 dni przed 
rozpoczęciem imprezy turystycznej na 
ewentualne unieważnienie w przypadku 
nieosiągnięcia określonej liczby;

e) minimalną liczbę osób wymaganych do 
realizacji imprezy turystycznej, a także 
racjonalny termin przed rozpoczęciem 
imprezy turystycznej na ewentualne 
unieważnienie w przypadku nieosiągnięcia 
określonej liczby;

Or. en

Uzasadnienie

Nie jest racjonalne prognozowanie osiągnięcia minimalnej liczby określonych imprez 
turystycznych 20 dni wcześniej. Ilość wymaganego czasu powinna pozostawać w gestii 
organizatorów, ale konsument powinien być o niej wyraźnie poinformowany.

Poprawka 224
Sergio Gaetano Cofferati

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 4 – ustęp 1 – litera e

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

e) minimalną liczbę osób wymaganych do 
realizacji imprezy turystycznej, a także
termin co najmniej 20 dni przed 
rozpoczęciem imprezy turystycznej na 
ewentualne unieważnienie w przypadku 
nieosiągnięcia określonej liczby;

e) minimalną liczbę osób wymaganych do 
realizacji imprezy turystycznej, a także
termin co najmniej 30 dni przed 
rozpoczęciem imprezy turystycznej na 
ewentualne unieważnienie w przypadku 
nieosiągnięcia określonej liczby;

Or. en
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Poprawka 225
Ivo Belet

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 4 – ustęp 1 – litera e

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

e) minimalną liczbę osób wymaganych do 
realizacji imprezy turystycznej, a także 
termin co najmniej 20 dni przed 
rozpoczęciem imprezy turystycznej na 
ewentualne unieważnienie w przypadku 
nieosiągnięcia określonej liczby;

e) minimalną liczbę osób wymaganych do 
realizacji imprezy turystycznej, a także 
termin co najmniej 14 dni przed 
rozpoczęciem imprezy turystycznej na 
ewentualne unieważnienie w przypadku 
nieosiągnięcia określonej liczby;

Or. nl

Uzasadnienie

Liczba ta została dostosowana do przepisów o odwołaniu dla przewoźników lotniczych we 
wniosku dotyczącym rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego 
rozporządzenie (WE) nr 261/2004 ustanawiające wspólne zasady odszkodowania i pomocy 
dla pasażerów w przypadku odmowy przyjęcia na pokład albo odwołania lub dużego 
opóźnienia lotów oraz rozporządzeniu (WE) nr 2027/97 w sprawie odpowiedzialności 
przewoźnika lotniczego w odniesieniu do przewozu drogą powietrzną pasażerów i ich bagażu.

Poprawka 226
Emma McClarkin

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 4 – ustęp 1 – litera f a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

fa) informacje o opcjonalnym włączeniu 
polityki ubezpieczeniowej obejmującej 
koszty anulowania przez konsumenta lub 
koszty powrotu do kraju w razie wypadku 
lub choroby.

Or. en

Poprawka 227
Catherine Stihler
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 4 – ustęp 1 – litera g a (nowa) 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ga) warunki rozwiązania umowy przez 
podróżnego lub organizatora przed 
rozpoczęciem imprezy turystycznej;

Or. en

Poprawka 228
Sergio Gaetano Cofferati

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 4 – ustęp 1 – litera g a (nowa) 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ga) informacje, że podróżny może 
rozwiązać umowę w każdym czasie przed 
rozpoczęciem imprezy turystycznej i za 
odpowiednią racjonalną standardową 
opłatą z tytułu rozwiązania umowy, lub 
bez niej, zgodnie z art. 10 ust. 1.

Or. en

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

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 4 – ustęp 1 – litera g a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ga) możliwość rozwiązania umowy ze 
wskazaniem terminów, a w razie 
występowania – także kar wynikających z 
rozwiązania.

Or. es
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Poprawka 230
Sergio Gaetano Cofferati

Wniosek dotyczący dyrektywy
 Artykuł 4 – ustęp 1 – litera g b (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

gb) w stosownych przypadkach, 
informacje dotyczące zagrożeń 
wynikających z konfliktów zbrojnych lub 
klęsk żywiołowych;

Or. en

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

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 4 – ustęp 1 – litera g b (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

gb) możliwość cesji imprezy turystycznej 
na rzecz innego podróżnego wraz z 
możliwymi ograniczeniami lub 
konsekwencjami takiej cesji.

Or. es

Poprawka 232
Sergio Gaetano Cofferati

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 4 – ustęp 1 – litera g c (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

gc) w stosownych przypadkach, 
informacje o ochronie na wypadek 
niewypłacalności lub ubezpieczenie od 
odpowiedzialności organizatora.

Or. en
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Poprawka 233
Pablo Arias Echeverría, Luis de Grandes Pascual, Rosa Estaràs Ferragut

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 4 – ustęp 1 – litera g c (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

gc) możliwości złożenia w razie potrzeby 
skargi w ramach pozasądowego 
mechanizmu skarg i reklamacji, któremu 
podlega organizator, wraz z podaniem 
sposobu dostępu do tego mechanizmu.

Or. es

Uzasadnienie

Proponuje się dodanie trzech nowych liter do art. 4 ust. 1 w celu umożliwienia konsumentowi 
właściwej oceny i porównania różnych dostępnych na rynku ofert, co z kolei przyczyni się do 
poprawy konkurencji między przedsiębiorstwami.

Poprawka 234
Sergio Gaetano Cofferati

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 4 – ustęp 1 – litera g d (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

gd) informacje o wewnętrznej procedurze 
rozstrzygania reklamacji i o dostępnych 
alternatywnych metodach rozstrzygania 
sporów zgodnie z dyrektywą 2013/11/UE i 
alternatywnych metodach rozstrzygania 
sporów online zgodnie z rozporządzeniem 
(UE) nr 524/2013 i o tym, czy 
przedsiębiorca należy do konkretnego 
systemu alternatywnych metod 
rozstrzygania sporów.

Or. en
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Poprawka 235
Hans-Peter Mayer

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 4 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. W przypadku gdy impreza turystyczna 
jest sprzedawana przez sprzedawcę 
detalicznego, sprzedawca detaliczny musi 
niezwłocznie przekazać kompletne
informacje wymienione w ust. 1.

Or. de

Uzasadnienie

Konsekwencje nieprzekazania tych informacji lub nieprzekazania kompletnych informacji 
zostały opisane w art. 19.

Poprawka 236
Hans-Peter Mayer

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 4 – ustęp 1 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1b. W przypadku zawierania umowy na 
odległość organizator przekazuje 
podróżnemu w jasny i widoczny sposób 
oraz bezpośrednio przed zarezerwowaniem 
przez niego podróży informacje 
przewidziane w art. 4 ust. 1 lit. a) 
podpunkt (i), (ii), (iii), (iv), (v), lit. c) i d).
W tym przypadku odpowiednio stosuje się 
art. 8 ust. 2 akapit drugi dyrektywy 
2011/83/UE.

Or. de

Uzasadnienie

Szczególnie w przypadku podróży rezerwowanych przez internet, informacje podawane przed 
zawarciem umowy mają szczególne znaczenie dla podróżnego. W przypadku tego typu 
rezerwacji podróżny nie może porozmawiać osobiście ze sprzedawcą i musi samodzielnie 
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wyszukać na stronie istotne informacje dotyczące podróży. Konkretne kryteria dotyczące 
sposobu przekazywania informacji ułatwiają wdrażanie obowiązku informacyjnego. Powyższe 
uregulowanie dostosowano do art. 8 ust. 2 dyrektywy 2011/83/UE.

Poprawka 237
Hans-Peter Mayer

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 4 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Informacje, o których mowa w ust. 1, 
muszą być przedstawione w sposób jasny i 
widoczny.

2. Informacje, o których mowa w ust. 1, 
muszą być przedstawione w sposób jasny, 
zrozumiały i widoczny.

Or. de

Uzasadnienie

W dyrektywie w sprawie praw konsumentów użyto określenia „jasny i zrozumiały”. 
Sformułowanie użyte w języku niemieckim odnosi się do przedstawienia informacji w 
widoczny sposób – może to być również problematyczne w tłumaczeniu (w języku angielskim 
= prominent). Chodzi o to, że informacje muszą być wyraźnie widoczne.

Poprawka 238
Sergio Gaetano Cofferati

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 4 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Informacje, o których mowa w ust. 1, 
muszą być przedstawione w sposób jasny i 
widoczny.

2. Informacje, o których mowa w ust. 1, 
muszą być przedstawione na trwałym 
nośniku oraz w sposób jasny i widoczny.

Or. en

Poprawka 239
Pablo Arias Echeverría, Rosa Estaràs Ferragut

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 4 – ustęp 2
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Informacje, o których mowa w ust. 1, 
muszą być przedstawione w sposób jasny i
widoczny.

2. Informacje, o których mowa w ust. 1, 
muszą być przedstawione w sposób jasny i
zrozumiały.

Or. es

Uzasadnienie

Propozycja ta ma na celu uzyskanie koniecznej spójności z dyrektywą o prawach konsumenta,
jeśli chodzi o sposób dostarczenia informacji przed zawarciem umowy.

Poprawka 240
Catherine Stihler

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 4 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Informacje, o których mowa w ust. 1, 
muszą być przedstawione w sposób jasny i 
widoczny.

2. Informacje, o których mowa w ust. 1, 
muszą być przedstawione w sposób jasny, 
dostępny i widoczny.

Or. en

Poprawka 241
Hans-Peter Mayer

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 4 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. Ciężar dowodu w zakresie spełnienia 
wymogów informacyjnych określonych w 
niniejszym rozdziale spoczywa na 
przedsiębiorcy.

Or. de

Uzasadnienie

Ponieważ po zawarciu umowy między organizatorem a konsumentem może dojść do różnicy 
zdań dotyczącej spełnienia wymogów informacyjnych, w dyrektywie należy jasno stwierdzić, 
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że w takim przypadku ciężar dowodu w zakresie spełnienia wymogów informacyjnych zgodnie 
z rozdziałem II spoczywa na przedsiębiorcy. Odpowiednie uregulowania zawarto w art. 6 ust. 
9 dyrektywy 2011/83/UE w sprawie praw konsumentów.

Poprawka 242
Hans-Peter Mayer

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 5 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie zapewniają, aby 
organizator nie mógł zmieniać informacji 
podanych do wiadomości podróżnego na 
podstawie art. 4 lit. a), c), d), e) i g), chyba 
że organizator zastrzega sobie prawo do 
wprowadzenia zmian do tych informacji i 
powiadamia podróżnego o wszelkich 
zmianach dotyczących podróżnych w 
sposób wyraźny i widoczny przed 
zawarciem umowy.

1. Informacje udzielone podróżnemu 
zgodnie z art. 4 ust. 1 lit. a), c), d), e) i g) 
są włączane do treści umowy o imprezę 
turystyczną i nie mogą być zmieniane, 
chyba że strony umowy wyraźnie 
postanowią inaczej.

Or. de

Uzasadnienie

Sformułowanie użyte we wniosku dotyczącym dyrektywy jest mylące: raz podanych informacji 
nie można zmienić. Wcześniejsze brzmienie wniosku dotyczącego dyrektywy można ponadto 
zrozumieć w taki sposób, że organizator jest już związany umową na podstawie danych 
podanych przed jej zawarciem. W poprawce zastosowano rozwiązanie przyjęte w dyrektywie 
w sprawie praw konsumentów w odniesieniu do zorganizowanych podróży i przyczyniono się 
w ten sposób do zapewnienia większej spójności w unijnych przepisach dotyczących praw 
konsumentów.

Poprawka 243
Sergio Gaetano Cofferati

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 5 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie zapewniają, aby 
organizator nie mógł zmieniać informacji 
podanych do wiadomości podróżnego na 
podstawie art. 4 lit. a), c), d), e) i g), chyba 

1. Państwa członkowskie zapewniają, aby 
organizator nie mógł zmieniać informacji 
podanych do wiadomości podróżnego na 
podstawie art. 4 lit. a), c), d), e), g) i ga), 
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że organizator zastrzega sobie prawo do 
wprowadzenia zmian do tych informacji i 
powiadamia podróżnego o wszelkich 
zmianach dotyczących podróżnych w 
sposób wyraźny i widoczny przed 
zawarciem umowy.

chyba że organizator zastrzega sobie prawo 
do wprowadzenia zmian do tych informacji 
i powiadamia podróżnego o wszelkich 
zmianach dotyczących podróżnych w 
sposób wyraźny i widoczny przed 
zawarciem umowy.

Or. en

Poprawka 244
Pablo Arias Echeverría, Rosa Estaràs Ferragut

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 5 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie zapewniają, aby 
organizator nie mógł zmieniać informacji 
podanych do wiadomości podróżnego na 
podstawie art. 4 lit. a), c), d), e) i g), chyba 
że organizator zastrzega sobie prawo do 
wprowadzenia zmian do tych informacji i 
powiadamia podróżnego o wszelkich 
zmianach dotyczących podróżnych w 
sposób wyraźny i widoczny przed 
zawarciem umowy.

1. Państwa członkowskie zapewniają, aby 
organizator nie mógł zmieniać informacji 
podanych do wiadomości podróżnego na 
podstawie art. 4 lit. a), c), d), e) i g), chyba 
że organizator zastrzega sobie prawo do 
wprowadzenia zmian do tych informacji i 
powiadamia podróżnego o wszelkich 
zmianach dotyczących podróżnych w 
sposób wyraźny i zrozumiały przed 
zawarciem umowy.

Or. es

Poprawka 245
Ildikó Gáll-Pelcz

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 5 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Jeżeli informacje dotyczące 
dodatkowych opłat lub innych kosztów, o 
których mowa w art. 4 lit. c), nie zostały 
udostępnione przed zawarciem umowy, 
podróżny nie ponosi tych opłat lub innych 
kosztów.

2. Jeżeli informacje dotyczące 
dodatkowych opłat lub innych kosztów, o 
których mowa w art. 4 ust. 1 lit. c), nie 
zostały udostępnione na piśmie przed 
zawarciem umowy, podróżny nie ponosi 
tych opłat lub innych kosztów. Jednakże, 
jeśli organizator podróży zwraca na to 
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uwagę i odpowiednio informuje 
podróżnego, podróżny powinien być 
zobowiązany do pokrycia kosztów.

Or. en

Poprawka 246
Hans-Peter Mayer, Andreas Schwab

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 5 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Podczas zawierania umowy lub 
natychmiast po jej zawarciu organizator 
udostępnia podróżnemu kopię umowy lub 
potwierdzenie zawarcia umowy na 
trwałym nośniku.

3. Podczas zawierania umowy lub 
bezpośrednio po jej zawarciu organizator 
udostępnia podróżnemu kopię umowy lub 
potwierdzenie zawarcia umowy na 
trwałym nośniku.

Or. de

Uzasadnienie

Przekazanie potwierdzenia przy zawarciu umowy lub bezpośrednio po nim nie zawsze będzie 
możliwe.

Poprawka 247
Emma McClarkin

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 5 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Podczas zawierania umowy lub 
natychmiast po jej zawarciu organizator 
udostępnia podróżnemu kopię umowy lub 
potwierdzenie zawarcia umowy na 
trwałym nośniku.

3. Podczas zawierania umowy lub tak 
szybko jak to możliwe po jej zawarciu 
organizator udostępnia podróżnemu kopię 
umowy lub potwierdzenie zawarcia 
umowy na trwałym nośniku.

Or. en
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Uzasadnienie

W przypadku rezerwacji za pośrednictwem telefonu, poczty lub innego procesu 
nieodbywającego się osobiście lub rezerwacji online nie zawsze możliwe jest natychmiastowe 
zapewnienie jakiegokolwiek potwierdzenia.

Poprawka 248
Jorgo Chatzimarkakis

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 5 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Podczas zawierania umowy lub 
natychmiast po jej zawarciu organizator 
udostępnia podróżnemu kopię umowy lub 
potwierdzenie zawarcia umowy na 
trwałym nośniku.

3. Podczas zawierania umowy lub 
natychmiast po jej zawarciu organizator 
udostępnia podróżnemu kopię umowy lub 
potwierdzenie zawarcia umowy.

Or. en

Uzasadnienie

Jako że usługi i transakcje odbywają się obecnie online, nie powinno być konieczności 
zapewniania umowy na trwałym nośniku, ale raczej online i w wersji do druku.

Poprawka 249
Catherine Stihler

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 5 – ustęp 3 a(nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3a. Informacje przed zawarciem umowy 
zapewnione podróżnemu są wiążące dla 
organizatora i stanowią część umowy.

Or. en

Poprawka 250
Catherine Stihler
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie zapewniają, aby 
umowy o imprezę turystyczną były 
redagowane w prostym i zrozumiałym 
języku oraz aby – o ile sporządzono je w 
formie pisemnej - były czytelne.

1. Państwa członkowskie zapewniają, aby 
umowy o imprezę turystyczną były 
redagowane w prostym, przystępnym i 
zrozumiałym języku oraz aby – o ile 
sporządzono je w formie pisemnej – były 
czytelne.

Or. en

Poprawka 251
Pablo Arias Echeverría, Rosa Estaràs Ferragut

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie zapewniają, aby 
umowy o imprezę turystyczną były 
redagowane w prostym i zrozumiałym 
języku oraz aby – o ile sporządzono je w 
formie pisemnej – były czytelne.

(Nie dotyczy polskiej wersji językowej.)

Or. es

Poprawka 252
Hans-Peter Mayer

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – ustęp 2 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Umowa lub potwierdzenie umowy 
zawiera wszystkie informacje, o których 
mowa w art. 4. Zawiera ona następujące 
informacje dodatkowe:

2. Tekst umowy lub potwierdzenie umowy 
musi oddawać całą treść umowy, w 
szczególności zawierać informacje 
wymienione w art. 4, które włączono do 
treści umowy. W tekście umowy lub w jej 
potwierdzeniu zawarte są następujące 
informacje dodatkowe:
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Or. de

Uzasadnienie

We wniosku doprecyzowano propozycję Komisji, zgodnie z którą informacje powinny znaleźć 
się w umowie także wtedy, gdy jest o nich mowa tylko w art. 4. Umowa może jednak zawierać 
tylko te informacje, które rzeczywiście zostały udzielone. Uwzględniono to w poprawce 
poprzez ograniczenie się do informacji, „które włączono do treści umowy”. Zapis ten 
dostosowano do brzmienia wyżej zaproponowanego art. 5 ust. 1.

Poprawka 253
Jorgo Chatzimarkakis

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – ustęp 2 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) specjalne wymagania podróżnego, które 
organizator zaakceptował;

a) jeśli jest to możliwe, specjalne 
wymagania podróżnego, które organizator 
zaakceptował;

Or. en

Uzasadnienie

Powinna istnieć elastyczność w odniesieniu do szczególnych wymogów podróżnego, jednak 
nie zawsze organizator ma możliwość zawarcia wszystkich możliwych do przewidzenia 
wymagań i dlatego też automatycznie nie powinno się go do tego zmuszać.

Poprawka 254
Philippe Juvin

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – ustęp 2 – litera b – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) informacje, że organizator jest: b) informacje, że organizator i/lub
sprzedawca detaliczny jest:

Or. en

Uzasadnienie

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

Poprawka 255
Philippe Juvin

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – ustęp 2 – litera b – podpunkt ii

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(ii) zobowiązany do udzielenia pomocy, 
jeżeli podróżny znalazł się w trudnej 
sytuacji w myśl art. 14;

skreślony

Or. en

Uzasadnienie

Ustęp ten nie został usunięty, lecz przeniesiony do lit. ba) w związku z poprawką zgłoszoną 
przez Philippe’a Juvina do lit. b). W rzeczywistości udzielenie pomocy (art. 14) dotyczy 
jedynie organizatora, a nie sprzedawcy detalicznego. Jednakże odpowiedzialność za 
realizację imprezy turystycznej (art. 11) i ochrona na wypadek niewypłacalności (art. 15 i 16) 
odnosi się zarówno do organizatora, jak i sprzedawcy detalicznego (w przypadku imprez 
turystycznych) oraz do sprzedawcy detalicznego w przypadku aranżowanych usług 
turystycznych.

Poprawka 256
Philippe Juvin

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – ustęp 2 – litera b a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(ba) informacje, że organizator jest 
zobowiązany do udzielenia pomocy, w 
przypadku gdy podróżny znajduje się w 
trudnej sytuacji zgodnie z art. 14;

Or. en
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Uzasadnienie

Ustęp ten został przeniesiony do lit. b) ppkt (ii) w związku z poprawką zgłoszoną przez 
Philippe’a Juvina do lit. b). W rzeczywistości udzielenie pomocy (art. 14) dotyczy jedynie 
organizatora a nie sprzedawcy detalicznego. Jednakże odpowiedzialność za realizację 
imprezy turystycznej (art. 11) i ochrona na wypadek niewypłacalności (art. 15 i 16) odnosi się 
zarówno do organizatora, jak i sprzedawcy detalicznego (w przypadku imprez turystycznych) 
oraz do sprzedawcy detalicznego w przypadku aranżowanych usług turystycznych.

Poprawka 257
Ivo Belet

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – ustęp 2 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) szczegóły dotyczące punktu 
kontaktowego, w którym podróżny może 
złożyć skargę w związku z brakiem 
zgodności, jakiego doświadczył na 
miejscu;

skreślona

Or. nl

Poprawka 258
Ivo Belet

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – ustęp 2 – litera d

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) nazwę, adres geograficzny, numer 
telefonu i adres poczty elektronicznej 
lokalnego przedstawiciela organizatora 
lub punkt kontaktowy, do którego w 
przypadku wystąpienia trudności może 
zwrócić się podróżny, lub, w przypadku 
braku takiego przedstawiciela lub punktu 
kontaktowego, awaryjny numer telefonu 
lub informację o innych możliwościach 
skontaktowania się z organizatorem;

skreślona

Or. nl
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Poprawka 259
Sergio Gaetano Cofferati

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – ustęp 2 – litera e

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

e) informację, że podróżny może 
rozwiązać umowę w każdym momencie 
przed rozpoczęciem imprezy turystycznej 
w zamian za zapłatę odpowiedniej 
rekompensaty lub w rozsądny sposób 
ustalonej opłaty za rozwiązanie umowy, 
jeżeli opłaty takie są wyszczególnione 
zgodnie z art. 10 ust. 1;

skreślona

Or. en

Poprawka 260
Jorgo Chatzimarkakis

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – ustęp 2 – litera g a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ga) nazwa i dane kontaktowe 
jakiegokolwiek przewoźnika, do którego 
podróżny powinien składać wszelkie 
roszczenia o odszkodowanie zgodnie z art. 
12 ust. 4;

Or. en

Poprawka 261
Hans-Peter Mayer

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Informacje, o których mowa w ust. 2, są
przedstawione w sposób jasny i widoczny.

3. Informacje, o których mowa w ust. 2, są
przedstawione w sposób jasny, zrozumiały
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i widoczny.

Or. de

Uzasadnienie

Sformułowanie „jasny i zrozumiały” pochodzi z dyrektywy w sprawie praw konsumentów.

Poprawka 262
Ivo Belet

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. W odpowiednim czasie przed 
rozpoczęciem imprezy turystycznej 
organizator dostarcza podróżnemu 
niezbędne poświadczenia, talony lub 
bilety, w tym informacje o dokładnej 
godzinie wyjazdu, przystankach 
pośrednich, połączeniach transportowych i 
przybyciu.

4. W odpowiednim czasie przed 
rozpoczęciem imprezy turystycznej 
organizator dostarcza podróżnemu 
następujące informacje:

a) niezbędne poświadczenia, talony lub 
bilety, w tym informacje o dokładnej 
godzinie wyjazdu, przystankach 
pośrednich, połączeniach transportowych 
i przybyciu;

b) szczegóły dotyczące punktu 
kontaktowego, w którym podróżny może 
złożyć skargę w związku z brakiem 
zgodności, jakiego doświadczył na 
miejscu;
c) nazwę, adres geograficzny, numer 
telefonu i adres poczty elektronicznej 
lokalnego przedstawiciela organizatora 
lub punkt kontaktowy, do którego 
w przypadku wystąpienia trudności może 
zwrócić się podróżny, lub w przypadku 
braku takiego przedstawiciela lub punktu 
kontaktowego, awaryjny numer telefonu 
lub informację o innych możliwościach 
skontaktowania się z organizatorem.

Or. nl
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Poprawka 263
Anna Hedh

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 7 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie zapewniają, aby 
podróżny, po złożeniu organizatorowi –
przed rozpoczęciem imprezy turystycznej –
odpowiednio wczesnego powiadomienia na 
trwałym nośniku, mógł przenieść umowę 
na osobę, która spełnia wszystkie warunki 
mające zastosowanie do danej umowy.

1. Państwa członkowskie zapewniają, aby 
podróżny, po złożeniu organizatorowi lub 
sprzedawcy detalicznemu – przed 
rozpoczęciem imprezy turystycznej –
odpowiednio wczesnego powiadomienia na 
trwałym nośniku, mógł przenieść umowę 
na osobę, która spełnia wszystkie warunki 
mające zastosowanie do danej umowy.

Or. sv

Poprawka 264
Sergio Gaetano Cofferati

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 7 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie zapewniają, aby 
podróżny, po złożeniu organizatorowi –
przed rozpoczęciem imprezy turystycznej –
odpowiednio wczesnego powiadomienia na 
trwałym nośniku, mógł przenieść umowę 
na osobę, która spełnia wszystkie warunki 
mające zastosowanie do danej umowy.

1. Państwa członkowskie zapewniają, aby 
podróżny, po złożeniu organizatorowi lub 
sprzedawcy detalicznemu – przed 
rozpoczęciem imprezy turystycznej –
odpowiednio wczesnego powiadomienia na 
trwałym nośniku, mógł przenieść umowę 
na osobę, która spełnia wszystkie warunki 
mające zastosowanie do danej umowy.

Or. en

Poprawka 265
Adam Bielan

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 7 – ustęp 1
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie zapewniają, aby 
podróżny, po złożeniu organizatorowi –
przed rozpoczęciem imprezy turystycznej –
odpowiednio wczesnego powiadomienia na 
trwałym nośniku, mógł przenieść umowę 
na osobę, która spełnia wszystkie warunki 
mające zastosowanie do danej umowy.

1. Państwa członkowskie zapewniają, aby 
podróżny, po złożeniu organizatorowi –
przed rozpoczęciem imprezy turystycznej –
odpowiednio wczesnego powiadomienia, 
jednak nie później niż na 7 dni przed 
wyjazdem na trwałym nośniku, mógł 
przenieść umowę na osobę, która spełnia 
wszystkie warunki mające zastosowanie do 
danej umowy.

Or. pl

Poprawka 266
Matteo Salvini

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 7 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Osoba przekazująca umowę i osoba 
przejmująca umowę są wspólnie i 
solidarnie odpowiedzialne za zapłatę 
należnego salda i wszelkich dodatkowych 
opłat lub innych kosztów wynikających z 
przeniesienia. Koszty te nie mogą być 
nadmiernie wysokie i w żadnym wypadku 
nie przekraczają rzeczywistych kosztów 
poniesionych przez organizatora.

2. Osoba przekazująca umowę i osoba 
przejmująca umowę powinny być wspólnie 
i rozdzielnie odpowiedzialne za zapłatę 
należnego salda i wszelkich dodatkowych 
opłat lub innych kosztów wynikających z 
przeniesienia, łącznie z kosztami 
anulowania na rzecz stron trzecich. 
Koszty te nie mogą być nadmiernie 
wysokie i w żadnym wypadku nie 
przekraczają rzeczywistych kosztów 
poniesionych przez organizatora.

Or. en

Poprawka

Usługi turystyczne z wybraną rezerwacją lub dostosowane usługi stanowią często kombinację 
zależnych od siebie usług pochodzących od różnych dostawców. W przypadku przekazania 
umowy osoba przekazująca umowę i osoba ją odbierająca są odpowiedzialne przed 
wszystkimi dostawcami usługi.
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Poprawka 267
Sergio Gaetano Cofferati

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 7 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Osoba przekazująca umowę i osoba 
przejmująca umowę są wspólnie i 
solidarnie odpowiedzialne za zapłatę 
należnego salda i wszelkich dodatkowych 
opłat lub innych kosztów wynikających z 
przeniesienia. Koszty te nie mogą być 
nadmiernie wysokie i w żadnym wypadku 
nie przekraczają rzeczywistych kosztów 
poniesionych przez organizatora.

2. Osoba przekazująca umowę i osoba 
przejmująca umowę są wspólnie i 
solidarnie odpowiedzialne za zapłatę 
należnego salda i wszelkich dodatkowych 
opłat lub innych kosztów, jeśli takie 
istnieją, wynikających z przeniesienia. 
Organizator informuje osobę 
przekazującą i osobę przejmującą o 
ewentualnych kosztach przekazania, które 
w żadnym wypadku nie mogą być 
nadmiernie wysokie i nie przekraczają 
rzeczywistych kosztów poniesionych przez 
organizatora.

Or. en

Poprawka 268
Hans-Peter Mayer

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 7 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Osoba przekazująca umowę i osoba 
przejmująca umowę są wspólnie i 
solidarnie odpowiedzialne za zapłatę 
należnego salda i wszelkich dodatkowych 
opłat lub innych kosztów wynikających z 
przeniesienia. Koszty te nie mogą być 
nadmiernie wysokie i w żadnym wypadku 
nie przekraczają rzeczywistych kosztów 
poniesionych przez organizatora.

2. Osoba przekazująca umowę i osoba 
przejmująca umowę są wspólnie i 
solidarnie odpowiedzialne za zapłatę 
należnego salda i wszelkich dodatkowych 
opłat lub innych kosztów wynikających z 
przeniesienia. Te koszty dodatkowe nie 
mogą być nadmiernie wysokie i w żadnym 
wypadku nie przekraczają rzeczywistych 
kosztów poniesionych przez organizatora.

Or. de

Poprawka 269
Sergio Gaetano Cofferati
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 8 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie zapewniają, aby 
ceny nie podlegały zmianom, chyba że 
umowa wyraźnie zastrzega możliwość 
zwiększenia ceny i zobowiązuje 
organizatora do obniżenia cen w takim 
samym stopniu bezpośrednio w wyniku 
zmiany:

1. Państwa członkowskie zapewniają, aby 
ceny nie podlegały zmianom, chyba że 
umowa została zawarta wcześniej niż trzy 
miesiące przez rozpoczęciem usługi i 
wyraźnie zastrzega możliwość zwiększenia 
ceny i zobowiązuje organizatora do 
obniżenia cen w takim samym stopniu 
bezpośrednio w wyniku zmiany:

Or. en

Poprawka 270
Ildikó Gáll-Pelcz

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 8 – ustęp 1 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) kosztów paliwa w związku z przewozem 
pasażerów,

a) ceny usług przewozu pasażerów 
wynikającej z kosztów paliwa w związku z 
przewozem pasażerów,

Or. en

Uzasadnienie

Jeśli organizator sam nie zajmuje się przewozem pasażerów, nie powinien on zwracać 
kosztów przewoźników indywidualnie, lecz udziela im opłaty określonej w umowie lub planie 
opłat, które mogą różnić się w zależności od czasu w konsekwencji wahań cen paliw.

Poprawka 271
Ildikó Gáll-Pelcz

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 8 – ustęp 1 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) poziomu podatków lub opłat z związku z 
wliczonymi do imprezy turystycznej 

b) należności, podatków lub opłat 
pobieranych za określone usługi, w tym 
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usługami turystycznymi, nałożonych przez 
osoby trzecie, które nie są bezpośrednio 
zaangażowane w realizację imprezy 
turystycznej, w tym podatków 
turystycznych, opłat lotniskowych lub 
opłaty za wejście na pokład i zejście na ląd 
w portach oraz na lotniskach, lub

podatków turystycznych, opłat 
lotniskowych lub opłaty za wejście na 
pokład i zejście na ląd w portach oraz na
lotniskach, lub

Or. en

Poprawka 272
Anna Hedh

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 8 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Wzrost cen, o którym mowa w ust. 1, nie 
przekracza 10 % ceny imprezy 
turystycznej.

2. Wzrost cen, o którym mowa w ust. 1, nie 
przekracza 3 % ceny imprezy turystycznej.

Or. sv

Poprawka 273
Konstantinos Poupakis

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 8 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Wzrost cen, o którym mowa w ust. 1, nie 
przekracza 10 % ceny imprezy 
turystycznej.

2. Wzrost cen, o którym mowa w ust. 1, nie 
przekracza 5 % ceny imprezy turystycznej, 
jednocześnie na organizatora nakłada się 
obowiązek informacyjny, podróżnemu zaś 
daje się możliwość skorzystania z praw 
wskazanych w art. 9 ust. 2.

Or. el

Uzasadnienie

Limit w wysokości 10% stanowiłby dla podróżnego nieproporcjonalne obciążenie, szczególnie 
w przypadkach gdy cena imprezy turystycznej jest wysoka lub gdy w jednej imprezie bierze 
udział wielu uczestników, np. z jednej rodziny (każdy członek płaci dodatkowe 10%).
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Poprawka 274
Sergio Gaetano Cofferati

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 8 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Wzrost cen, o którym mowa w ust. 1, nie 
przekracza 10 % ceny imprezy 
turystycznej.

2. Wzrost cen, o którym mowa w ust. 1, nie 
przekracza 5 % ceny imprezy turystycznej.

Or. en

Poprawka 275
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 8 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Wzrost cen, o którym mowa w ust. 1, 
jest ważny jedynie wtedy, gdy organizator 
powiadamia o nim podróżnego na trwałym 
nośniku najpóźniej 20 dni przed 
rozpoczęciem imprezy turystycznej, 
załączając uzasadnienie i obliczenia.

3. Wzrost cen, o którym mowa w ust. 1, 
jest ważny jedynie wtedy, gdy organizator 
bez zbędnej zwłoki powiadamia 
podróżnego w sposób jasny i zrozumiały
na trwałym nośniku najpóźniej 20 dni 
przed rozpoczęciem imprezy turystycznej:
a) o nim, załączając uzasadnienie i
obliczenia oraz
b) o tym, że podróżny może rozwiązać 
umowę bez ponoszenia kary w określonym 
rozsądnym terminie, oraz że w 
przeciwnym razie wzrost cen uznaje się za 
przyjęty.

Or. pl

Uzasadnienie

W przypadku wzrostu ceny o maksymalnie10% podróżny powinien mieć prawo do 
bezkosztowej rezygnacji. W przypadku podróży np. 4-osobowej rodziny, podwyższenie ceny 
o10% może okazać się dotkliwe dla budżetu tej rodziny. Należy podkreślić, że jest to umowa 
pomiędzy dwoma stronami i powinna ona wymagać zgody podróżnego w przypadku zmian w 
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umowie tak znaczących jak cena. Ponadto cena jest jedną z głównych właściwości usług 
turystycznych, która przesądza o wyborze danej usługi.

Poprawka 276
Anna Hedh

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 8 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Wzrost cen, o którym mowa w ust. 1, 
jest ważny jedynie wtedy, gdy organizator 
powiadamia o nim podróżnego na trwałym 
nośniku najpóźniej 20 dni przed 
rozpoczęciem imprezy turystycznej, 
załączając uzasadnienie i obliczenia.

3. Wzrost cen, o którym mowa w ust. 1, 
jest ważny jedynie wtedy, gdy organizator 
powiadamia o nim podróżnego na trwałym 
nośniku najpóźniej 40 dni przed 
rozpoczęciem imprezy turystycznej, 
załączając uzasadnienie i obliczenia.

Or. sv

Poprawka 277
Sergio Gaetano Cofferati

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 8 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Wzrost cen, o którym mowa w ust. 1, 
jest ważny jedynie wtedy, gdy organizator 
powiadamia o nim podróżnego na trwałym 
nośniku najpóźniej 20 dni przed 
rozpoczęciem imprezy turystycznej, 
załączając uzasadnienie i obliczenia.

3. Wzrost cen, o którym mowa w ust. 1, 
jest ważny jedynie wtedy, gdy organizator 
powiadamia o nim podróżnego na trwałym 
nośniku najpóźniej 30 dni przed 
rozpoczęciem imprezy turystycznej, 
załączając uzasadnienie i obliczenia.

Or. en

Poprawka 278
Konstantinos Poupakis

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 8 – ustęp 3
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Wzrost cen, o którym mowa w ust. 1, 
jest ważny jedynie wtedy, gdy organizator 
powiadamia o nim podróżnego na trwałym 
nośniku najpóźniej 20 dni przed 
rozpoczęciem imprezy turystycznej, 
załączając uzasadnienie i obliczenia.

3. Wzrost cen, o którym mowa w ust. 1, 
jest ważny jedynie wtedy, gdy organizator 
powiadamia o nim podróżnego na trwałym 
nośniku najpóźniej 30 dni przed 
rozpoczęciem imprezy turystycznej, 
załączając uzasadnienie i obliczenia.

Or. el

Poprawka 279
Konstantinos Poupakis

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 8 – ustęp 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3a. Jeżeli podróżny nie akceptuje wzrostu 
ceny, o którym mowa w ust. 2, ma prawo 
do rozwiązania umowy z powodu zmiany 
jej warunków bez ponoszenia kary.

Or. el

Uzasadnienie

Niniejsza poprawka daje podróżnemu prawo do rozwiązania umowy bez ponoszenia kary w 
przypadku wzrostu ceny imprezy turystycznej.

Poprawka 280
Sergio Gaetano Cofferati

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 9 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie zapewniają, aby 
przed rozpoczęciem imprezy turystycznej 
organizator nie zmienił jednostronnie 
warunków umowy innych niż cena, chyba 
że:

1. Państwa członkowskie zapewniają, aby 
przed rozpoczęciem imprezy turystycznej 
organizator nie zmienił jednostronnie 
warunków umowy innych niż cena.
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Or. en

Poprawka 281
Sergio Gaetano Cofferati

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 9 – ustęp 1 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) organizator zastrzegł to prawo w 
umowie,

skreślona

Or. en

Poprawka 282
Catherine Stihler

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 9 – ustęp 1 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) zmiana jest nieznaczna i skreślona

Or. en

Poprawka 283
Sergio Gaetano Cofferati

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 9 – ustęp 1 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) zmiana jest nieznaczna i skreślona

Or. en

Poprawka 284
Catherine Stihler
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 9 – ustęp 1 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) organizator informuje o tym 
podróżnego w sposób jasny i widoczny na 
trwałym nośniku.

skreślona

Or. en

Poprawka 285
Sergio Gaetano Cofferati

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 9 – ustęp 1 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) organizator informuje o tym 
podróżnego w sposób jasny i widoczny na 
trwałym nośniku.

skreślona

Or. en

Poprawka 286
Catherine Stihler

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 9 – ustęp 2 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Jeżeli przed rozpoczęciem imprezy 
turystycznej organizator jest zmuszony do 
dokonania znaczącej zmiany jednej z 
głównych właściwości usług 
turystycznych, zgodnie z art. 4 lit. a) lub 
specjalnymi wymogami, o których mowa 
w art. 6 ust. 2 lit. a), organizator bez 
zbędnej zwłoki powiadamia podróżnego w 
sposób jasny i widoczny na trwałym 
nośniku o:

2. Jeżeli przed rozpoczęciem imprezy 
turystycznej organizator jest zmuszony do 
dokonania znaczącej zmiany jednej z 
głównych właściwości usług 
turystycznych, zgodnie z art. 4 lit. a) lub 
specjalnymi wymogami, o których mowa 
w art. 6 ust. 2 lit. a), organizator bez 
zbędnej zwłoki powiadamia podróżnego o 
proponowanych zmianach w sposób jasny 
i widoczny na trwałym nośniku.
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Podróżny ma prawo do:
a) wycofania się z umowy bez poniesienia 
kary, lub
b) zaakceptowania opłat, lub
c) zaoferowanej mu zastępczej imprezy 
turystycznej.

Or. en

Poprawka 287
Sergio Gaetano Cofferati

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 9 – ustęp 2 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Jeżeli przed rozpoczęciem imprezy 
turystycznej organizator jest zmuszony do 
dokonania znaczącej zmiany jednej z 
głównych właściwości usług 
turystycznych, zgodnie z art. 4 lit. a) lub 
specjalnymi wymogami, o których mowa 
w art. 6 ust. 2 lit. a), organizator bez 
zbędnej zwłoki powiadamia podróżnego w 
sposób jasny i widoczny na trwałym 
nośniku o:

2. Jeżeli przed rozpoczęciem imprezy 
turystycznej organizator jest zmuszony do 
dokonania zmiany jednej z głównych 
właściwości usług turystycznych, zgodnie 
z art. 4 lit. a) lub specjalnymi wymogami, o 
których mowa w art. 6 ust. 2 lit. a), 
organizator bez zbędnej zwłoki 
powiadamia podróżnego w sposób jasny i 
widoczny na trwałym nośniku o 
proponowanej zmianie.

Or. en

Poprawka 288
Jorgo Chatzimarkakis

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 9 – ustęp 2 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Jeżeli przed rozpoczęciem imprezy 
turystycznej organizator jest zmuszony do 
dokonania znaczącej zmiany jednej z 
głównych właściwości usług 
turystycznych, zgodnie z art. 4 lit. a) lub 
specjalnymi wymogami, o których mowa 
w art. 6 ust. 2 lit. a), organizator bez 
zbędnej zwłoki powiadamia podróżnego w 

2. Jeżeli przed rozpoczęciem imprezy 
turystycznej organizator jest zmuszony do 
dokonania znaczącej zmiany jednej z 
głównych właściwości usług 
turystycznych, zgodnie z art. 4 lit. a) lub 
specjalnymi wymogami, o których mowa 
w art. 6 ust. 2 lit. a), organizator bez 
zbędnej zwłoki powiadamia podróżnego w 
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sposób jasny i widoczny na trwałym 
nośniku o:

sposób jasny i widoczny o:

Or. en

Poprawka 289
Bernadette Vergnaud

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 9 – ustęp 2 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Jeżeli przed rozpoczęciem imprezy 
turystycznej organizator jest zmuszony do 
dokonania znaczącej zmiany jednej z 
głównych właściwości usług 
turystycznych, zgodnie z art. 4 lit. a) lub 
specjalnymi wymogami, o których mowa 
w art. 6 ust. 2 lit. a), organizator bez 
zbędnej zwłoki powiadamia podróżnego w 
sposób jasny i widoczny na trwałym 
nośniku o:

2. Jeżeli przed rozpoczęciem imprezy 
turystycznej organizator jest zmuszony do 
dokonania znaczącej zmiany jednej z 
głównych właściwości usług 
turystycznych, zgodnie z art. 4 lit. a) lub 
specjalnymi wymogami, o których mowa 
w art. 6 ust. 2 lit. a), organizator bez 
zbędnej zwłoki powiadamia podróżnego w 
sposób jasny i widoczny na trwałym 
nośniku oraz, pod warunkiem że 
konsument udostępnił swoje dane 
kontaktowe, wszelkimi innymi kanałami
komunikacji o:

Or. fr

Poprawka 290
Catherine Stihler

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 9 – ustęp 2 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) proponowanych zmianach oraz skreślona

Or. en

Poprawka 291
Sergio Gaetano Cofferati
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 9 – ustęp 2 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) proponowanych zmianach oraz skreślona

Or. en

Poprawka 292
Catherine Stihler

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 9 – ustęp 2 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) o tym, że podróżny może rozwiązać 
umowę bez ponoszenia kary w określonym 
rozsądnym terminie, oraz że w 
przeciwnym razie proponowane zmiany 
uznaje się za przyjęte.

skreślona

Or. en

Poprawka 293
Sergio Gaetano Cofferati

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 9 – ustęp 2 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) o tym, że podróżny może rozwiązać 
umowę bez ponoszenia kary w określonym 
rozsądnym terminie, oraz że w 
przeciwnym razie proponowane zmiany 
uznaje się za przyjęte.

skreślona

Or. en
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Poprawka 294
Bernadette Vergnaud

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 9 – ustęp 2 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) o tym, że podróżny może rozwiązać 
umowę bez ponoszenia kary w określonym 
rozsądnym terminie, oraz że w 
przeciwnym razie proponowane zmiany 
uznaje się za przyjęte.

b) o tym, że konsument musi wyraźnie 
zaakceptować zaproponowane zmiany w 
określonym rozsądnym terminie, oraz że w 
przeciwnym razie umowa zostanie 
rozwiązana.

Or. fr

Uzasadnienie

Ze względu na fakt, że znaczące zmiany mogą zostać wprowadzone w niewielkim odstępie 
czasu od dnia rozpoczęcia się podróży, uniemożliwiając zachowanie rozsądnego terminu 
rozwiązania umowy, zasada milczącej zgody wydaje się być nieproporcjonalna i sprzeczna z 
interesem konsumentów.

Poprawka 295
Jorgo Chatzimarkakis

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 9 – ustęp 2 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) o tym, że podróżny może rozwiązać 
umowę bez ponoszenia kary w określonym 
rozsądnym terminie, oraz że w 
przeciwnym razie proponowane zmiany 
uznaje się za przyjęte.

b) o tym, że podróżny może rozwiązać 
umowę bez ponoszenia kary w określonym 
rozsądnym terminie, oraz że w 
przeciwnym razie proponowane zmiany 
uznaje się za przyjęte, w przypadku gdy 
zmiany w znaczący sposób modyfikują 
skład imprezy turystycznej.

Or. en

Poprawka 296
Sergio Gaetano Cofferati
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 9 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. Podróżnemu przysługuje, w 
rozsądnych ramach czasowych, prawo do 
zaakceptowania zmiany, wycofania się z 
umowy bez ponoszenia kar lub 
zaoferowania mu zastępczej imprezy 
turystycznej.

Or. en

Poprawka 297
Catherine Stihler

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 9 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Jeżeli zmiany umowy, o których mowa 
w ust. 2, prowadzą do obniżenia jakości 
lub kosztów imprezy turystycznej, 
podróżny jest uprawniony do otrzymania 
stosownej obniżki ceny.

3. Jeżeli zmiany umowy lub oferta 
zastępcza, o których mowa w ust. 2, 
prowadzą do obniżenia jakości lub kosztów 
imprezy turystycznej, podróżny jest 
uprawniony do otrzymania stosownej 
obniżki ceny.

Or. en

Poprawka 298
Sergio Gaetano Cofferati

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 9 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Jeżeli zmiany umowy, o których mowa 
w ust. 2, prowadzą do obniżenia jakości 
lub kosztów imprezy turystycznej, 
podróżny jest uprawniony do otrzymania 
stosownej obniżki ceny.

3. Jeżeli zmiany umowy lub zastępcza 
impreza turystyczna, o których mowa w 
ust. 2, prowadzą do obniżenia jakości lub 
kosztów imprezy turystycznej, podróżny 
jest uprawniony do otrzymania stosownej 
obniżki ceny.



PE526.125v01-00 124/203 AM\1013596PL.doc

PL

Or. en

Poprawka 299
Sergio Gaetano Cofferati

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 9 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Jeżeli umowa zostaje rozwiązana na 
podstawie ust. 2 lit. b), organizator zwraca 
wszystkie płatności otrzymane od 
podróżnego w ciągu czternastu dni od dnia 
rozwiązania umowy. W stosownych 
przypadkach podróżny jest uprawniony do 
otrzymania rekompensaty zgodnie z art. 
12.

4. Jeżeli umowa zostaje rozwiązana po 
wyborze podróżnego na podstawie ust. 2, 
organizator zwraca wszystkie płatności 
otrzymane od podróżnego w ciągu 
czternastu dni od dnia rozwiązania umowy. 
W stosownych przypadkach podróżny jest 
uprawniony do otrzymania rekompensaty 
zgodnie z art. 12.

Or. en

Poprawka 300
Catherine Stihler

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 9 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Jeżeli umowa zostaje rozwiązana na 
podstawie ust. 2 lit. b), organizator zwraca 
wszystkie płatności otrzymane od 
podróżnego w ciągu czternastu dni od dnia 
rozwiązania umowy. W stosownych 
przypadkach podróżny jest uprawniony do 
otrzymania rekompensaty zgodnie z art. 
12.

4. Jeżeli umowa zostaje rozwiązana na 
podstawie ust. 2 lit. a), organizator zwraca 
wszystkie płatności otrzymane od 
podróżnego w ciągu czternastu dni od dnia 
rozwiązania umowy. W stosownych 
przypadkach podróżny jest uprawniony do 
otrzymania rekompensaty zgodnie z art. 
12.

Or. en

Poprawka 301
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 10 – ustęp 1
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie zapewniają, aby 
podróżny mógł rozwiązać umowę przed 
rozpoczęciem imprezy turystycznej w 
zamian za uiszczenie na rzecz organizatora 
stosownej rekompensaty. W umowie 
można określić rozsądne standardowe 
opłaty za rozwiązanie umowy w zależności 
od terminu rozwiązania oraz 
zwyczajowych oszczędności poniesionych 
kosztów, jak również wpływów z 
alternatywnej realizacji usługi turystycznej. 
W przypadku braku standardowej opłaty za 
rozwiązanie umowy kwota rekompensaty 
odpowiada cenie imprezy turystycznej po 
odjęciu kosztów zaoszczędzonych przez 
organizatora.

1. Państwa członkowskie zapewniają, aby 
podróżny mógł rozwiązać umowę przed 
rozpoczęciem imprezy turystycznej w 
zamian za uiszczenie na rzecz organizatora 
stosownej rekompensaty. W umowie 
można określić rozsądne standardowe 
opłaty za rozwiązanie umowy w zależności 
od terminu rozwiązania oraz 
zwyczajowych oszczędności poniesionych 
kosztów, jak również wpływów z 
alternatywnej realizacji usługi turystycznej. 
W przypadku braku standardowej opłaty za 
rozwiązanie umowy kwota rekompensaty 
odpowiada cenie imprezy turystycznej po 
odjęciu kosztów zaoszczędzonych przez 
organizatora. Na żądanie klienta 
organizator przedstawia szczegółowe 
wyliczenie kwoty rekompensaty, w tym 
wysokości standardowych opłat.

Or. pl

Uzasadnienie

Często tzw. opłaty standardowe za rozwiązanie umowy nie uwzględniają rzeczywistych 
kosztów poniesionych przez przedsiębiorcę i mogą okazać się od nich wyższe. W skrajnych 
przypadkach przedsiębiorca może osiągać większy zysk w przypadku odstąpienia od umowy, 
niż w przypadku jej utrzymania.

Poprawka 302
Sergio Gaetano Cofferati

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 10 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie zapewniają, aby 
podróżny mógł rozwiązać umowę przed 
rozpoczęciem imprezy turystycznej w 
zamian za uiszczenie na rzecz organizatora 
stosownej rekompensaty. W umowie 
można określić rozsądne standardowe 
opłaty za rozwiązanie umowy w zależności 

1. Państwa członkowskie zapewniają, aby 
podróżny mógł rozwiązać umowę przed 
rozpoczęciem imprezy turystycznej. Może 
być wymagane uiszczenie na rzecz 
organizatora stosownej rekompensaty. W
takim przypadku w umowie określa się
rozsądne standardowe opłaty za 
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od terminu rozwiązania oraz 
zwyczajowych oszczędności poniesionych 
kosztów, jak również wpływów z 
alternatywnej realizacji usługi turystycznej. 
W przypadku braku standardowej opłaty 
za rozwiązanie umowy kwota 
rekompensaty odpowiada cenie imprezy 
turystycznej po odjęciu kosztów
zaoszczędzonych przez organizatora.

rozwiązanie umowy w zależności od 
terminu rozwiązania oraz zwyczajowych 
oszczędności poniesionych kosztów, jak 
również wpływów z alternatywnej 
realizacji usługi turystycznej. Te
standardowe opłaty za rozwiązanie umowy 
nie powinny w żadnym wypadku 
przewyższać kosztów poniesionych przez 
organizatora, które byłyby nieściągalne po 
rozwiązaniu umowy.

Or. en

Poprawka 303
Anna Hedh

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 10 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Podróżny ma prawo do rozwiązania 
umowy przed rozpoczęciem imprezy 
turystycznej bez rekompensaty w 
przypadku nieuniknionych i
nadzwyczajnych okoliczności, które 
wystąpią w miejscu przeznaczenia lub jego 
najbliższym sąsiedztwie, oraz które w 
znacznym stopniu wpływają na imprezę 
turystyczną.

2. Podróżny ma prawo do rozwiązania 
umowy przed rozpoczęciem imprezy 
turystycznej bez rekompensaty w 
przypadku, gdy zostanie on dotknięty 
nieuniknionymi i nadzwyczajnymi 
okolicznościami, takimi jak choroba, 
wypadek lub zgon w rodzinie, lub takimi 
okolicznościami, które wystąpią w miejscu 
przeznaczenia lub jego najbliższym 
sąsiedztwie, oraz które w znacznym 
stopniu wpływają na imprezę turystyczną.

Or. sv

Poprawka 304
Othmar Karas

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 10 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Podróżny ma prawo do rozwiązania 
umowy przed rozpoczęciem imprezy 

2. Podróżny ma prawo do rozwiązania 
umowy przed rozpoczęciem imprezy 
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turystycznej bez rekompensaty w 
przypadku nieuniknionych i 
nadzwyczajnych okoliczności, które 
wystąpią w miejscu przeznaczenia lub jego 
najbliższym sąsiedztwie, oraz które w 
znacznym stopniu wpływają na imprezę 
turystyczną.

turystycznej bez rekompensaty w 
przypadku nieuniknionych i 
nadzwyczajnych okoliczności, które 
wystąpią w miejscu przeznaczenia, w 
drodze do niego lub jego najbliższym 
sąsiedztwie, oraz które w znacznym 
stopniu wpływają na imprezę turystyczną i 
które zmuszają organizatora do 
wprowadzenia znaczących zmian w 
istotnych częściach umowy o imprezę
turystyczną.

Or. de

Uzasadnienie

Do nieuniknionych i nadzwyczajnych okoliczności może dojść także w drodze z miejsca 
wyjazdu do celu, co może prowadzić do istotnych zmian w umowie.

Poprawka 305
Ildikó Gáll-Pelcz

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 10 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Podróżny ma prawo do rozwiązania 
umowy przed rozpoczęciem imprezy 
turystycznej bez rekompensaty w 
przypadku nieuniknionych i 
nadzwyczajnych okoliczności, które 
wystąpią w miejscu przeznaczenia lub jego 
najbliższym sąsiedztwie, oraz które w 
znacznym stopniu wpływają na imprezę 
turystyczną.

2. Podróżny ma prawo do rozwiązania 
umowy przed rozpoczęciem imprezy 
turystycznej bez rekompensaty w 
przypadku nieuniknionych i 
nadzwyczajnych okoliczności, które 
wystąpią w miejscu przeznaczenia lub jego 
najbliższym sąsiedztwie, oraz które w 
znacznym stopniu wpływają na imprezę 
turystyczną. Uznaje się, że nieuniknione i 
nadzwyczajne okoliczności zachodzą, jeśli 
w rzetelnych i dostępnych publicznie 
sprawozdaniach, takich jak zalecenia
wydawane przez władze państw 
członkowskich, odradza się podróży do 
miejsca przeznaczenia.

Or. en

Poprawka 306
Pablo Arias Echeverría, Luis de Grandes Pascual, Rosa Estaràs Ferragut
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 10 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Podróżny ma prawo do rozwiązania 
umowy przed rozpoczęciem imprezy 
turystycznej bez rekompensaty w 
przypadku nieuniknionych i 
nadzwyczajnych okoliczności, które 
wystąpią w miejscu przeznaczenia lub jego 
najbliższym sąsiedztwie, oraz które w 
znacznym stopniu wpływają na imprezę 
turystyczną.

2. Podróżny ma prawo do rozwiązania 
umowy przed rozpoczęciem imprezy 
turystycznej bez rekompensaty w 
przypadku nieuniknionych i 
nadzwyczajnych okoliczności, które 
wystąpią w miejscu przeznaczenia lub jego 
najbliższym sąsiedztwie, lub okoliczności 
osobistych bądź rodzinnych podróżnego, 
które w znacznym stopniu wpływają na 
imprezę turystyczną.

Or. es

Uzasadnienie

Wydaje się właściwe uwydatnić także okoliczności osobiste i rodzinne jako przyczynę mogącą 
uzasadniać rezygnację z podróży.

Poprawka 307
Philippe Juvin

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 10 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Podróżny ma prawo do rozwiązania 
umowy przed rozpoczęciem imprezy 
turystycznej bez rekompensaty w 
przypadku nieuniknionych i 
nadzwyczajnych okoliczności, które 
wystąpią w miejscu przeznaczenia lub jego 
najbliższym sąsiedztwie, oraz które w 
znacznym stopniu wpływają na imprezę 
turystyczną.

(Nie dotyczy polskiej wersji językowej.)

Or. fr

Uzasadnienie

Poprawka ta dotyczy francuskiej wersji językowej. Konieczne jest uzgodnienie terminów z 
treścią rozporządzenia (WE) nr 261/2004 (prawa pasażerów w przypadku odmowy przyjęcia 
na pokład albo odwołania lub dużego opóźnienia lotów), w którym używa się terminu 
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„nadzwyczajne okoliczności” (fr. „circonstances extraordinaires”, ang. „extraordinary 
circumstances”).

Poprawka 308
Konstantinos Poupakis

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 10 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. Podróżny ma prawo do rozwiązania 
umowy przed rozpoczęciem imprezy 
turystycznej bez rekompensaty w 
przypadku wystąpienia nieuniknionych i 
nadzwyczajnych okoliczności dotyczących 
podróżnego, w szczególności poważnego 
wypadku, poważnej choroby lub śmierci 
członka rodziny, pod warunkiem że 
zdarzenia te zostaną odpowiednio 
udokumentowane.

Or. el

Uzasadnienie

Tak jak zezwala się organizatorowi na odwołanie imprezy turystycznej z powodu 
nieuniknionych i nadzwyczajnych okoliczności (art. 10 ust. 3 lit. b), należy dać taką możliwość 
również podróżnemu.

Poprawka 309
Anna Hedh

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 10 – ustęp 3 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) liczba osób, które zgłosiły się do udziału 
w imprezie turystycznej, jest mniejsza niż 
minimalna liczba podana w umowie, a 
organizator powiadamia podróżnego o 
rozwiązaniu umowy w terminie 
określonym w umowie i nie później niż 20
dni przed rozpoczęciem imprezy 

a) liczba osób, które zgłosiły się do udziału 
w imprezie turystycznej, jest mniejsza niż 
minimalna liczba podana w umowie, a 
organizator powiadamia podróżnego o 
rozwiązaniu umowy w terminie 
określonym w umowie i nie później niż 40
dni przed rozpoczęciem imprezy 
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turystycznej; lub turystycznej; lub

Or. sv

Poprawka 310
Sergio Gaetano Cofferati

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 10 – ustęp 3 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) liczba osób, które zgłosiły się do udziału 
w imprezie turystycznej, jest mniejsza niż 
minimalna liczba podana w umowie, a 
organizator powiadamia podróżnego o 
rozwiązaniu umowy w terminie 
określonym w umowie i nie później niż 20
dni przed rozpoczęciem imprezy 
turystycznej; lub

a) liczba osób, które zgłosiły się do udziału 
w imprezie turystycznej, jest mniejsza niż 
minimalna liczba podana w umowie, a 
organizator powiadamia podróżnego o 
rozwiązaniu umowy w terminie 
określonym w umowie i nie później niż 30
dni przed rozpoczęciem imprezy 
turystycznej; lub

Or. en

Poprawka 311
Ivo Belet

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 10 – ustęp 3 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) liczba osób, które zgłosiły się do udziału 
w imprezie turystycznej, jest mniejsza niż 
minimalna liczba podana w umowie, a 
organizator powiadamia podróżnego o 
rozwiązaniu umowy w terminie 
określonym w umowie i nie później niż 20
dni przed rozpoczęciem imprezy 
turystycznej; lub

a) liczba osób, które zgłosiły się do udziału 
w imprezie turystycznej, jest mniejsza niż 
minimalna liczba podana w umowie, a 
organizator powiadamia podróżnego o 
rozwiązaniu umowy w terminie 
określonym w umowie i nie później niż 14
dni przed rozpoczęciem imprezy 
turystycznej; lub

Or. nl

Uzasadnienie

Liczba ta została dostosowana do przepisów o odwołaniu dla przewoźników lotniczych we 
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wniosku dotyczącym rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego 
rozporządzenie (WE) nr 261/2004 ustanawiające wspólne zasady odszkodowania i pomocy 
dla pasażerów w przypadku odmowy przyjęcia na pokład albo odwołania lub dużego 
opóźnienia lotów oraz rozporządzeniu (WE) nr 2027/97 w sprawie odpowiedzialności 
przewoźnika lotniczego w odniesieniu do przewozu drogą powietrzną pasażerów i ich bagażu.

Poprawka 312
Philippe Juvin

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 10 – ustęp 3 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) organizator nie ma możliwości 
zrealizowania umowy z powodu 
nieuniknionych i nadzwyczajnych 
okoliczności i powiadamia podróżnego o 
rozwiązaniu umowy bez zbędnej zwłoki 
przed rozpoczęciem imprezy turystycznej.

(Nie dotyczy polskiej wersji językowej.)

Or. fr

Uzasadnienie

Poprawka ta dotyczy francuskiej wersji językowej. Konieczne jest uzgodnienie terminów z 
treścią rozporządzenia (WE) nr 261/2004 (prawa pasażerów w przypadku odmowy przyjęcia 
na pokład albo odwołania lub dużego opóźnienia lotów), w którym używa się terminu 
„nadzwyczajne okoliczności” (fr. „circonstances extraordinaires”, ang. „extraordinary 
circumstances”).

Poprawka 313
Adam Bielan

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 10 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. W przypadku rozwiązania umowy na 
podstawie ust. 1, 2 i 3 organizator w ciągu 
czternastu dni zwraca wszelkie 
nieprzysługujące mu płatności dokonane 
przez podróżnego.

4. W przypadku rozwiązania umowy na 
podstawie ust. 1, 2 i 3 organizator w ciągu 
10 dni roboczych zwraca wszelkie 
nieprzysługujące mu płatności dokonane 
przez podróżnego.
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Or. pl

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

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 11 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie zapewniają, aby 
organizator ponosił odpowiedzialność za
realizację usług turystycznych objętych
umową, bez względu na to, czy usługi te 
mają być wykonane przez organizatora, 
czy też przez innych dostawców usług.

1. Państwa członkowskie zapewniają, aby 
organizatorzy i sprzedawcy detaliczni 
ponosili odpowiedzialność za właściwy 
sobie zakres zarządzania imprezą 
turystyczną oraz za właściwe wypełnianie 
zobowiązań wynikających z umowy, bez 
względu na to, czy usługi te mają być 
wykonane przez organizatora, czy też 
przez innych dostawców usług, a także bez 
uszczerbku dla prawa organizatorów i 
sprzedawców detalicznych do działania 
przeciw usługodawcom.

Or. es

Uzasadnienie

Wszyscy przedsiębiorcy zawierający wspólnie umowę, zarówno organizatorzy, jak i 
sprzedawcy detaliczni, niezależnie od ich kategorii i powiązań między nimi, powinni 
solidarnie ponosić odpowiedzialność wobec konsumentów, bez uszczerbku dla ich prawa do 
roszczenia zwrotnego wobec podmiotu, któremu stawia się zarzut niewywiązania się lub 
niewłaściwego wywiązania się z umowy, zgodnie z odpowiadającym mu zakresem 
zarządzania imprezą turystyczną.

Poprawka 315
Bernadette Vergnaud

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 11 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie zapewniają, aby 
organizator ponosił odpowiedzialność za 
realizację usług turystycznych objętych 
umową, bez względu na to, czy usługi te 
mają być wykonane przez organizatora, 

1. Państwa członkowskie zapewniają, aby 
organizator i/lub punkt sprzedaży
detalicznej ponosili odpowiedzialność 
wobec konsumenta za realizację usług 
turystycznych objętych umową, bez 
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czy też przez innych dostawców usług. względu na to, czy usługi te mają być 
wykonane przez nich samych, czy też 
przez innych dostawców usług, co nie 
narusza uprawnień organizatora i/lub 
punktu sprzedaży detalicznej w stosunku 
do tych dostawców usług.

Or. fr

Uzasadnienie

Sformułowanie to, pochodzące z dyrektywy 90/314/EWG, pozwala państwom członkowskim 
na większą swobodę w stosowaniu zasady odpowiedzialności, gdyż w pewnych przypadkach 
biura podróży stają się kontrahentami i ponoszą w związku z tym wspólną i solidarną 
odpowiedzialność.

Poprawka 316
Nora Berra

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 11 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie zapewniają, aby 
organizator ponosił odpowiedzialność za 
realizację usług turystycznych objętych 
umową, bez względu na to, czy usługi te 
mają być wykonane przez organizatora, 
czy też przez innych dostawców usług.

1. Państwa członkowskie zapewniają, aby 
organizator i/lub sprzedawca detaliczny 
ponosili odpowiedzialność za realizację 
usług turystycznych objętych umową, bez 
względu na to, czy usługi te mają być 
wykonane przez nich samych, czy też 
przez innych dostawców usług.

Or. fr

Uzasadnienie

W interesie konsumentów podstawowe znaczenie ma uznanie odpowiedzialności wszystkich 
zaangażowanych podmiotów, aby zapewnić prawidłowe wykonanie usługi turystycznej 
będącej przedmiotem umowy.

Poprawka 317
Philippe Juvin

 Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 11 – ustęp 1
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie zapewniają, aby 
organizator ponosił odpowiedzialność za 
realizację usług turystycznych objętych 
umową, bez względu na to, czy usługi te 
mają być wykonane przez organizatora, 
czy też przez innych dostawców usług.

1. Państwa członkowskie zapewniają, aby 
organizator i/lub sprzedawca detaliczny 
ponosili odpowiedzialność za realizację 
usług turystycznych objętych umową, bez 
względu na to, czy usługi te mają być 
wykonane przez organizatora i/lub
sprzedawcę detalicznego, czy też przez 
innych dostawców usług.

Or. en

Uzasadnienie

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.

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

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 11 – ustęp 1 – akapit pierwszy (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Wszyscy przedsiębiorcy zawierający 
wspólnie umowę, zarówno organizatorzy, 
jak i sprzedawcy detaliczni, niezależnie od 
ich kategorii i powiązań między nimi, 
ponoszą solidarnie odpowiedzialność 
wobec konsumentów, bez uszczerbku dla 
ich prawa do roszczenia zwrotnego wobec 
podmiotu, któremu stawia się zarzut 
niewywiązania się lub niewłaściwego
wywiązania się z umowy, zgodnie z 
odpowiadającym mu zakresem 
zarządzania imprezą turystyczną.

Or. es
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Uzasadnienie

Wszyscy przedsiębiorcy zawierający wspólnie umowę, zarówno organizatorzy, jak i 
sprzedawcy detaliczni, niezależnie od ich kategorii i powiązań między nimi, powinni 
solidarnie ponosić odpowiedzialność wobec konsumentów, bez uszczerbku dla ich prawa do 
roszczenia zwrotnego wobec podmiotu, któremu stawia się zarzut niewywiązania się, lub 
niewłaściwego wywiązania się z umowy, zgodnie z odpowiadającym mu zakresem 
zarządzania imprezą turystyczną.

Poprawka 319
Hans-Peter Mayer

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 11 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Jeżeli którakolwiek z usług nie jest 
realizowana zgodnie z umową, organizator 
usuwa niezgodność, chyba że jest to 
nieproporcjonalne.

2. Jeżeli którakolwiek z usług nie jest 
realizowana zgodnie z umową, organizator 
usuwa niezgodność, o ile podróżny wskaże 
niezgodność lub organizator może sam ją 
stwierdzić, chyba że jest to 
nieproporcjonalne lub wynika z przyczyn 
leżących po stronie podróżnego.

Or. de

Uzasadnienie

Poprawka ma na celu ujednolicenie zasad z regulacjami dotyczącymi obniżenia ceny i 
rekompensaty, tak aby przepisy były spójne (art. 12 ust. 3 lit. b)).

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

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 11 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Jeżeli którakolwiek z usług nie jest 
realizowana zgodnie z umową, organizator 
usuwa niezgodność, chyba że jest to 
nieproporcjonalne.

2. Jeżeli którakolwiek z usług nie jest 
realizowana zgodnie z umową, organizator, 
a w odpowiednich przypadkach 
sprzedawca detaliczny, zgodnie ze swoim 
zakresem zarządzania, usuwa 
niezgodność, chyba że jest to 
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nieproporcjonalne.

Or. es

Uzasadnienie

Wszyscy przedsiębiorcy zawierający wspólnie umowę, zarówno organizatorzy, jak i 
sprzedawcy detaliczni, niezależnie od ich kategorii i powiązań między nimi, powinni 
solidarnie ponosić odpowiedzialność wobec konsumentów, bez uszczerbku dla ich prawa do 
roszczenia zwrotnego wobec podmiotu, któremu stawia się zarzut niewywiązania się lub 
niewłaściwego wywiązania się z umowy, zgodnie z odpowiadającym mu zakresem 
zarządzania imprezą turystyczną.

Poprawka 321
Philippe Juvin

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 11 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Jeżeli którakolwiek z usług nie jest 
realizowana zgodnie z umową, organizator 
usuwa niezgodność, chyba że jest to 
nieproporcjonalne.

2. Jeżeli którakolwiek z usług nie jest 
realizowana zgodnie z umową, organizator 
i/lub sprzedawca detaliczny usuwają
niezgodność, chyba że jest to 
nieproporcjonalne.

Or. en

Uzasadnienie

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.

Poprawka 322
Nora Berra

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 11 – ustęp 2
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Jeżeli którakolwiek z usług nie jest 
realizowana zgodnie z umową, organizator 
usuwa niezgodność, chyba że jest to 
nieproporcjonalne.

2. Jeżeli którakolwiek z usług nie jest 
realizowana zgodnie z umową, organizator 
i/lub sprzedawca detaliczny usuwają 
niezgodność, chyba że jest to 
nieproporcjonalne.

Or. fr

Poprawka 323
Sergio Gaetano Cofferati

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 11 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Jeżeli którakolwiek z usług nie jest 
realizowana zgodnie z umową, organizator 
usuwa niezgodność, chyba że jest to 
nieproporcjonalne.

2. Jeżeli którakolwiek z usług nie jest 
realizowana zgodnie z umową, organizator 
usuwa niezgodność.

Or. en

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

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 11 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Jeżeli znaczna część usług nie może 
zostać wykonana zgodnie z umową, 
organizator podejmuje odpowiednie 
alternatywne rozwiązania na potrzeby 
kontynuacji imprezy turystycznej, które nie 
powodują dodatkowych kosztów dla 
podróżnego; dotyczy to również sytuacji, 
w których powrót podróżnego do miejsca 
wyjazdu nie został zapewniony zgodnie z 
umową.

3. Jeżeli znaczna część usług, stanowiąca 
co najmniej 20 % łącznej ceny lub istotną 
cechę danej podróży lub danych wakacji,
nie może zostać wykonana zgodnie z 
umową, organizator podejmuje 
odpowiednie alternatywne rozwiązania na 
potrzeby kontynuacji imprezy turystycznej, 
które nie powodują dodatkowych kosztów 
dla podróżnego; dotyczy to również 
sytuacji, w których powrót podróżnego do 
miejsca wyjazdu nie został zapewniony 
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zgodnie z umową.

Or. es

Uzasadnienie

Wydaje się właściwe opisanie tutaj pojęcia znacznej części imprezy turystycznej, zgodnie z 
motywem 17 wniosku dotyczącego dyrektywy.

Poprawka 325
Nora Berra

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 11 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Jeżeli znaczna część usług nie może 
zostać wykonana zgodnie z umową, 
organizator podejmuje odpowiednie 
alternatywne rozwiązania na potrzeby 
kontynuacji imprezy turystycznej, które nie 
powodują dodatkowych kosztów dla 
podróżnego; dotyczy to również sytuacji, 
w których powrót podróżnego do miejsca 
wyjazdu nie został zapewniony zgodnie z 
umową.

3. Jeżeli znaczna część usług nie może 
zostać wykonana zgodnie z umową, 
organizator i/lub sprzedawca detaliczny 
podejmują odpowiednie alternatywne 
rozwiązania na potrzeby kontynuacji 
imprezy turystycznej, które nie powodują 
dodatkowych kosztów dla podróżnego; 
dotyczy to również sytuacji, w których 
powrót podróżnego do miejsca wyjazdu nie 
został zapewniony zgodnie z umową.

Or. fr

Poprawka 326
Philippe Juvin

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 11 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Jeżeli znaczna część usług nie może 
zostać wykonana zgodnie z umową, 
organizator podejmuje odpowiednie 
alternatywne rozwiązania na potrzeby 
kontynuacji imprezy turystycznej, które nie 
powodują dodatkowych kosztów dla 
podróżnego; dotyczy to również sytuacji, 
w których powrót podróżnego do miejsca 
wyjazdu nie został zapewniony zgodnie z 

3. Jeżeli znaczna część usług nie może 
zostać wykonana zgodnie z umową, 
organizator i/lub sprzedawca detaliczny 
podejmują odpowiednie alternatywne 
rozwiązania na potrzeby kontynuacji 
imprezy turystycznej, które nie powodują 
dodatkowych kosztów dla podróżnego; 
dotyczy to również sytuacji, w których 
powrót podróżnego do miejsca wyjazdu nie 
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umową. został zapewniony zgodnie z umową.

Or. en

Uzasadnienie

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.

Poprawka 327
Hans-Peter Mayer

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 11 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Jeżeli organizator nie ma możliwości 
zaoferowania odpowiednich 
alternatywnych rozwiązań lub podróżny 
nie akceptuje alternatywnych rozwiązań, 
ponieważ nie są porównywalne z 
uzgodnieniami umownymi, organizator 
zapewnia podróżnemu – o ile impreza 
turystyczna obejmuje przewóz pasażerów –
równoważny transport do miejsca wyjazdu 
lub do innego miejsca, na które podróżny 
wyraził zgodę, bez obciążania podróżnego 
dodatkowymi kosztami, oraz w stosownych 
przypadkach zapewnia podróżnemu 
rekompensatę zgodnie z art. 12.

4. Jeżeli organizator nie ma możliwości 
zaoferowania odpowiednich 
alternatywnych rozwiązań lub podróżny 
nie akceptuje alternatywnych rozwiązań, 
ponieważ nie są porównywalne z 
uzgodnieniami umownymi, organizator 
zapewnia podróżnemu – o ile impreza 
turystyczna obejmuje przewóz pasażerów –
równoważny transport do miejsca wyjazdu 
lub do innego miejsca, na które podróżny 
wyraził zgodę, bez obciążania podróżnego 
dodatkowymi kosztami, oraz, jeżeli usługi 
uzgodnione w umowie nie zostały 
wyświadczone, zapewnia podróżnemu 
rekompensatę zgodnie z art. 12. Zwrot 
kosztów następuje w ciągu 14 dni.

Or. de

Poprawka 328
Philippe Juvin
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 11 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Jeżeli organizator nie ma możliwości 
zaoferowania odpowiednich 
alternatywnych rozwiązań lub podróżny 
nie akceptuje alternatywnych rozwiązań, 
ponieważ nie są porównywalne z 
uzgodnieniami umownymi, organizator 
zapewnia podróżnemu – o ile impreza 
turystyczna obejmuje przewóz pasażerów –
równoważny transport do miejsca wyjazdu 
lub do innego miejsca, na które podróżny 
wyraził zgodę, bez obciążania podróżnego 
dodatkowymi kosztami, oraz w 
stosownych przypadkach zapewnia
podróżnemu rekompensatę zgodnie z art. 
12.

4. Jeżeli organizator i/lub sprzedawca 
detaliczny nie ma możliwości 
zaoferowania odpowiednich 
alternatywnych rozwiązań lub podróżny 
nie akceptuje alternatywnych rozwiązań, 
ponieważ nie są porównywalne z 
uzgodnieniami umownymi, organizator 
i/lub sprzedawca detaliczny zapewniają
podróżnemu – o ile impreza turystyczna 
obejmuje przewóz pasażerów –
równoważny transport do miejsca wyjazdu 
lub do innego miejsca, na które podróżny 
wyraził zgodę, bez obciążania podróżnego 
dodatkowymi kosztami, oraz w 
stosownych przypadkach zapewniają
podróżnemu rekompensatę zgodnie z art. 
12.

Or. en

Uzasadnienie

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.

Poprawka 329
Nora Berra

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 11 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Jeżeli organizator nie ma możliwości 
zaoferowania odpowiednich 
alternatywnych rozwiązań lub podróżny 
nie akceptuje alternatywnych rozwiązań, 

4. Jeżeli organizator i/lub sprzedawca 
detaliczny nie mają możliwości 
zaoferowania odpowiednich 
alternatywnych rozwiązań lub podróżny 
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ponieważ nie są porównywalne z 
uzgodnieniami umownymi, organizator 
zapewnia podróżnemu – o ile impreza 
turystyczna obejmuje przewóz pasażerów –
równoważny transport do miejsca wyjazdu 
lub do innego miejsca, na które podróżny 
wyraził zgodę, bez obciążania podróżnego 
dodatkowymi kosztami, oraz w 
stosownych przypadkach zapewnia
podróżnemu rekompensatę zgodnie z art. 
12.

nie akceptuje alternatywnych rozwiązań, 
ponieważ nie są porównywalne z 
uzgodnieniami umownymi, organizator 
i/lub sprzedawca detaliczny zapewniają
podróżnemu – o ile impreza turystyczna 
obejmuje przewóz pasażerów –
równoważny transport do miejsca wyjazdu 
lub do innego miejsca, na które podróżny 
wyraził zgodę, bez obciążania podróżnego 
dodatkowymi kosztami, oraz w 
stosownych przypadkach zapewniają
podróżnemu rekompensatę zgodnie z art. 
12.

Or. fr

Poprawka 330
Andreas Schwab

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 11 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Jeśli zapewnienie terminowego powrotu 
podróżnego jest niemożliwe z uwagi na 
nieuniknione i nadzwyczajne 
okoliczności, organizator nie ponosi 
kosztów dalszego pobytu podróżnego 
przekraczających 100 EUR za noc na 
jednego podróżnego i przez okres dłuższy 
niż trzy noce.

skreślony

Or. de

Uzasadnienie

Odrzucono propozycję wprowadzenia obiektywnej odpowiedzialności organizatora, ponieważ 
nie obowiązuje ona także w innych rozporządzeniach, z wyjątkiem rozporządzenia w sprawie 
pasażerów w transporcie lotniczym. Ponadto ponoszenie takiej odpowiedzialności 
obciążyłoby przede wszystkim małe i średnie przedsiębiorstwa, które w długim okresie 
zostałyby wyparte z rynku.

Poprawka 331
Hans-Peter Mayer
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 11 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Jeśli zapewnienie terminowego powrotu 
podróżnego jest niemożliwe z uwagi na 
nieuniknione i nadzwyczajne okoliczności, 
organizator nie ponosi kosztów dalszego 
pobytu podróżnego przekraczających 
100 EUR za noc na jednego podróżnego i
przez okres dłuższy niż trzy noce.

5. Jeśli zapewnienie terminowego powrotu 
podróżnego jest niemożliwe z uwagi na 
nieuniknione i nadzwyczajne okoliczności, 
organizator nie ponosi kosztów dalszego 
pobytu podróżnego przez okres dłuższy niż 
pięć nocy na jednego podróżnego. 
Organizator jest zobowiązany do zadbania 
o zakwaterowanie. Tylko w przypadku, 
gdy organizator jednoznacznie nie może 
lub nie chce zadbać o zakwaterowanie, 
organizator zwraca podróżnemu koszty 
samodzielnie zarezerwowanego przez 
niego zakwaterowania. Dotyczy to nie 
więcej niż pięciu nocy w cenie 
nieprzekraczającej 125 EUR za noc za 
jednego podróżnego.

Or. de

Uzasadnienie

Komisja Transportu i Turystyki w odniesieniu do pasażerów w transporcie lotniczym przyjęła 
zapis, w którym przewidziano maksymalnie pięć nocy za kwotę nieprzekraczającą 125 EUR. 
Niemniej jednak w odróżnieniu od przepisów dotyczących pasażerów w transporcie lotniczym 
należy w tym przypadku uwzględnić pierwszą część dotyczącą organizacji zakwaterowania 
przede wszystkim przez organizatora ze względu na szczególny charakter całej podróży, w 
ramach której zakwaterowanie zaplanowano wcześniej.

Poprawka 332
Sergio Gaetano Cofferati

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 11 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Jeśli zapewnienie terminowego powrotu 
podróżnego jest niemożliwe z uwagi na 
nieuniknione i nadzwyczajne okoliczności, 
organizator nie ponosi kosztów dalszego 
pobytu podróżnego przekraczających 
100 EUR za noc na jednego podróżnego i 
przez okres dłuższy niż trzy noce.

5. Jeśli zapewnienie terminowego powrotu 
podróżnego jest niemożliwe z uwagi na 
nieuniknione i nadzwyczajne okoliczności, 
państwa członkowskie powinny zapewnić, 
że organizator ponosi co najmniej koszty
dalszego pobytu podróżnego przez trzy 
noce w przypadku imprezy turystycznej 
trwającej mniej niż dwa tygodnie i pięć
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nocy w pozostałych przypadkach. 
Organizator zapewnia zakwaterowanie 
zgodnie z kategorią pierwotnie 
zarezerwowanego hotelu.

Or. en

Poprawka 333
Bernadette Vergnaud

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 11 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Jeśli zapewnienie terminowego powrotu 
podróżnego jest niemożliwe z uwagi na 
nieuniknione i nadzwyczajne okoliczności, 
organizator nie ponosi kosztów dalszego 
pobytu podróżnego przekraczających 
100 EUR za noc na jednego podróżnego i 
przez okres dłuższy niż trzy noce.

5. Jeśli zapewnienie terminowego powrotu 
podróżnego jest niemożliwe z uwagi na 
nieuniknione i nadzwyczajne okoliczności, 
organizator ponosi koszty dalszego pobytu 
podróżnego przez okres niezbędny do 
zorganizowania jego powrotu do kraju, 
uwzględniając racjonalność kosztów oraz 
przede wszystkim biorąc pod uwagę 
dostępne możliwości zakwaterowania, 
kategorię usług i zakwaterowania 
zagwarantowane początkowo w ramach 
danej imprezy turystycznej, a także 
wszelkie szkody poniesione przez
podróżnego, za jakie organizator jest 
odpowiedzialny na mocy art. 11 ust. 1.

Or. fr

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

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 11 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Jeśli zapewnienie terminowego powrotu 
podróżnego jest niemożliwe z uwagi na 
nieuniknione i nadzwyczajne okoliczności, 
organizator nie ponosi kosztów dalszego 

5. Jeśli zapewnienie terminowego powrotu 
podróżnego jest niemożliwe z uwagi na 
nieuniknione i nadzwyczajne okoliczności, 
organizator, a odpowiednio i solidarnie 
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pobytu podróżnego przekraczających 
100 EUR za noc na jednego podróżnego i 
przez okres dłuższy niż trzy noce.

także sprzedawca detaliczny, ponoszą 
koszty dalszego pobytu podróżnego 
proporcjonalnie do dziennego kosztu dni 
pobytu zawartych w umowie.

Or. es

Uzasadnienie

Uważa się, że organizator i sprzedawca detaliczny powinni solidarnie ponosić 
odpowiedzialność i że w tych okolicznościach nie powinno się ograniczać ilości nocy 
przypadających na podróżnego.

Poprawka 335
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 11 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Jeśli zapewnienie terminowego powrotu 
podróżnego jest niemożliwe z uwagi na 
nieuniknione i nadzwyczajne okoliczności, 
organizator nie ponosi kosztów dalszego 
pobytu podróżnego przekraczających 100 
EUR za noc na jednego podróżnego i
przez okres dłuższy niż trzy noce.

5. Jeśli zapewnienie terminowego powrotu 
podróżnego jest niemożliwe z uwagi na 
nieuniknione i nadzwyczajne okoliczności, 
organizator nie ponosi kosztów dalszego 
pobytu podróżnego przez okres dłuższy niż 
trzy noce.

Or. pl

Uzasadnienie

Zasadnym wydaje się ograniczenie odpowiedzialności organizatora do trzech nocy, bez 
wskazywania kwot. Ograniczenie odpowiedzialności do 100 Euro oraz długotrwały proces 
zmiany dyrektywy może spowodować, że takie ograniczenie kwotowe może okazać się za kilka 
lat bardzo niekorzystne oraz w praktyce uniemożliwić zapewnienie pobytu.

Poprawka 336
Philippe Juvin

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 11 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Jeśli zapewnienie terminowego powrotu 5. Jeśli zapewnienie terminowego powrotu 
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podróżnego jest niemożliwe z uwagi na 
nieuniknione i nadzwyczajne okoliczności, 
organizator nie ponosi kosztów dalszego 
pobytu podróżnego przekraczających 
100 EUR za noc na jednego podróżnego i 
przez okres dłuższy niż trzy noce.

podróżnego jest niemożliwe z uwagi na 
nieuniknione i nadzwyczajne okoliczności, 
organizator i/lub sprzedawca detaliczny
nie ponoszą kosztów dalszego pobytu 
podróżnego przekraczających 100 EUR za 
noc na jednego podróżnego i przez okres 
dłuższy niż trzy noce.

Or. fr

Uzasadnienie

Poprawka ta dotyczy francuskiej wersji językowej. Konieczne jest uzgodnienie terminów z 
treścią rozporządzenia (WE) nr 261/2004 (prawa pasażerów w przypadku odmowy przyjęcia 
na pokład albo odwołania lub dużego opóźnienia lotów), w którym używa się terminu 
„nadzwyczajne okoliczności” (fr. „circonstances extraordinaires”, ang. „extraordinary 
circumstances”).

Poprawka 337
Nora Berra

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 11 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Jeśli zapewnienie terminowego powrotu 
podróżnego jest niemożliwe z uwagi na 
nieuniknione i nadzwyczajne okoliczności, 
organizator nie ponosi kosztów dalszego 
pobytu podróżnego przekraczających 
100 EUR za noc na jednego podróżnego i 
przez okres dłuższy niż trzy noce.

5. Jeśli zapewnienie terminowego powrotu 
podróżnego jest niemożliwe z uwagi na 
nieuniknione i nadzwyczajne okoliczności, 
organizator i/lub sprzedawca detaliczny
nie ponoszą kosztów dalszego pobytu 
podróżnego przekraczających 100 EUR za 
noc na jednego podróżnego i przez okres 
dłuższy niż trzy noce.

Or. fr

Poprawka 338
Ildikó Gáll-Pelcz

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 11 – ustęp 5
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Jeśli zapewnienie terminowego powrotu 
podróżnego jest niemożliwe z uwagi na 
nieuniknione i nadzwyczajne okoliczności, 
organizator nie ponosi kosztów dalszego 
pobytu podróżnego przekraczających 
100 EUR za noc na jednego podróżnego i 
przez okres dłuższy niż trzy noce.

5. Jeśli zapewnienie terminowego powrotu 
podróżnego jest niemożliwe z uwagi na 
nieuniknione i nadzwyczajne okoliczności, 
organizator pokrywa na żądanie 
podróżnego koszty pomocy określonej w 
art. 14, ale nie ponosi kosztów dalszego 
pobytu podróżnego przekraczających 
100 EUR za noc na jednego podróżnego i 
przez okres dłuższy niż trzy noce.

Or. en

Poprawka 339
Philippe Juvin

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 11 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Jeśli zapewnienie terminowego powrotu 
podróżnego jest niemożliwe z uwagi na 
nieuniknione i nadzwyczajne okoliczności, 
organizator nie ponosi kosztów dalszego 
pobytu podróżnego przekraczających 
100 EUR za noc na jednego podróżnego i 
przez okres dłuższy niż trzy noce.

5. Jeśli zapewnienie terminowego powrotu 
podróżnego jest niemożliwe z uwagi na 
nieuniknione i nadzwyczajne okoliczności, 
organizator i/lub sprzedawca detaliczny 
nie ponoszą kosztów dalszego pobytu 
podróżnego przekraczających 100 EUR za 
noc na jednego podróżnego i przez okres 
dłuższy niż trzy noce.

Or. en

Uzasadnienie

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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Poprawka 340
Jorgo Chatzimarkakis

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 11 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Jeśli zapewnienie terminowego powrotu 
podróżnego jest niemożliwe z uwagi na 
nieuniknione i nadzwyczajne okoliczności, 
organizator nie ponosi kosztów dalszego 
pobytu podróżnego przekraczających 
100 EUR za noc na jednego podróżnego i 
przez okres dłuższy niż trzy noce.

5. Jeśli zapewnienie terminowego powrotu 
podróżnego jest niemożliwe z uwagi na 
nieuniknione i nadzwyczajne okoliczności, 
organizator nie ponosi kosztów dalszego 
pobytu podróżnego przekraczających 
80 EUR za noc na jednego podróżnego i 
przez okres dłuższy niż trzy noce.

Or. en

Poprawka 341
Emma McClarkin

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 11 – ustęp 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6. Ograniczenie kosztów, o którym mowa 
w ust. 5, nie ma zastosowania w przypadku 
osób o ograniczonej sprawności ruchowej, 
zgodnie z definicją zawartą w 
rozporządzeniu (WE) nr 1107/2006 
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 
lipca 2006 r. w sprawie praw osób 
niepełnosprawnych oraz osób o 
ograniczonej sprawności ruchowej 
podróżujących drogą lotniczą28, oraz 
wszelkich osób im towarzyszących, kobiet 
w ciąży i dzieci bez opieki, jak również 
osób wymagających szczególnej opieki 
medycznej, pod warunkiem, że organizator 
został powiadomiony o ich szczególnych 
potrzebach co najmniej 48 godzin przed 
rozpoczęciem imprezy turystycznej. 
Organizator nie może powoływać się na 
nieuniknione i nadzwyczajne okoliczności 
w celu ograniczenia kosztów, o których 
mowa w ust. 5, jeżeli odpowiedni dostawca 

6. Ograniczenie kosztów, o którym mowa 
w ust. 5, nie ma zastosowania w przypadku 
osób o ograniczonej sprawności ruchowej, 
zgodnie z definicją zawartą w 
rozporządzeniu (WE) nr 1107/2006 
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 
lipca 2006 r. w sprawie praw osób 
niepełnosprawnych oraz osób o 
ograniczonej sprawności ruchowej 
podróżujących drogą lotniczą28, oraz 
wszelkich osób im towarzyszących, kobiet 
w ciąży i dzieci bez opieki, jak również 
osób wymagających szczególnej opieki 
medycznej, pod warunkiem, że organizator 
został powiadomiony o ich szczególnych 
potrzebach co najmniej 48 godzin przed 
rozpoczęciem imprezy turystycznej.
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usług transportowych nie może 
powoływać się na takie okoliczności na 
podstawie obowiązujących przepisów 
Unii.
________________ __________________
28 Dz.U. L 204 z 26.7.2006, s. 1. 28 Dz.U. L 204 z 26.7.2006, s. 1.

Or. en

Poprawka 342
Bernadette Vergnaud

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 11 – ustęp 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6. Ograniczenie kosztów, o którym mowa 
w ust. 5, nie ma zastosowania w 
przypadku osób o ograniczonej sprawności 
ruchowej, zgodnie z definicją zawartą w 
rozporządzeniu (WE) nr 1107/2006 
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 
lipca 2006 r. w sprawie praw osób 
niepełnosprawnych oraz osób o 
ograniczonej sprawności ruchowej 
podróżujących drogą lotniczą28, oraz 
wszelkich osób im towarzyszących, kobiet 
w ciąży i dzieci bez opieki, jak również 
osób wymagających szczególnej opieki 
medycznej, pod warunkiem, że organizator 
został powiadomiony o ich szczególnych 
potrzebach co najmniej 48 godzin przed
rozpoczęciem imprezy turystycznej. 
Organizator nie może powoływać się na 
nieuniknione i nadzwyczajne okoliczności 
w celu ograniczenia kosztów, o których 
mowa w ust. 5, jeżeli odpowiedni dostawca 
usług transportowych nie może powoływać 
się na takie okoliczności na podstawie 
obowiązujących przepisów Unii.

6. Przy szacowaniu kosztów, o którym 
mowa w ust. 5, należy wziąć pod uwagę 
specyficzne potrzeby osób o ograniczonej 
sprawności ruchowej, zgodnie z definicją 
zawartą w rozporządzeniu (WE) nr 
1107/2006 Parlamentu Europejskiego i 
Rady z dnia 5 lipca 2006 r. w sprawie praw 
osób niepełnosprawnych oraz osób o 
ograniczonej sprawności ruchowej 
podróżujących drogą lotniczą28, oraz 
wszelkich osób im towarzyszących, kobiet 
w ciąży i dzieci bez opieki, jak również 
osób wymagających szczególnej opieki 
medycznej, pod warunkiem, że organizator 
został powiadomiony o ich szczególnych 
potrzebach co najmniej 48 godzin przed 
rozpoczęciem imprezy turystycznej. 
Organizator nie może powoływać się na 
nieuniknione i nadzwyczajne okoliczności 
w celu ograniczenia kosztów, o których 
mowa w ust. 5, jeżeli odpowiedni dostawca 
usług transportowych nie może powoływać 
się na takie okoliczności na podstawie 
obowiązujących przepisów Unii.

__________________ __________________
28 Dz.U. L 204 z 26.7.2006, s. 1. 28 Dz.U. L 204 z 26.7.2006, s. 1.

Or. fr
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Poprawka 343
Philippe Juvin

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 11 – ustęp 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6. Ograniczenie kosztów, o którym mowa 
w ust. 5, nie ma zastosowania w przypadku 
osób o ograniczonej sprawności ruchowej, 
zgodnie z definicją zawartą w 
rozporządzeniu (WE) nr 1107/2006 
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 
lipca 2006 r. w sprawie praw osób 
niepełnosprawnych oraz osób o 
ograniczonej sprawności ruchowej 
podróżujących drogą lotniczą28, oraz 
wszelkich osób im towarzyszących, kobiet 
w ciąży i dzieci bez opieki, jak również 
osób wymagających szczególnej opieki 
medycznej, pod warunkiem, że organizator 
został powiadomiony o ich szczególnych 
potrzebach co najmniej 48 godzin przed 
rozpoczęciem imprezy turystycznej. 
Organizator nie może powoływać się na 
nieuniknione i nadzwyczajne okoliczności 
w celu ograniczenia kosztów, o których 
mowa w ust. 5, jeżeli odpowiedni dostawca 
usług transportowych nie może powoływać 
się na takie okoliczności na podstawie 
obowiązujących przepisów Unii.

6. Ograniczenie kosztów, o którym mowa 
w ust. 5, nie ma zastosowania w przypadku 
osób o ograniczonej sprawności ruchowej, 
zgodnie z definicją zawartą w 
rozporządzeniu (WE) nr 1107/2006 
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 
lipca 2006 r. w sprawie praw osób 
niepełnosprawnych oraz osób o 
ograniczonej sprawności ruchowej 
podróżujących drogą lotniczą28, oraz 
wszelkich osób im towarzyszących, kobiet 
w ciąży i dzieci bez opieki, jak również 
osób wymagających szczególnej opieki 
medycznej, pod warunkiem, że organizator 
i/lub sprzedawca detaliczny zostali 
powiadomieni o ich szczególnych 
potrzebach co najmniej 48 godzin przed 
rozpoczęciem imprezy turystycznej. 
Organizator i/lub sprzedawca detaliczny 
nie mogą powoływać się na nieuniknione i 
nadzwyczajne okoliczności w celu 
ograniczenia kosztów, o których mowa w
ust. 5, jeżeli odpowiedni dostawca usług 
transportowych nie może powoływać się 
na takie okoliczności na podstawie 
obowiązujących przepisów Unii.

__________________ __________________
28 Dz.U. L 204 z 26.7.2006, s. 1. 28 Dz.U. L 204 z 26.7.2006, s. 1.

Or. fr

Uzasadnienie

Poprawka ta dotyczy francuskiej wersji językowej. Konieczne jest uzgodnienie terminów z 
treścią rozporządzenia (WE) nr 261/2004 (prawa pasażerów w przypadku odmowy przyjęcia 
na pokład albo odwołania lub dużego opóźnienia lotów), w którym używa się terminu 
„nadzwyczajne okoliczności” (fr. „circonstances extraordinaires”, ang. „extraordinary 
circumstances”).
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Poprawka 344
Philippe Juvin

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 11 – ustęp 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6. Ograniczenie kosztów, o którym mowa 
w ust. 5, nie ma zastosowania w przypadku 
osób o ograniczonej sprawności ruchowej, 
zgodnie z definicją zawartą w 
rozporządzeniu (WE) nr 1107/2006 
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 
lipca 2006 r. w sprawie praw osób 
niepełnosprawnych oraz osób o 
ograniczonej sprawności ruchowej 
podróżujących drogą lotniczą28, oraz 
wszelkich osób im towarzyszących, kobiet 
w ciąży i dzieci bez opieki, jak również 
osób wymagających szczególnej opieki 
medycznej, pod warunkiem, że organizator 
został powiadomiony o ich szczególnych 
potrzebach co najmniej 48 godzin przed 
rozpoczęciem imprezy turystycznej. 
Organizator nie może powoływać się na 
nieuniknione i nadzwyczajne okoliczności 
w celu ograniczenia kosztów, o których 
mowa w ust. 5, jeżeli odpowiedni dostawca 
usług transportowych nie może powoływać 
się na takie okoliczności na podstawie 
obowiązujących przepisów Unii.

6. Ograniczenie kosztów, o którym mowa 
w ust. 5, nie ma zastosowania w przypadku 
osób o ograniczonej sprawności ruchowej, 
zgodnie z definicją zawartą w 
rozporządzeniu (WE) nr 1107/2006 
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 
lipca 2006 r. w sprawie praw osób 
niepełnosprawnych oraz osób o 
ograniczonej sprawności ruchowej 
podróżujących drogą lotniczą28, oraz 
wszelkich osób im towarzyszących, kobiet 
w ciąży i dzieci bez opieki, jak również 
osób wymagających szczególnej opieki 
medycznej, pod warunkiem że organizator 
i/lub sprzedawca detaliczny został 
powiadomiony o ich szczególnych 
potrzebach co najmniej 48 godzin przed 
rozpoczęciem imprezy turystycznej. 
Organizator i/lub sprzedawca detaliczny 
nie może powoływać się na nieuniknione i 
nadzwyczajne okoliczności w celu 
ograniczenia kosztów, o których mowa w 
ust. 5, jeżeli odpowiedni dostawca usług 
transportowych nie może powoływać się 
na takie okoliczności na podstawie 
obowiązujących przepisów Unii.

__________________ __________________
28 Dz.U. L 204 z 26.7.2006, s. 1. 28 Dz.U. L 204 z 26.7.2006, s. 1.

Or. en

Uzasadnienie

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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Poprawka 345
Ivo Belet

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 11 – ustęp 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6. Ograniczenie kosztów, o którym mowa 
w ust. 5, nie ma zastosowania w przypadku 
osób o ograniczonej sprawności ruchowej, 
zgodnie z definicją zawartą w 
rozporządzeniu (WE) nr 1107/2006 
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 
lipca 2006 r. w sprawie praw osób 
niepełnosprawnych oraz osób o 
ograniczonej sprawności ruchowej 
podróżujących drogą lotniczą28, oraz 
wszelkich osób im towarzyszących, kobiet 
w ciąży i dzieci bez opieki, jak również 
osób wymagających szczególnej opieki 
medycznej, pod warunkiem, że organizator 
został powiadomiony o ich szczególnych 
potrzebach co najmniej 48 godzin przed 
rozpoczęciem imprezy turystycznej. 
Organizator nie może powoływać się na 
nieuniknione i nadzwyczajne okoliczności 
w celu ograniczenia kosztów, o których 
mowa w ust. 5, jeżeli odpowiedni dostawca 
usług transportowych nie może powoływać 
się na takie okoliczności na podstawie 
obowiązujących przepisów Unii.

6. Ograniczenie kosztów, o którym mowa 
w ust. 5, nie ma zastosowania w przypadku 
osób o ograniczonej sprawności ruchowej, 
zgodnie z definicją zawartą 
w rozporządzeniu (WE) nr 1107/2006 
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 
lipca 2006 r. w sprawie praw osób 
niepełnosprawnych oraz osób 
o ograniczonej sprawności ruchowej 
podróżujących drogą lotniczą28, oraz 
wszelkich osób im towarzyszących, kobiet 
w ciąży i dzieci bez opieki, jak również 
osób wymagających szczególnej opieki 
medycznej, pod warunkiem że organizator 
został powiadomiony o ich szczególnych 
potrzebach przy podpisaniu umowy 
o imprezę turystyczną lub, jeżeli to nie jest 
możliwe, co najmniej 48 godzin przed 
rozpoczęciem imprezy turystycznej. 
Organizator nie może powoływać się na 
nieuniknione i nadzwyczajne okoliczności 
w celu ograniczenia kosztów, o których 
mowa w ust. 5, jeżeli odpowiedni dostawca 
usług transportowych nie może powoływać 
się na takie okoliczności na podstawie 
obowiązujących przepisów Unii.

__________________ __________________
28 Dz.U. L 204 z 26.7.2006, s. 1. 28 Dz.U. L 204 z 26.7.2006, s. 1.

Or. nl

Poprawka 346
Matteo Salvini

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 11 – ustęp 7 a (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

7a. W odniesieniu do szkód poniesionych 
przez konsumenta wynikających z 
niewykonania lub niewłaściwego 
wykonania umowy państwa członkowskie 
podejmują konieczne kroki, aby zapewnić
to, że organizator i sprzedawca detaliczny 
są odpowiedzialni, chyba że takie 
niewykonanie lub niewłaściwe wykonanie 
umowy nie powstało z ich winy ani z winy 
innego dostawcy usług, ponieważ, 
– uchybienia w wykonaniu umowy 
przypisuje się podróżnemu;
– uchybienia te przypisuje się stronom 
trzecim niezwiązanym ze świadczeniem 
usług zawartych w umowie oraz mają 
charakter nieprzewidywalny i 
nieunikniony;
– uchybienia te stanowią odpowiednio 
nieprzewidywalne i nadzwyczajne 
okoliczności zdefiniowane w art. 3 pkt 11.

Or. en

Poprawka 347
Hans-Peter Mayer

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 11 – ustęp 7 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

7a. Jakiekolwiek prawo do odszkodowania 
dla podróżnego na podstawie 
rozporządzenia nr 261/2004 jest 
niezależne od prawa do odszkodowania 
dla podróżnego na podstawie niniejszej 
dyrektywy. Jeśli podróżny byłby 
uprawniony do odszkodowania na 
podstawie zarówno rozporządzenia nr 
261/2004 i niniejszej dyrektywy, ma on 
prawo do dochodzenia roszczeń z tytułu 
obu tych aktów prawnych, jednak nie 
można w odniesieniu do tych samych 
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faktów kumulować praw na podstawie 
obu aktów prawnych, jeśli prawa chronią 
te same interesy lub mają taki sam cel.

Or. en

Poprawka 348
Bernadette Vergnaud

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 12 – ustęp 1 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) każdego okresu, w którym wystąpił brak 
zgodności, lub

a) każdego okresu niewykonania lub 
nienależytego wykonania umowy, lub

Or. fr

Uzasadnienie

Pojęcie braku zgodności jest nieprecyzyjne, dlatego należy wprowadzić stwierdzenie użyte w 
dyrektywie 90/314/EWG – niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy.

Poprawka 349
Philippe Juvin

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 12 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Podróżny jest uprawniony do 
otrzymania od organizatora rekompensaty 
za wszelkie szkody, w tym szkody 
niematerialne, których podróżny doznaje w 
wyniku braku zgodności.

2. Podróżny jest uprawniony do 
otrzymania od organizatora i/lub 
sprzedawcy detalicznego rekompensaty za 
wszelkie szkody, w tym szkody 
niematerialne, których podróżny doznaje w 
wyniku braku zgodności.

Or. en

Uzasadnienie

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 
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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.

Poprawka 350
Nora Berra

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 12 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Podróżny jest uprawniony do
otrzymania od organizatora rekompensaty 
za wszelkie szkody, w tym szkody 
niematerialne, których podróżny doznaje w 
wyniku braku zgodności.

2. Podróżny jest uprawniony do 
otrzymania od organizatora i/lub od 
sprzedawcy detalicznego rekompensaty za 
wszelkie szkody, w tym szkody 
niematerialne, których podróżny doznaje w 
wyniku braku zgodności.

Or. fr

Poprawka 351
Hans-Peter Mayer

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 12 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. W przypadku, gdy niezgodna z umową 
realizacja usługi wynikała z 
nieuniknionych lub nadzwyczajnych 
okoliczności, podróżny ma prawo żądać 
obniżenia ceny o 50 % spadku wartości.
Ciężar dowodu w odniesieniu do 
wysokości spadku wartości spoczywa na 
organizatorze.

Or. de
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Uzasadnienie

Tego rodzaju obniżenie powinno być zapisane w tym miejscu, a nie w ust. 3. Wysokość spadku 
wartości jest znana tylko organizatorowi.

Poprawka 352
Bernadette Vergnaud

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 12 – ustęp 3 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Podróżny nie jest uprawniony do
otrzymania obniżki ceny lub rekompensaty 
za poniesione szkody, jeżeli:

3. W odniesieniu do prawa do
rekompensaty za szkody wyrządzone 
konsumentowi w wyniku niewykonania 
lub nienależytego wykonania umowy, 
państwa członkowskie podejmą niezbędne 
kroki w celu zagwarantowania 
odpowiedzialności organizatora i/lub 
punktu sprzedaży detalicznej, chyba że 
niewykonanie lub nienależyte wykonanie 
umowy nie wynika ani z ich winy, ani z 
winy innego dostawcy usług, a jest 
wynikiem:

Or. fr

Uzasadnienie

Nowe sformułowanie jest niejasne i mogłoby powodować nieporozumienia uniemożliwiające 
pasażerom dochodzenie swoich praw. Należy więc wprowadzić tutaj dokładniejsze 
sformułowanie z dyrektywy 90/314/EWG.

Poprawka 353
Konstantinos Poupakis

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 12 – ustęp 3 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Podróżny nie jest uprawniony do 
otrzymania obniżki ceny lub rekompensaty 
za poniesione szkody, jeżeli:

3. Podróżny nie jest uprawniony do 
otrzymania rekompensaty za poniesione 
szkody, jeżeli:
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Or. el

Poprawka 354
Philippe Juvin

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 12 – ustęp 3 – litera a – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) organizator udowodni, że brak 
zgodności :

a) organizator lub sprzedawca detaliczny 
udowodni, że brak zgodności:

Or. en

Uzasadnienie

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.

Poprawka 355
Matteo Salvini

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 12 – ustęp 3 – litera a – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) organizator udowodni, że brak 
zgodności :

a) brak zgodności wynika z zajścia 
okoliczności określonych w art. 11 ust. 8:

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka ta odzwierciedla zmiany wprowadzone na podstawie proponowanej poprawki 
wprowadzającej nowy art. 11 ust. 8.

Poprawka 356
Nora Berra
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 12 – ustęp 3 – litera a – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) organizator udowodni, że brak 
zgodności:

a) organizator i/lub sprzedawca detaliczny 
udowodnią, że brak zgodności:

Or. fr

Poprawka 357
Matteo Salvini

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 12 – ustęp 3 – litera a – podpunkt i

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(i) można przypisać podróżnemu, skreślony

Or. en

Poprawka 358
Matteo Salvini

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 12 – ustęp 3 – litera a – podpunkt ii

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(ii) można przypisać osobie trzeciej, 
niezwiązanej ze świadczeniem usług 
objętych umową, i jest nieprzewidywalny 
lub nieunikniony, albo

skreślony

Or. en

Poprawka 359
Sergio Gaetano Cofferati

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 12 – ustęp 3 – litera a – podpunkt ii
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(ii) można przypisać osobie trzeciej, 
niezwiązanej ze świadczeniem usług 
objętych umową, i jest nieprzewidywalny 
lub nieunikniony, albo

skreślony

Or. en

Poprawka 360
Matteo Salvini

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 12 – ustęp 3 – litera a – podpunkt iii

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(iii) jest spowodowany nieuniknionymi i 
nadzwyczajnymi okolicznościami lub

skreślony

Or. en

Poprawka 361
Bernadette Vergnaud

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 12 – ustęp 3 – litera a – podpunkt iii

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(iii) jest spowodowany nieuniknionymi i 
nadzwyczajnymi okolicznościami lub

(iii) jest spowodowany działaniem siły 
wyższej, tzn. niezwykłymi i 
nieprzewidzianymi okolicznościami
niezależnymi od strony, która się na nie 
powołuje, i których konsekwencji mimo 
zachowania należytej staranności nie 
można było uniknąć, lub zdarzeniem, 
którego organizator i/lub punkt sprzedaży
detalicznej lub usługodawca, nawet 
zachowując należytą staranność, nie mógł 
przewidzieć lub mu zapobiec lub

Or. fr
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Uzasadnienie

Nowe sformułowanie jest niejasne i mogłoby powodować nieporozumienia uniemożliwiające 
pasażerom dochodzenie swoich praw. Należy więc wprowadzić tutaj dokładniejsze 
sformułowanie z dyrektywy 90/314/EWG.

Poprawka 362
Philippe Juvin

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 12 – ustęp 3 – litera a – podpunkt iii

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(iii) jest spowodowany nieuniknionymi i 
nadzwyczajnymi okolicznościami lub

(Nie dotyczy polskiej wersji językowej.)

Or. fr

Uzasadnienie

Poprawka ta dotyczy francuskiej wersji językowej. Konieczne jest uzgodnienie terminów z 
treścią rozporządzenia (WE) nr 261/2004 (prawa pasażerów w przypadku odmowy przyjęcia 
na pokład albo odwołania lub dużego opóźnienia lotów), w którym używa się terminu 
„nadzwyczajne okoliczności” (fr. „circonstances extraordinaires”, ang. „extraordinary 
circumstances”).

Poprawka 363
Sergio Gaetano Cofferati

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 12 – ustęp 3 – litera a – podpunkt iii

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(iii) jest spowodowany nieuniknionymi i 
nadzwyczajnymi okolicznościami lub

(iii) jest spowodowany nieuniknionymi, 
nieprzewidywalnymi i nadzwyczajnymi 
okolicznościami lub

Or. en

Poprawka 364
Catherine Stihler



PE526.125v01-00 160/203 AM\1013596PL.doc

PL

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 12 – ustęp 3 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(b) podróżny nie informuje organizatora 
bez zbędnej zwłoki o jakimkolwiek braku 
zgodności, jaki podróżny stwierdza na 
miejscu, jeżeli taki wymóg 
poinformowania był jasno i wyraźnie 
wymieniony w umowie i jest uzasadniony, 
biorąc pod uwagę okoliczności sprawy.

skreślona

Or. en

Poprawka 365
Anna Hedh

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 12 – ustęp 3 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) podróżny nie informuje organizatora 
bez zbędnej zwłoki o jakimkolwiek braku 
zgodności, jaki podróżny stwierdza na 
miejscu, jeżeli taki wymóg 
poinformowania był jasno i wyraźnie 
wymieniony w umowie i jest uzasadniony, 
biorąc pod uwagę okoliczności sprawy.

skreślona

Or. sv

Poprawka 366
Bernadette Vergnaud

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 12 – ustęp 3 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) podróżny nie informuje organizatora bez 
zbędnej zwłoki o jakimkolwiek braku 
zgodności, jaki podróżny stwierdza na 
miejscu, jeżeli taki wymóg 
poinformowania był jasno i wyraźnie 
wymieniony w umowie i jest uzasadniony, 

b) w przypadkach innych niż
rekompensata za szkody związane z 
uszkodzeniem ciała lub zgonem, podróżny 
nie informuje organizatora i/lub 
sprzedawcy detalicznego najszybciej jak to 
możliwe o jakimkolwiek niewykonaniu 
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biorąc pod uwagę okoliczności sprawy. lub nienależytym wykonaniu, jaki 
podróżny stwierdza na miejscu, jeżeli taki 
wymóg poinformowania był jasno i 
wyraźnie wymieniony w umowie i jest 
uzasadniony, biorąc pod uwagę 
okoliczności sprawy.

Or. fr

Uzasadnienie

Wprowadzenie ograniczenia w uprawnieniach do rekompensaty w przypadku uszkodzenia 
ciała wydaje się nielogiczne, gdyż podróżny mógłby w takiej sytuacji nie być w stanie 
przekazać informacji organizatorowi.

Poprawka 367
Sergio Gaetano Cofferati

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 12 – ustęp 3 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) podróżny nie informuje organizatora bez 
zbędnej zwłoki o jakimkolwiek braku 
zgodności, jaki podróżny stwierdza na 
miejscu, jeżeli taki wymóg
poinformowania był jasno i wyraźnie 
wymieniony w umowie i jest uzasadniony, 
biorąc pod uwagę okoliczności sprawy.

b) podróżny nie informuje organizatora o 
jakimkolwiek braku zgodności, jaki 
podróżny stwierdza na miejscu, jeżeli taki 
wymóg poinformowania był jasno i 
wyraźnie wymieniony w umowie i jest 
uzasadniony, biorąc pod uwagę 
okoliczności sprawy.

Or. en

Poprawka 368
Philippe Juvin

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 12 – ustęp 3 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) podróżny nie informuje organizatora bez 
zbędnej zwłoki o jakimkolwiek braku 
zgodności, jaki podróżny stwierdza na 
miejscu, jeżeli taki wymóg 
poinformowania był jasno i wyraźnie 
wymieniony w umowie i jest uzasadniony, 

b) podróżny nie informuje organizatora 
i/lub sprzedawcy detalicznego bez zbędnej 
zwłoki o jakimkolwiek braku zgodności, 
jaki podróżny stwierdza na miejscu, jeżeli 
taki wymóg poinformowania był jasno i 
wyraźnie wymieniony w umowie i jest 
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biorąc pod uwagę okoliczności sprawy. uzasadniony, biorąc pod uwagę 
okoliczności sprawy.

Or. en

Uzasadnienie

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.

Poprawka 369
Nora Berra

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 12 – ustęp 3 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) podróżny nie informuje organizatora bez 
zbędnej zwłoki o jakimkolwiek braku 
zgodności, jaki podróżny stwierdza na 
miejscu, jeżeli taki wymóg 
poinformowania był jasno i wyraźnie 
wymieniony w umowie i jest uzasadniony, 
biorąc pod uwagę okoliczności sprawy.

b) podróżny nie informuje organizatora 
i/lub sprzedawcy detalicznego bez zbędnej 
zwłoki o jakimkolwiek braku zgodności, 
jaki podróżny stwierdza na miejscu, jeżeli 
taki wymóg poinformowania był jasno i 
wyraźnie wymieniony w umowie i jest 
uzasadniony, biorąc pod uwagę 
okoliczności sprawy.

Or. fr

Poprawka 370
Bernadette Vergnaud

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 12 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. W zakresie, w jakim międzynarodowe 
konwencje wiążące Unię ograniczają 
zakres lub warunki, na jakich 
rekompensata powinna być wypłacona 

4. W przypadku szkód innych niż
uszkodzenie ciała lub zgon, będących 
wynikiem niewykonania lub nienależytego 
wykonania umowy, w zakresie, w jakim 
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przez dostawcę świadczącego usługę, która 
jest częścią imprezy turystycznej, takie 
same ograniczenia stosuje się do 
organizatora. W zakresie, w jakim 
międzynarodowe konwencje niewiążące 
Unii ograniczają rekompensatę, jaka ma 
zostać wypłacona przez usługodawcę, 
państwa członkowskie mogą odpowiednio 
ograniczyć rekompensatę, jaka ma zostać 
wypłacona przez organizatora. W innych 
przypadkach umowa może ograniczyć 
rekompensatę, jaka ma zostać wypłacona 
przez organizatora, chyba że ograniczenie 
to dotyczy uszkodzenia ciała i szkody 
spowodowanej umyślnie lub w wyniku 
rażącego niedbalstwa i wynosi mniej niż 
trzykrotność łącznej ceny imprezy 
turystycznej.

międzynarodowe konwencje wiążące Unię 
ograniczają zakres lub warunki, na jakich 
rekompensata powinna być wypłacona 
przez dostawcę świadczącego usługę, która 
jest częścią imprezy turystycznej, takie 
same ograniczenia stosuje się do 
organizatora. Poza przypadkami 
uszkodzenia ciała lub zgonu, w zakresie, 
w jakim międzynarodowe konwencje 
niewiążące Unii ograniczają rekompensatę, 
jaka ma zostać wypłacona przez 
usługodawcę, państwa członkowskie mogą 
odpowiednio ograniczyć rekompensatę, 
jaka ma zostać wypłacona przez 
organizatora. W przypadku szkód innych
niż uszkodzenie ciała lub zgon, będących 
wynikiem niewykonania lub nienależytego 
wykonania umowy, państwa członkowskie 
mogą zezwolić na ograniczenie w umowie 
wysokości rekompensaty, pod warunkiem
że ograniczenie takie nie jest bezzasadne. 
Bez uszczerbku dla tego ograniczenia, w 
umowie muszą mieć zastosowanie 
przepisy ust. 1, 2, 3 i 4.

Or. fr

Uzasadnienie

Rekompensaty za szkody związane z uszkodzeniem ciała lub powodujące zgon nie powinny 
być ograniczone przepisami konwencji międzynarodowych lub klauzuli umownych.

Poprawka 371
Sergio Gaetano Cofferati

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 12 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. W zakresie, w jakim międzynarodowe 
konwencje wiążące Unię ograniczają 
zakres lub warunki, na jakich 
rekompensata powinna być wypłacona 
przez dostawcę świadczącego usługę, która 
jest częścią imprezy turystycznej, takie 
same ograniczenia stosuje się do 

4. W zakresie, w jakim międzynarodowe 
konwencje wiążące Unię ograniczają 
zakres lub warunki, na jakich 
rekompensata powinna być wypłacona 
przez dostawcę świadczącego usługę, która 
jest częścią imprezy turystycznej, takie
same ograniczenia stosuje się do 
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organizatora. W zakresie, w jakim 
międzynarodowe konwencje niewiążące 
Unii ograniczają rekompensatę, jaka ma 
zostać wypłacona przez usługodawcę, 
państwa członkowskie mogą odpowiednio 
ograniczyć rekompensatę, jaka ma zostać 
wypłacona przez organizatora. W innych 
przypadkach umowa może ograniczyć 
rekompensatę, jaka ma zostać wypłacona 
przez organizatora, chyba że ograniczenie 
to dotyczy uszkodzenia ciała i szkody 
spowodowanej umyślnie lub w wyniku 
rażącego niedbalstwa i wynosi mniej niż 
trzykrotność łącznej ceny imprezy 
turystycznej.

organizatora. W zakresie, w jakim 
międzynarodowe konwencje niewiążące 
Unii ograniczają rekompensatę, jaka ma 
zostać wypłacona przez usługodawcę, 
państwa członkowskie mogą odpowiednio 
ograniczyć rekompensatę, jaka ma zostać
wypłacona przez organizatora. 

Or. en

Poprawka 372
Hans-Peter Mayer

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 12 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. W zakresie, w jakim międzynarodowe 
konwencje wiążące Unię ograniczają 
zakres lub warunki, na jakich 
rekompensata powinna być wypłacona 
przez dostawcę świadczącego usługę, która 
jest częścią imprezy turystycznej, takie 
same ograniczenia stosuje się do 
organizatora. W zakresie, w jakim 
międzynarodowe konwencje niewiążące 
Unii ograniczają rekompensatę, jaka ma 
zostać wypłacona przez usługodawcę, 
państwa członkowskie mogą odpowiednio 
ograniczyć rekompensatę, jaka ma zostać 
wypłacona przez organizatora. W innych 
przypadkach umowa może ograniczyć 
rekompensatę, jaka ma zostać wypłacona 
przez organizatora, chyba że ograniczenie 
to dotyczy uszkodzenia ciała i szkody 
spowodowanej umyślnie lub w wyniku 
rażącego niedbalstwa i wynosi mniej niż 
trzykrotność łącznej ceny imprezy 
turystycznej.

4. W zakresie, w jakim międzynarodowe 
konwencje wiążące Unię ograniczają 
zakres lub warunki, na jakich 
rekompensata powinna być wypłacona 
przez dostawcę świadczącego usługę, która 
jest częścią imprezy turystycznej, takie 
same ograniczenia stosuje się do 
organizatora. W zakresie, w jakim 
międzynarodowe konwencje niewiążące 
Unii ograniczają rekompensatę, jaka ma 
zostać wypłacona przez usługodawcę, 
państwa członkowskie mogą odpowiednio 
ograniczyć rekompensatę, jaka ma zostać 
wypłacona przez organizatora. W innych 
przypadkach umowa może ograniczyć 
rekompensatę, jaka ma zostać wypłacona 
przez organizatora, chyba że ograniczenie 
to dotyczy uszkodzenia ciała lub szkody 
spowodowanej umyślnie, lub w wyniku 
rażącego niedbalstwa i wynosi mniej niż 
trzykrotność łącznej ceny imprezy 
turystycznej.
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Or. de

Poprawka 373
Philippe Juvin

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 12 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. W zakresie, w jakim międzynarodowe 
konwencje wiążące Unię ograniczają 
zakres lub warunki, na jakich 
rekompensata powinna być wypłacona 
przez dostawcę świadczącego usługę, która 
jest częścią imprezy turystycznej, takie 
same ograniczenia stosuje się do 
organizatora. W zakresie, w jakim 
międzynarodowe konwencje niewiążące 
Unii ograniczają rekompensatę, jaka ma 
zostać wypłacona przez usługodawcę, 
państwa członkowskie mogą odpowiednio 
ograniczyć rekompensatę, jaka ma zostać 
wypłacona przez organizatora. W innych 
przypadkach umowa może ograniczyć 
rekompensatę, jaka ma zostać wypłacona 
przez organizatora, chyba że ograniczenie 
to dotyczy uszkodzenia ciała i szkody 
spowodowanej umyślnie lub w wyniku 
rażącego niedbalstwa i wynosi mniej niż 
trzykrotność łącznej ceny imprezy 
turystycznej.

4. W zakresie, w jakim międzynarodowe 
konwencje wiążące Unię ograniczają 
zakres lub warunki, na jakich
rekompensata powinna być wypłacona 
przez dostawcę świadczącego usługę, która 
jest częścią imprezy turystycznej, takie 
same ograniczenia stosuje się do 
organizatora i/lub sprzedawcy 
detalicznego. W zakresie, w jakim 
międzynarodowe konwencje niewiążące 
Unii ograniczają rekompensatę, jaka ma 
zostać wypłacona przez usługodawcę, 
państwa członkowskie mogą odpowiednio 
ograniczyć rekompensatę, jaka ma zostać 
wypłacona przez organizatora i/lub 
sprzedawcę detalicznego. W innych 
przypadkach umowa może ograniczyć 
rekompensatę, jaka ma zostać wypłacona 
przez organizatora i/lub sprzedawcę 
detalicznego, chyba że ograniczenie to 
dotyczy uszkodzenia ciała i szkody 
spowodowanej umyślnie lub w wyniku 
rażącego niedbalstwa i wynosi mniej niż 
trzykrotność łącznej ceny imprezy 
turystycznej.

Or. en

Uzasadnienie

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 



PE526.125v01-00 166/203 AM\1013596PL.doc

PL

furthermore simplifies procedures for the consumer, faced with a single representative.

Poprawka 374
Nora Berra

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 12 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. W zakresie, w jakim międzynarodowe 
konwencje wiążące Unię ograniczają 
zakres lub warunki, na jakich 
rekompensata powinna być wypłacona 
przez dostawcę świadczącego usługę, która 
jest częścią imprezy turystycznej, takie 
same ograniczenia stosuje się do 
organizatora. W zakresie, w jakim 
międzynarodowe konwencje niewiążące 
Unii ograniczają rekompensatę, jaka ma 
zostać wypłacona przez usługodawcę, 
państwa członkowskie mogą odpowiednio 
ograniczyć rekompensatę, jaka ma zostać 
wypłacona przez organizatora. W innych 
przypadkach umowa może ograniczyć 
rekompensatę, jaka ma zostać wypłacona 
przez organizatora, chyba że ograniczenie 
to dotyczy uszkodzenia ciała i szkody 
spowodowanej umyślnie lub w wyniku 
rażącego niedbalstwa i wynosi mniej niż 
trzykrotność łącznej ceny imprezy 
turystycznej.

4. W zakresie, w jakim międzynarodowe 
konwencje wiążące Unię ograniczają 
zakres lub warunki, na jakich 
rekompensata powinna być wypłacona 
przez dostawcę świadczącego usługę, która 
jest częścią imprezy turystycznej, takie 
same ograniczenia stosuje się do 
organizatora i/lub sprzedawcy 
detalicznego. W zakresie, w jakim 
międzynarodowe konwencje niewiążące 
Unii ograniczają rekompensatę, jaka ma 
zostać wypłacona przez usługodawcę, 
państwa członkowskie mogą odpowiednio 
ograniczyć rekompensatę, jaka ma zostać 
wypłacona przez organizatora i/lub 
sprzedawcę detalicznego. W innych 
przypadkach umowa może ograniczyć 
rekompensatę, jaka ma zostać wypłacona 
przez organizatora i/lub sprzedawcę 
detalicznego, chyba że ograniczenie to 
dotyczy uszkodzenia ciała i szkody 
spowodowanej umyślnie lub w wyniku 
rażącego niedbalstwa i wynosi mniej niż 
trzykrotność łącznej ceny imprezy 
turystycznej.

Or. fr

Poprawka 375
Ildikó Gáll-Pelcz

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 12 – ustęp 6
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6. Okres przedawnienia w przypadku 
wnoszenia roszczeń na podstawie 
niniejszego artykułu nie może być krótszy 
niż jeden rok.

6. Okres przedawnienia w przypadku 
wnoszenia roszczeń na podstawie 
niniejszego artykułu nie może być krótszy 
niż trzy lata.

Or. en

Uzasadnienie

Jednoroczny okres przedawnienia określony w art. 12 ust. 6 jest zbyt krótki: powinien on 
wynosić co najmniej trzy lata, tak aby chronić prawo konsumentów do środka prawnego.

Poprawka 376
Anna Hedh

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 12 – ustęp 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6. Okres przedawnienia w przypadku 
wnoszenia roszczeń na podstawie 
niniejszego artykułu nie może być krótszy 
niż jeden rok.

6. Okres przedawnienia w przypadku 
wnoszenia roszczeń na podstawie 
niniejszego artykułu nie może być krótszy 
niż trzy lata.

Or. sv

Poprawka 377
Adam Bielan

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 12 – ustęp 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6. Okres przedawnienia w przypadku 
wnoszenia roszczeń na podstawie 
niniejszego artykułu nie może być krótszy 
niż jeden rok.

6. Okres przedawnienia w przypadku 
wnoszenia roszczeń na podstawie 
niniejszego artykułu nie może być krótszy 
niż jeden rok od dnia dotarcia podróżnego 
do miejsca powrotu.

Or. pl
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Poprawka 378
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 13 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie zapewniają, aby 
podróżny mógł kierować wiadomości, 
skargi lub roszczenia związane z realizacją 
imprezy turystycznej bezpośrednio do 
sprzedawcy detalicznego, za 
pośrednictwem którego podróż została 
nabyta. Sprzedawca detaliczny bez zbędnej 
zwłoki przekazuje te wiadomości, skargi 
lub roszczenia organizatorowi. Na potrzeby 
zachowania zgodności z terminami lub 
okresami przedawnienia, otrzymanie 
powiadomień przez sprzedawcę 
detalicznego uznaje się za otrzymanie 
przez organizatora.

Państwa członkowskie zapewniają, aby 
podróżny mógł kierować wiadomości, 
skargi lub roszczenia związane z realizacją 
imprezy turystycznej bezpośrednio do 
sprzedawcy detalicznego, za 
pośrednictwem którego podróż została 
nabyta. Sprzedawca detaliczny bez zbędnej 
zwłoki przekazuje te wiadomości, skargi 
lub roszczenia organizatorowi. Jeżeli 
organizator turystyki nie ustosunkuje się
na piśmie do wiadomości, skargi lub 
roszczenia związanego z realizacją 
imprezy turystycznej, w terminie 30 dni od 
dnia ich otrzymania przez organizatora, 
uważa się, że uznał je za uzasadnione. Na 
potrzeby zachowania zgodności z 
terminami lub okresami przedawnienia, 
otrzymanie powiadomień przez 
sprzedawcę detalicznego uznaje się za 
otrzymanie przez organizatora.

Or. pl

Uzasadnienie

Obecność takiego wymogu działa na organizatorów mobilizująco.

Poprawka 379
Sergio Gaetano Cofferati

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 14 – akapit pierwszy – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie zapewniają, aby 
organizator udzielił natychmiastowej 
pomocy podróżnemu znajdującemu się w 
trudnej sytuacji, w szczególności poprzez: 

Państwa członkowskie zapewniają, aby 
organizator imprezy turystycznej lub 
sprzedawcy detaliczni ułatwiający 
zamówienie aranżowanych usług 
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turystycznych udzielili natychmiastowej 
pomocy podróżnemu znajdującemu się w 
trudnej sytuacji, w szczególności poprzez:

Or. en

Poprawka 380
Emma McClarkin

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 14 – akapit pierwszy – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie zapewniają, aby 
organizator udzielił natychmiastowej
pomocy podróżnemu znajdującemu się w 
trudnej sytuacji, w szczególności poprzez: 

Państwa członkowskie zapewniają, aby 
organizator posiadał adekwatne 
ubezpieczenie lub środki, aby udzielić 
odpowiedniej pomocy podróżnemu 
znajdującemu się w trudnej sytuacji, w 
szczególności poprzez:

Or. en

Poprawka 381
Ildikó Gáll-Pelcz

Wniosek dotyczący dyrektywy
 Artykuł 14 – akapit pierwszy – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie zapewniają, aby 
organizator udzielił natychmiastowej 
pomocy podróżnemu znajdującemu się w 
trudnej sytuacji, w szczególności poprzez: 

Państwa członkowskie zapewniają, aby 
organizator udzielił natychmiastowej 
pomocy podróżnemu znajdującemu się w 
trudnej sytuacji, łącznie z okolicznościami, 
o których mowa w art. 11 ust. 5, w 
szczególności poprzez:

Or. en

Poprawka 382
Emma McClarkin
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 14 – akapit pierwszy – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) udzielenie podróżnemu pomocy w 
nawiązaniu komunikacji na odległość oraz 
w dokonaniu alternatywnych uzgodnień 
dotyczących podróży.

b) udzielenie podróżnemu pomocy w 
nawiązaniu komunikacji na odległość oraz 
udzielenie pomocy podróżnemu w 
dokonaniu alternatywnych uzgodnień 
dotyczących podróży.

Or. en

Uzasadnienie

Należy wyjaśnić, że w przypadku pewności w odniesieniu do umowy na usługę turystyczną, 
odpowiedzialność organizatora polega po prostu na pomocy w dokonaniu alternatywnych 
uzgodnień dotyczących podróży, a nie na zapewnieniu jej lub zapłacie za nią.

Poprawka 383
Sergio Gaetano Cofferati

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 14 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Organizator może pobrać uzasadnioną 
opłatę z tytułu udzielenia takiej pomocy, 
jeśli sytuacja powstała w wyniku 
niedbalstwa podróżnego lub jego 
umyślnego działania. 

Organizator lub sprzedawca detaliczny 
może pobrać uzasadnioną opłatę z tytułu 
udzielenia takiej pomocy, jeśli sytuacja 
powstała w wyniku niedbalstwa 
podróżnego lub jego umyślnego działania. 
Opłata w żadnym wypadku nie przekracza 
rzeczywistych kosztów poniesionych przez 
organizatora lub sprzedawcę detalicznego.

Or. en

Poprawka 384
Jorgo Chatzimarkakis

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 15 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie zapewniają, aby 1. Państwa członkowskie zapewniają, aby 
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organizatorzy i sprzedawcy detaliczni 
ułatwiający zamawianie aranżowanych 
usług turystycznych na swoim terytorium 
uzyskali zabezpieczenie skutecznego i 
niezwłocznego zwrotu wszystkich 
płatności dokonanych przez podróżnych 
oraz, o ile usługa obejmuje przewóz osób, 
do skutecznego i szybkiego powrotu 
podróżnych do kraju w przypadku 
niewypłacalności.

organizatorzy na swoim terytorium 
uzyskali zabezpieczenie skutecznego i 
niezwłocznego zwrotu wszystkich 
płatności dokonanych przez podróżnych 
oraz, o ile usługa obejmuje przewóz osób, 
do skutecznego i szybkiego powrotu 
podróżnych do kraju w przypadku 
niewypłacalności. Sprzedawcy detaliczni 
nie muszą refundować kwot zapłaconych 
bezpośrednio stronom trzecim. Jednak to 
od sprzedawców detalicznych zależy 
przedstawienie powyższego jasno w ich 
zasadach i warunkach.

Or. en

Poprawka 385
Matteo Salvini

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 15 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie zapewniają, aby 
organizatorzy i sprzedawcy detaliczni 
ułatwiający zamawianie aranżowanych 
usług turystycznych na swoim terytorium 
uzyskali zabezpieczenie skutecznego i 
niezwłocznego zwrotu wszystkich 
płatności dokonanych przez podróżnych 
oraz, o ile usługa obejmuje przewóz osób, 
do skutecznego i szybkiego powrotu 
podróżnych do kraju w przypadku 
niewypłacalności.

1. Państwa członkowskie zapewniają, aby 
organizatorzy na swoim terytorium 
uzyskali zabezpieczenie skutecznego i 
niezwłocznego zwrotu wszystkich 
płatności dokonanych przez podróżnych 
oraz, o ile usługa obejmuje przewóz osób, 
do skutecznego i szybkiego powrotu 
podróżnych do kraju w przypadku 
niewypłacalności.

Or. en

Uzasadnienie

Zobowiązania ciążące na przedsiębiorcy są nieproporcjonalne i znacznie zmniejszyłyby 
inicjatywę przedsiębiorcy do oferowania atrakcyjnych rozwiązań. Konsumenci byliby 
ukarani, mieliby mniejszy wybór i elastyczność oraz słabszy dostęp do ofert. Należy 
odnotować, że w wielu przypadkach klauzule dotyczące ochrony na wypadek 
niewypłacalności nie będą wykonalne: jeśli konsument nie może być zidentyfikowany, 
sprzedawcy detaliczni nie będą mieli możliwości zidentyfikowania konsumentów, którzy kupili 
usługi przy wykorzystaniu linków zamieszczonych na ich stronach internetowych.
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Poprawka 386
Catherine Stihler

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 15 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie zapewniają, aby 
organizatorzy i sprzedawcy detaliczni 
ułatwiający zamawianie aranżowanych 
usług turystycznych na swoim terytorium
uzyskali zabezpieczenie skutecznego i 
niezwłocznego zwrotu wszystkich 
płatności dokonanych przez podróżnych 
oraz, o ile usługa obejmuje przewóz osób, 
do skutecznego i szybkiego powrotu 
podróżnych do kraju w przypadku 
niewypłacalności.

1. Państwa członkowskie zapewniają, aby 
organizatorzy imprez turystycznych i 
sprzedawcy detaliczni ułatwiający 
zamawianie aranżowanych usług 
turystycznych uzyskali zabezpieczenie 
skutecznego i niezwłocznego zwrotu 
wszystkich płatności dokonanych przez 
podróżnych oraz, o ile usługa obejmuje 
przewóz osób, do skutecznego i szybkiego 
powrotu podróżnych do kraju w przypadku 
niewypłacalności organizatora, 
sprzedawcy detalicznego lub 
jakichkolwiek dostawców aranżowanych 
usług turystycznych.

Or. en

Uzasadnienie

Artykuł ten w obecnie projektowanym kształcie może zachęcać przedsiębiorstwa do 
przenoszenia siedzib do innych państw, ze szkodą dla obywateli, lub przenoszenia się na 
terytoria państw, w których mają zastosowanie mniej efektywne zasady dotyczące 
niewypłacalności. Poprawka ma również na celu zapewnienie tego, że klauzula o 
niewypłacalności odnosi się do organizatorów imprez turystycznych, a nie tylko do 
powiązanych/aranżowanych usług turystycznych.

Poprawka 387
Emma McClarkin

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 15 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie zapewniają, aby 
organizatorzy i sprzedawcy detaliczni 
ułatwiający zamawianie aranżowanych
usług turystycznych na swoim terytorium
uzyskali zabezpieczenie skutecznego i 

1. Państwa członkowskie zapewniają, aby 
organizatorzy imprez turystycznych i 
sprzedawcy detaliczni ułatwiający 
zamawianie powiązanych usług 
turystycznych uzyskali zabezpieczenie 
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niezwłocznego zwrotu wszystkich 
płatności dokonanych przez podróżnych 
oraz, o ile usługa obejmuje przewóz osób, 
do skutecznego i szybkiego powrotu 
podróżnych do kraju w przypadku 
niewypłacalności.

skutecznego i niezwłocznego zwrotu 
wszystkich płatności dokonanych przez 
podróżnych oraz, o ile usługa obejmuje 
przewóz osób, do skutecznego i szybkiego 
powrotu podróżnych do kraju w przypadku 
niewypłacalności organizatora, 
sprzedawcy detalicznego lub 
jakichkolwiek dostawców powiązanych 
usług turystycznych. 

Or. en

Poprawka 388
Anna Hedh

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 15 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie zapewniają, aby 
organizatorzy i sprzedawcy detaliczni 
ułatwiający zamawianie aranżowanych 
usług turystycznych na swoim terytorium 
uzyskali zabezpieczenie skutecznego i 
niezwłocznego zwrotu wszystkich 
płatności dokonanych przez podróżnych 
oraz, o ile usługa obejmuje przewóz osób, 
do skutecznego i szybkiego powrotu 
podróżnych do kraju w przypadku 
niewypłacalności.

1. Państwa członkowskie zapewniają, aby 
organizatorzy i sprzedawcy detaliczni 
ułatwiający zamawianie imprez 
turystycznych oraz aranżowanych usług 
turystycznych na swoim terytorium 
uzyskali zabezpieczenie skutecznego i 
niezwłocznego zwrotu wszystkich 
płatności dokonanych przez podróżnych 
oraz, o ile usługa obejmuje przewóz osób, 
do skutecznego i szybkiego powrotu 
podróżnych do kraju w przypadku 
niewypłacalności.

Or. sv

Poprawka 389
Philippe Juvin

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 15 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie zapewniają, aby 
organizatorzy i sprzedawcy detaliczni 

1. Państwa członkowskie zapewniają, aby 
organizatorzy i/lub sprzedawcy detaliczni 
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ułatwiający zamawianie aranżowanych 
usług turystycznych na swoim terytorium 
uzyskali zabezpieczenie skutecznego i 
niezwłocznego zwrotu wszystkich 
płatności dokonanych przez podróżnych 
oraz, o ile usługa obejmuje przewóz osób, 
do skutecznego i szybkiego powrotu 
podróżnych do kraju w przypadku 
niewypłacalności.

w przypadku imprez turystycznych i 
sprzedawcy detaliczni ułatwiający 
zamawianie aranżowanych usług 
turystycznych na swoim terytorium 
uzyskali zabezpieczenie skutecznego i 
niezwłocznego zwrotu wszystkich 
płatności dokonanych przez podróżnych 
oraz, o ile usługa obejmuje przewóz osób, 
do skutecznego i szybkiego powrotu 
podróżnych do kraju w przypadku 
niewypłacalności.

Or. en

Uzasadnienie

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.

Poprawka 390
Sergio Gaetano Cofferati

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 15 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie zapewniają, aby 
organizatorzy i sprzedawcy detaliczni 
ułatwiający zamawianie aranżowanych 
usług turystycznych na swoim terytorium 
uzyskali zabezpieczenie skutecznego i 
niezwłocznego zwrotu wszystkich 
płatności dokonanych przez podróżnych 
oraz, o ile usługa obejmuje przewóz osób, 
do skutecznego i szybkiego powrotu 
podróżnych do kraju w przypadku 
niewypłacalności.

1. Państwa członkowskie zapewniają, aby 
organizatorzy imprez turystycznych i 
sprzedawcy detaliczni ułatwiający 
zamawianie aranżowanych usług 
turystycznych na swoim terytorium 
uzyskali zabezpieczenie skutecznego i 
niezwłocznego zwrotu wszystkich 
płatności dokonanych przez podróżnych 
oraz, o ile usługa obejmuje przewóz osób, 
do skutecznego i szybkiego powrotu 
podróżnych do kraju w przypadku 
niewypłacalności.

Or. en
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Poprawka 391
Matteo Salvini

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 15 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Ochrona na wypadek niewypłacalności, 
o której mowa w ust. 1, uwzględnia 
rzeczywiste ryzyko finansowe działalności 
danego przedsiębiorcy. Ochrona działa na 
korzyść podróżnych, niezależnie od ich 
miejsca zamieszkania, miejsca rozpoczęcia 
podróży lub tego, czy sprzedano imprezę 
turystyczną czy też aranżowane usługi 
turystyczne.

2. Ochrona na wypadek niewypłacalności, 
o której mowa w ust. 1, uwzględnia 
rzeczywiste ryzyko finansowe działalności 
danego przedsiębiorcy. Ochrona działa na 
korzyść podróżnych, niezależnie od ich 
miejsca zamieszkania, miejsca rozpoczęcia 
podróży lub tego, czy sprzedano imprezę 
turystyczną.

Or. en

Uzasadnienie

Zobowiązania wobec przedsiębiorcy są nieproporcjonalne i przyczyniłyby się do znacznego 
zmniejszenia jego motywacji do oferowania atrakcyjnych rozwiązań. Konsumenci zostaliby 
ukarani, mając tym samym mniejszy wybór i elastyczność oraz ograniczony dostęp do ofert. 
Należy odnotować, że w wielu przypadkach klauzule dotyczące ochrony na wypadek
niewypłacalności nie będą wykonalne: jeśli konsument nie może być zidentyfikowany, 
sprzedawcy detaliczni nie będą mieli możliwości zidentyfikowania konsumentów, którzy kupili 
usługi przy wykorzystaniu linków zamieszczonych na swoich stronach internetowych.

Poprawka 392
Jorgo Chatzimarkakis

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 15 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Ochrona na wypadek niewypłacalności, 
o której mowa w ust. 1, uwzględnia 
rzeczywiste ryzyko finansowe działalności 
danego przedsiębiorcy. Ochrona działa na 
korzyść podróżnych, niezależnie od ich 
miejsca zamieszkania, miejsca rozpoczęcia 
podróży lub tego, czy sprzedano imprezę 
turystyczną czy też aranżowane usługi 
turystyczne.

2. Ochrona na wypadek niewypłacalności, 
o której mowa w ust. 1, uwzględnia 
rzeczywiste ryzyko finansowe działalności 
danego przedsiębiorcy. Ochrona działa na 
korzyść podróżnych, niezależnie od ich 
miejsca zamieszkania, miejsca rozpoczęcia 
podróży lub tego, czy sprzedano imprezę 
turystyczną.
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Or. en

Poprawka 393
Emma McClarkin

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 15 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. Ochrona na wypadek
niewypłacalności, o której mowa w ust. 1, 
w sposób adekwatny spełnia wymagania
określone w niniejszej dyrektywie, pod 
warunkiem że jest skuteczna we 
wszystkich racjonalnie możliwych do 
przewidzenia okolicznościach.

Or. en

Uzasadnienie

Ochrona na wypadek niewypłacalności powinna być adekwatna i nie powinna być 
spełniającą nieokreślone wymagania nadmierną gwarancją, której koszty mogłyby zostać 
przeniesione na konsumenta.

Poprawka 394
Emma McClarkin

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 15 – ustęp 2 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2b. W odpowiednich przypadkach 
ochrona na wypadek niewypłacalności, o 
której mowa w ust. 1, może zapewniać 
wypełnienie umów dotyczących imprez 
turystycznych lub powiązanych usług 
turystycznych, a nie zwrot kosztów.

Or. en

Poprawka 395
Matteo Salvini
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 16 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie uznają 
wymagania dotyczące krajowych 
przepisów transponujących art. 15 za 
spełnione w przypadku wszelkiej ochrony 
na wypadek niewypłacalności uzyskanej 
przez organizatora lub sprzedawcę 
detalicznego ułatwiającego zamówienie 
aranżowanych usług turystycznych 
zgodnie z przyjętymi w państwie 
członkowskim, w którym prowadzone jest 
jego przedsiębiorstwo, przepisami 
transponującymi art. 15.

1. Państwa członkowskie uznają 
wymagania dotyczące krajowych 
przepisów transponujących art. 15 za 
spełnione w przypadku wszelkiej ochrony 
na wypadek niewypłacalności uzyskanej 
przez organizatora zgodnie z przyjętymi w 
państwie członkowskim, w którym 
prowadzone jest jego przedsiębiorstwo, 
przepisami transponującymi art. 15.

Or. en

Uzasadnienie

Zakres dyrektywy w sprawie zorganizowanych podróży, wakacji i wycieczek powinien 
ograniczać się do kombinacji usług turystycznych stanowiących imprezę turystyczną.
Wprowadzenie w niniejszej dyrektywie nowej koncepcji „aranżowanych usług turystycznych” 
mogłoby mieć niekorzystny wpływ na konsumentów i przedsiębiorstwa, poprzez stworzenie 
niepewności prawa i zamieszania między zarówno konsumentami, jak i dostawcami usług 
turystycznych.

Poprawka 396
Jorgo Chatzimarkakis

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 16 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie uznają 
wymagania dotyczące krajowych 
przepisów transponujących art. 15 za 
spełnione w przypadku wszelkiej ochrony 
na wypadek niewypłacalności uzyskanej 
przez organizatora lub sprzedawcę 
detalicznego ułatwiającego zamówienie 
aranżowanych usług turystycznych 
zgodnie z przyjętymi w państwie 

1. Państwa członkowskie uznają 
wymagania dotyczące krajowych 
przepisów transponujących art. 15 za 
spełnione w przypadku wszelkiej ochrony 
na wypadek niewypłacalności uzyskanej 
przez organizatora zgodnie z przyjętymi w 
państwie członkowskim, w którym 
prowadzone jest jego przedsiębiorstwo, 
przepisami transponującymi art. 15.
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członkowskim, w którym prowadzone jest 
jego przedsiębiorstwo, przepisami 
transponującymi art. 15.

Or. en

Poprawka 397
Ivo Belet

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 16 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie uznają 
wymagania dotyczące krajowych
przepisów transponujących art. 15 za 
spełnione w przypadku wszelkiej ochrony 
na wypadek niewypłacalności uzyskanej 
przez organizatora lub sprzedawcę 
detalicznego ułatwiającego zamówienie 
aranżowanych usług turystycznych zgodnie 
z przyjętymi w państwie członkowskim, w 
którym prowadzone jest jego 
przedsiębiorstwo, przepisami 
transponującymi art. 15.

1. Państwa członkowskie uznają 
wymagania dotyczące przepisów 
transponujących art. 15 za spełnione w 
przypadku wszelkiej ochrony na wypadek 
niewypłacalności uzyskanej przez 
organizatora lub sprzedawcę detalicznego 
ułatwiającego zamówienie aranżowanych 
usług turystycznych zgodnie z przyjętymi 
w państwie członkowskim, w którym 
prowadzone jest jego przedsiębiorstwo, 
przepisami transponującymi art. 15.

Or. nl

Uzasadnienie

Niniejsza dyrektywa jest transponowana przez państwa członkowskie na różnych poziomach 
administracyjnych, w zależności od struktury państwa.

Poprawka 398
Philippe Juvin

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 16 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie uznają 
wymagania dotyczące krajowych 
przepisów transponujących art. 15 za 
spełnione w przypadku wszelkiej ochrony 
na wypadek niewypłacalności uzyskanej 

1. Państwa członkowskie uznają 
wymagania dotyczące krajowych 
przepisów transponujących art. 15 za 
spełnione w przypadku wszelkiej ochrony 
na wypadek niewypłacalności uzyskanej 
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przez organizatora lub sprzedawcę 
detalicznego ułatwiającego zamówienie 
aranżowanych usług turystycznych zgodnie 
z przyjętymi w państwie członkowskim, w 
którym prowadzone jest jego 
przedsiębiorstwo, przepisami 
transponującymi art. 15.

przez organizatora i/lub sprzedawcę 
detalicznego w przypadku imprez 
turystycznych lub sprzedawcę detalicznego 
ułatwiającego zamówienie aranżowanych 
usług turystycznych zgodnie z przyjętymi 
w państwie członkowskim, w którym 
prowadzone jest jego przedsiębiorstwo, 
przepisami transponującymi art. 15.

Or. en

Uzasadnienie

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.

Poprawka 399
Matteo Salvini

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 16 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. Komisja powinna opracować spójny 
wzór tworzenia więzi między państwami 
członkowskimi w celu zapewnienia 
spójności i uniknięcia dokonywania 
zakupów zabezpieczenia w różnych 
krajach Unii. Powinno się prowadzić 
konsultacje z zainteresowanymi stronami 
w zakresie sposobu wyliczania tego wzoru.

Or. en

Uzasadnienie

Opracowanie spójnego wzoru tworzenia więzi między państwami członkowskimi zapewniłoby 
spójność i uniknęłoby się dokonywania zakupów zabezpieczenia w różnych krajach UE.
Powinno się prowadzić konsultacje z zainteresowanymi stronami w zakresie możliwego 
sposobu wyliczania tego wzoru.
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Poprawka 400
Matteo Salvini

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 16 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Państwa członkowskie wyznaczają 
centralne punkty kontaktowe ułatwiające 
współpracę administracyjną i 
nadzorowanie organizatorów oraz
sprzedawców detalicznych ułatwiających 
zamawianie aranżowanych usług 
turystycznych, którzy prowadzą 
działalność w różnych państwach 
członkowskich. Przekazują one dane 
kontaktowe wyżej wymienionych punktów 
kontaktowych wszystkim pozostałym 
państwom członkowskim oraz Komisji.

2. Państwa członkowskie wyznaczają 
centralne punkty kontaktowe ułatwiające 
współpracę administracyjną i 
nadzorowanie organizatorów, którzy 
prowadzą działalność w różnych 
państwach członkowskich. Przekazują one 
dane kontaktowe wyżej wymienionych 
punktów kontaktowych wszystkim 
pozostałym państwom członkowskim oraz 
Komisji. 

Or. en

Uzasadnienie

Zakres dyrektywy w sprawie zorganizowanych podróży, wakacji i wycieczek powinien 
ograniczać się do kombinacji usług turystycznych stanowiących imprezę turystyczną.
Wprowadzenie w niniejszej dyrektywie nowej koncepcji „aranżowanych usług turystycznych” 
mogłoby mieć niekorzystny wpływ na konsumentów i przedsiębiorstwa, poprzez stworzenie 
niepewności prawa i zamieszania między zarówno konsumentami, jak i dostawcami usług 
turystycznych.

Poprawka 401
Jorgo Chatzimarkakis

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 16 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Państwa członkowskie wyznaczają 
centralne punkty kontaktowe ułatwiające 
współpracę administracyjną i 
nadzorowanie organizatorów oraz
sprzedawców detalicznych ułatwiających 
zamawianie aranżowanych usług 
turystycznych, którzy prowadzą 

2. Państwa członkowskie wyznaczają 
centralne punkty kontaktowe ułatwiające 
współpracę administracyjną i 
nadzorowanie organizatorów, którzy 
prowadzą działalność w różnych 
państwach członkowskich. Przekazują one 
dane kontaktowe wyżej wymienionych 
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działalność w różnych państwach 
członkowskich. Przekazują one dane 
kontaktowe wyżej wymienionych punktów 
kontaktowych wszystkim pozostałym 
państwom członkowskim oraz Komisji.

punktów kontaktowych wszystkim 
pozostałym państwom członkowskim oraz 
Komisji.

Or. en

Poprawka 402
Philippe Juvin

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 16 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Państwa członkowskie wyznaczają 
centralne punkty kontaktowe ułatwiające 
współpracę administracyjną i 
nadzorowanie organizatorów oraz 
sprzedawców detalicznych ułatwiających 
zamawianie aranżowanych usług 
turystycznych, którzy prowadzą 
działalność w różnych państwach 
członkowskich. Przekazują one dane 
kontaktowe wyżej wymienionych punktów 
kontaktowych wszystkim pozostałym 
państwom członkowskim oraz Komisji.

2. Państwa członkowskie wyznaczają 
centralne punkty kontaktowe ułatwiające 
współpracę administracyjną i 
nadzorowanie organizatorów i/lub 
sprzedawców detalicznych w przypadku 
imprez turystycznych oraz sprzedawców 
detalicznych ułatwiających zamawianie 
aranżowanych usług turystycznych, którzy 
prowadzą działalność w różnych 
państwach członkowskich. Przekazują one 
dane kontaktowe wyżej wymienionych 
punktów kontaktowych wszystkim 
pozostałym państwom członkowskim oraz 
Komisji.

Or. en

Uzasadnienie

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.

Poprawka 403
Matteo Salvini
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 16 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Centralne punkty kontaktowe 
udostępniają sobie wzajemnie wszelkie 
niezbędne informacje na temat swoich 
krajowych systemów ochrony na wypadek 
niewypłacalności oraz określają organ lub 
organy udzielające ochrony na wypadek 
niewypłacalności konkretnemu 
przedsiębiorcy mającemu siedzibę na ich 
terytorium. Państwa członkowskie 
przyznają sobie nawzajem dostęp do 
wszelkich wykazów zawierających 
zestawienia organizatorów i sprzedawców 
detalicznych ułatwiających zamawianie 
aranżowanych usług turystycznych, którzy 
zachowują zgodność z ich wymaganiami 
dotyczącymi ochrony na wypadek 
niewypłacalności. 

3. Centralne punkty kontaktowe 
udostępniają sobie wzajemnie wszelkie 
niezbędne informacje na temat swoich 
krajowych systemów ochrony na wypadek 
niewypłacalności oraz określają organ lub 
organy udzielające ochrony na wypadek 
niewypłacalności konkretnemu 
przedsiębiorcy mającemu siedzibę na ich 
terytorium. Państwa członkowskie 
przyznają sobie nawzajem dostęp do 
wszelkich wykazów zawierających 
zestawienia organizatorów, którzy 
zachowują zgodność z ich wymaganiami 
dotyczącymi ochrony na wypadek 
niewypłacalności.

Or. en

Uzasadnienie

Zakres dyrektywy w sprawie zorganizowanych podróży, wakacji i wycieczek powinien 
ograniczać się do kombinacji usług turystycznych stanowiących imprezę turystyczną.
Wprowadzenie w niniejszej dyrektywie nowej koncepcji „aranżowanych usług turystycznych” 
mogłoby mieć niekorzystny wpływ na konsumentów i przedsiębiorstwa, poprzez stworzenie 
niepewności prawa i zamieszania między zarówno konsumentami, jak i dostawcami usług 
turystycznych.

Poprawka 404
Jorgo Chatzimarkakis

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 16 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Centralne punkty kontaktowe 
udostępniają sobie wzajemnie wszelkie 
niezbędne informacje na temat swoich 
krajowych systemów ochrony na wypadek 

3. Centralne punkty kontaktowe 
udostępniają sobie wzajemnie wszelkie 
niezbędne informacje na temat swoich 
krajowych systemów ochrony na wypadek 
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niewypłacalności oraz określają organ lub 
organy udzielające ochrony na wypadek 
niewypłacalności konkretnemu 
przedsiębiorcy mającemu siedzibę na ich 
terytorium. Państwa członkowskie 
przyznają sobie nawzajem dostęp do 
wszelkich wykazów zawierających 
zestawienia organizatorów i sprzedawców 
detalicznych ułatwiających zamawianie 
aranżowanych usług turystycznych, którzy 
zachowują zgodność z ich wymaganiami 
dotyczącymi ochrony na wypadek 
niewypłacalności.

niewypłacalności oraz określają organ lub 
organy udzielające ochrony na wypadek 
niewypłacalności konkretnemu 
przedsiębiorcy mającemu siedzibę na ich 
terytorium. Państwa członkowskie 
przyznają sobie nawzajem dostęp do 
wszelkich wykazów zawierających 
zestawienia organizatorów, którzy 
zachowują zgodność z ich wymaganiami 
dotyczącymi ochrony na wypadek 
niewypłacalności.

Or. en

Poprawka 405
Ivo Belet

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 16 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Centralne punkty kontaktowe 
udostępniają sobie wzajemnie wszelkie 
niezbędne informacje na temat swoich 
krajowych systemów ochrony na wypadek 
niewypłacalności oraz określają organ lub 
organy udzielające ochrony na wypadek 
niewypłacalności konkretnemu 
przedsiębiorcy mającemu siedzibę na ich 
terytorium. Państwa członkowskie 
przyznają sobie nawzajem dostęp do 
wszelkich wykazów zawierających 
zestawienia organizatorów i sprzedawców 
detalicznych ułatwiających zamawianie 
aranżowanych usług turystycznych, którzy 
zachowują zgodność z ich wymaganiami 
dotyczącymi ochrony na wypadek 
niewypłacalności.

3. Centralne punkty kontaktowe 
udostępniają sobie wzajemnie wszelkie 
niezbędne informacje na temat swoich 
systemów ochrony na wypadek 
niewypłacalności oraz określają organ lub 
organy udzielające ochrony na wypadek 
niewypłacalności konkretnemu 
przedsiębiorcy mającemu siedzibę na ich 
terytorium. Państwa członkowskie 
przyznają sobie nawzajem dostęp do 
wszelkich wykazów zawierających 
zestawienia organizatorów i sprzedawców 
detalicznych ułatwiających zamawianie 
aranżowanych usług turystycznych, którzy 
zachowują zgodność z ich wymaganiami 
dotyczącymi ochrony na wypadek 
niewypłacalności.

Or. nl

Uzasadnienie
Niniejsza dyrektywa jest transponowana przez państwa członkowskie na różnych poziomach 
administracyjnych, w zależności od struktury państwa.
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Poprawka 406
Philippe Juvin

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 16 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Centralne punkty kontaktowe 
udostępniają sobie wzajemnie wszelkie 
niezbędne informacje na temat swoich 
krajowych systemów ochrony na wypadek 
niewypłacalności oraz określają organ lub 
organy udzielające ochrony na wypadek 
niewypłacalności konkretnemu 
przedsiębiorcy mającemu siedzibę na ich 
terytorium. Państwa członkowskie 
przyznają sobie nawzajem dostęp do 
wszelkich wykazów zawierających 
zestawienia organizatorów i sprzedawców 
detalicznych ułatwiających zamawianie 
aranżowanych usług turystycznych, którzy 
zachowują zgodność z ich wymaganiami 
dotyczącymi ochrony na wypadek 
niewypłacalności.

3. Centralne punkty kontaktowe 
udostępniają sobie wzajemnie wszelkie 
niezbędne informacje na temat swoich 
krajowych systemów ochrony na wypadek 
niewypłacalności oraz określają organ lub 
organy udzielające ochrony na wypadek 
niewypłacalności konkretnemu 
przedsiębiorcy mającemu siedzibę na ich 
terytorium. Państwa członkowskie 
przyznają sobie nawzajem dostęp do 
wszelkich wykazów zawierających 
zestawienia organizatorów i/lub 
sprzedawców detalicznych w przypadku 
imprez turystycznych i sprzedawców 
detalicznych ułatwiających zamawianie 
aranżowanych usług turystycznych, którzy 
zachowują zgodność z ich wymaganiami 
dotyczącymi ochrony na wypadek 
niewypłacalności.

Or. en

Uzasadnienie

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.

Poprawka 407
Matteo Salvini

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 16 – ustęp 4
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Jeżeli państwo członkowskie ma 
wątpliwości co do ochrony na wypadek 
niewypłacalności organizatora lub 
sprzedawcy detalicznego ułatwiającego 
zamawianie aranżowanych usług 
turystycznych, który ma siedzibę w innym 
państwie członkowskim, a prowadzi 
działalność na jego terytorium, zwraca się 
o wyjaśnienia do państwa członkowskiego, 
w którym znajduje się siedziba. Państwa 
członkowskie odpowiadają na wnioski 
napływające z innych państw 
członkowskich nie później niż w ciągu 15 
dni roboczych od daty ich otrzymania.

4. Jeżeli państwo członkowskie ma 
wątpliwości co do ochrony na wypadek 
niewypłacalności organizatora, który ma 
siedzibę w innym państwie członkowskim, 
a prowadzi działalność na jego terytorium, 
zwraca się o wyjaśnienia do państwa 
członkowskiego, w którym znajduje się 
siedziba. Państwa członkowskie 
odpowiadają na wnioski napływające z 
innych państw członkowskich nie później 
niż w ciągu 15 dni roboczych od daty ich 
otrzymania.

Or. en

Uzasadnienie

Zakres dyrektywy w sprawie zorganizowanych podróży, wakacji i wycieczek powinien 
ograniczać się do kombinacji usług turystycznych stanowiących imprezę turystyczną.
Wprowadzenie w niniejszej dyrektywie nowej koncepcji „aranżowanych usług turystycznych” 
mogłoby mieć niekorzystny wpływ na konsumentów i przedsiębiorstwa, poprzez stworzenie 
niepewności prawa i zamieszania między zarówno konsumentami, jak i dostawcami usług 
turystycznych.

Poprawka 408
Jorgo Chatzimarkakis

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 16 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Jeżeli państwo członkowskie ma 
wątpliwości co do ochrony na wypadek 
niewypłacalności organizatora lub 
sprzedawcy detalicznego ułatwiającego 
zamawianie aranżowanych usług 
turystycznych, który ma siedzibę w innym 
państwie członkowskim, a prowadzi 
działalność na jego terytorium, zwraca się 
o wyjaśnienia do państwa członkowskiego, 
w którym znajduje się siedziba. Państwa 
członkowskie odpowiadają na wnioski 
napływające z innych państw 

4. Jeżeli państwo członkowskie ma 
wątpliwości co do ochrony na wypadek 
niewypłacalności organizatora, który ma 
siedzibę w innym państwie członkowskim, 
a prowadzi działalność na jego terytorium, 
zwraca się o wyjaśnienia do państwa 
członkowskiego, w którym znajduje się 
siedziba. Państwa członkowskie 
odpowiadają na wnioski napływające z 
innych państw członkowskich nie później 
niż w ciągu 15 dni roboczych od daty ich 
otrzymania.
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członkowskich nie później niż w ciągu 15 
dni roboczych od daty ich otrzymania.

Or. en

Poprawka 409
Philippe Juvin

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 16 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Jeżeli państwo członkowskie ma 
wątpliwości co do ochrony na wypadek 
niewypłacalności organizatora lub 
sprzedawcy detalicznego ułatwiającego 
zamawianie aranżowanych usług 
turystycznych, który ma siedzibę w innym 
państwie członkowskim, a prowadzi 
działalność na jego terytorium, zwraca się 
o wyjaśnienia do państwa członkowskiego, 
w którym znajduje się siedziba. Państwa 
członkowskie odpowiadają na wnioski 
napływające z innych państw 
członkowskich nie później niż w ciągu 15 
dni roboczych od daty ich otrzymania.

4. Jeżeli państwo członkowskie ma 
wątpliwości co do ochrony na wypadek 
niewypłacalności organizatora i/lub 
sprzedawcy detalicznego w przypadku 
imprezy turystycznej lub sprzedawcy 
detalicznego ułatwiającego zamawianie 
aranżowanych usług turystycznych, który 
ma siedzibę w innym państwie 
członkowskim, a prowadzi działalność na 
jego terytorium, zwraca się o wyjaśnienia 
do państwa członkowskiego, w którym 
znajduje się siedziba. Państwa 
członkowskie odpowiadają na wnioski 
napływające z innych państw 
członkowskich nie później niż w ciągu 15 
dni roboczych od daty ich otrzymania.

Or. en

Uzasadnienie

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.

Poprawka 410
Matteo Salvini
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 17

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 17 skreślony
Wymogi informacyjne w przypadku 
aranżowanych usług turystycznych 
Państwa członkowskie zapewniają, aby 
przed związaniem podróżnego jakąkolwiek 
umową lub powiązaną ofertą dotyczącą 
aranżowanych usług turystycznych 
przedsiębiorca ułatwiający zamówienie 
aranżowanych usług turystycznych 
stwierdził w sposób jasny i widoczny:
a) że każdy dostawca usług będzie ponosił 
wyłączną odpowiedzialność za poprawne 
umowne wykonanie swoich usług; oraz
b) że podróżnemu nie przysługuje żadne 
prawo przyznane na mocy niniejszej 
dyrektywy wyłącznie uczestnikom imprez 
turystycznych, ale że przysługuje mu 
prawo do zwrotu płatności zaliczkowych i, 
o ile usługa obejmuje przewóz pasażerów, 
do powrotu do kraju w przypadku gdy 
sprzedawca detaliczny lub którykolwiek z 
dostawców usług stanie się niewypłacalny. 

Or. en

Uzasadnienie

Z dyrektywy należy usunąć odniesienie do „aranżowanych usług turystycznych”, tak aby 
pozwolić konsumentom w pełni czerpać korzyści z inicjatyw dostawców usług turystycznych.
Byłoby to zgodnie z celem UE dotyczącym płynnej mobilności. Należy również odnotować, że 
wprowadzenie postanowień wymienionych w tym artykule będzie niemożliwe w przypadkach, 
w których podróżny, który posłużył się linkami do stron internetowych, aby uzyskać dostęp do 
dwóch usług w ramach danej wycieczki, zrobił to bez własnej identyfikacji.

Poprawka 411
Jorgo Chatzimarkakis

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 17
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 17 skreślony
Wymogi informacyjne w przypadku 
aranżowanych usług turystycznych 
Państwa członkowskie zapewniają, aby 
przed związaniem podróżnego jakąkolwiek 
umową lub powiązaną ofertą dotyczącą 
aranżowanych usług turystycznych 
przedsiębiorca ułatwiający zamówienie 
aranżowanych usług turystycznych 
stwierdził w sposób jasny i widoczny:
a) że każdy dostawca usług będzie ponosił 
wyłączną odpowiedzialność za poprawne 
umowne wykonanie swoich usług; oraz
b) że podróżnemu nie przysługuje żadne 
prawo przyznane na mocy niniejszej 
dyrektywy wyłącznie uczestnikom imprez 
turystycznych, ale że przysługuje mu 
prawo do zwrotu płatności zaliczkowych i, 
o ile usługa obejmuje przewóz pasażerów, 
do powrotu do kraju w przypadku gdy 
sprzedawca detaliczny lub którykolwiek z 
dostawców usług stanie się niewypłacalny. 

Or. en

Poprawka 412
Sergio Gaetano Cofferati

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 17 – akapit pierwszy – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie zapewniają, aby 
przed związaniem podróżnego jakąkolwiek 
umową lub powiązaną ofertą dotyczącą 
aranżowanych usług turystycznych 
przedsiębiorca ułatwiający zamówienie 
aranżowanych usług turystycznych 
stwierdził w sposób jasny i widoczny:

Państwa członkowskie zapewniają, aby 
przed związaniem podróżnego jakąkolwiek 
umową lub powiązaną ofertą dotyczącą 
aranżowanych usług turystycznych 
przedsiębiorca ułatwiający zamówienie 
aranżowanych usług turystycznych 
stwierdził w sposób jasny i widoczny na 
trwałym nośniku:
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Or. en

Poprawka 413
Sergio Gaetano Cofferati

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 17 – akapit pierwszy – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) że podróżnemu nie przysługuje żadne 
prawo przyznane na mocy niniejszej 
dyrektywy wyłącznie uczestnikom imprez 
turystycznych, ale że przysługuje mu 
prawo do zwrotu płatności zaliczkowych i, 
o ile usługa obejmuje przewóz pasażerów, 
do powrotu do kraju w przypadku gdy 
sprzedawca detaliczny lub którykolwiek z 
dostawców usług stanie się niewypłacalny. 

b) że podróżnemu nie przysługuje żadne 
prawo przyznane na mocy niniejszej 
dyrektywy wyłącznie uczestnikom imprez 
turystycznych, ale że przysługuje mu 
prawo do zwrotu płatności zaliczkowych, 
pomoc w przypadku trudnej sytuacji i, o 
ile usługa obejmuje przewóz pasażerów, do 
powrotu do kraju w przypadku gdy 
sprzedawca detaliczny lub którykolwiek z 
dostawców usług stanie się niewypłacalny. 

Or. en

Poprawka 414
Monika Hohlmeier

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 17 – akapit pierwszy – litera b a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ba) że podróżny otrzyma pełny rachunek 
zawierający wszystkie koszty usługi 
turystycznej przedstawione w przejrzystej 
formie, w szczególności koszty zmiany 
terminu rezerwacji, odwołania rezerwacji 
lub pozostałych zmian usługi turystycznej;
ten rachunek należy udostępnić 
podróżnemu najpóźniej w dniu 
rozpoczęcia imprezy turystycznej;

Or. de
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Poprawka 415
Bernadette Vergnaud

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 17 – akapit pierwszy – litera b a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ba) że konsumentowi przysługują 
jednakże prawa przyznane na mocy 
dyrektywy 2011/83/UE, z zastrzeżeniem 
wyjątków określonych w niniejszej 
dyrektywie.

Or. fr

Uzasadnienie

Należy wyjaśnić związek z dyrektywą w sprawie praw konsumentów, która przynajmniej 
częściowo pozostaje w mocy, szczególnie w odniesieniu do niektórych usług turystycznych 
zamawianych poza imprezą turystyczną lub do umów przewozu.

Poprawka 416
Monika Hohlmeier

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 17 – akapit pierwszy – litera b b (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

bb) jaka jest zarezerwowana klasa usługi,
w tym jaka jest ewentualnie niższa klasa 
usługi, w przejrzystej i łatwej do 
odróżnienia formie, a także ich 
dostępność, koszty i warunki zmiany 
rezerwacji, anulowania rezerwacji lub 
innych zmian;

Or. de

Poprawka 417
Monika Hohlmeier

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 17 – akapit pierwszy – litera b c (nowa)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

bc) jaka jest dostępna pula miejsc w 
ramach danej klasy usługi w tym 
ewentualne dodatkowe koszty w 
przypadku zmiany na inną klasę usługi 
lub niższą klasę usługi;

Or. de

Poprawka 418
Sergio Gaetano Cofferati

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 17 – akapit pierwszy a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W przypadku gdy nie stosuje się 
postanowień zawartych w akapicie 
pierwszym lit. b) niniejszego artykułu, 
podróżny korzysta ze wszystkich gwarancji 
i praw zapewnionych w ramach imprez 
turystycznych na podstawie niniejszej 
dyrektywy.

Or. en

Poprawka 419
Philippe Juvin

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 17 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 17a
Informacje sprzedawcy detalicznego 

dotyczące dodatkowych usług 
turystycznych zarezerwowanych w ramach 

aranżowanych usług turystycznych za 
pośrednictwem procesu powiązanych 

rezerwacji wykonywanych online
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Przedsiębiorcy oferujący dodatkowe 
usługi turystyczne w ramach 
aranżowanych usług turystycznych 
określonych w art. 3 pkt 5 lit. b)
zapewniają to, że odpowiedni sprzedawca 
detaliczny jest właściwie poinformowany o 
potwierdzonej rezerwacji dodatkowych 
usług turystycznych, które w konsekwencji 
tworzą, wraz z pierwszą zarezerwowaną 
usługą turystyczną, aranżowaną usługę 
turystyczną, co powoduje tym samym, że 
odpowiedzialność i zobowiązania na 
podstawie niniejszej dyrektywy spoczywają 
na sprzedawcy detalicznym.

Or. en

Uzasadnienie

The current proposal does not foresee an obligation of information from traders providing 
additional travel services in the framework of an ATA via linked online booking processes 
(article 3.5 (b)) to the retailer regarding the additional services booked. The retailer needs 
nonetheless to know if additional services have been booked further to the e-targeting of the 
traveller, and if so which ones, to determine whether if the combination falls under the scope 
of this Directive as ATA. Indeed, if it is the case, this will trigger the liability provisions and 
other obligations of the retailer provided by this Directive.

Poprawka 420
Hans-Peter Mayer

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 17 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 17a
Przedsiębiorcy ułatwiający zamawianie 
powiązanych usług turystycznych online
nie ukrywają lub nie przedstawiają w 
niejasny, nieczytelny i niejednoznaczny 
sposób lub za późno możliwości 
nierezerwowania żadnych dalszych usług 
lub usług pomocniczych. Taka możliwość 
zawsze jest domyślnie wcześniej wybrana.

Or. en
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Poprawka 421
Hans-Peter Mayer

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł -18 (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł -18
Niespełnienie obowiązku informacyjnego
W sytuacji, gdy podróżnemu przysługuje 
prawo odstąpienia od umowy, a nie 
zostanie on o tym poinformowany, ma 
prawo odstąpić od umowy bez ponoszenia 
jakichkolwiek kosztów w ciągu 24 godzin 
przed rozpoczęciem imprezy turystycznej.

Or. de

Poprawka 422
Sergio Gaetano Cofferati, Marc Tarabella

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 18 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 18a
Widoczne oznaczenie

Jakakolwiek umowa dotycząca imprezy 
turystycznej lub przedumowne informacje 
zawierają w wyraźny i rzucający się w 
oczy sposób oraz w widocznym miejscu 
zielone oznaczenie wizualne, standardowe 
na szczeblu UE, które pozwala rozpoznać, 
że ma się do czynienia z umową dotyczącą 
imprezy turystycznej.
Państwa członkowskie zapewniają to, że 
przedsiębiorca ułatwiający zamówienie 
powiązanych usług turystycznych 
umieszcza w wyraźny i rzucający się w 
oczy sposób żółte oznaczenie wizualne, 
standardowe na szczeblu UE, które 
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pozwala rozpoznać, że ma się do czynienia 
z umową dotyczącą powiązanej usługi 
turystycznej, przed związaniem 
podróżnego jakąkolwiek umową lub 
powiązaną ofertą dotyczącą 
aranżowanych usług turystycznych i 
udzielając jednocześnie informacji, o 
których mowa w art. 17.
Komisja ma prawo do przyjęcia 
standardów technicznych zgodnie z art. 
18b w celu określenia, jak mają wyglądać 
te wizualne oznaczenia, po tym jak 
Komisja przeprowadzi należyte badania 
wśród konsumentów, tak aby wybrać 
najlepsze dla nich rozwiązanie.

Or. en

Poprawka 423
Sergio Gaetano Cofferati, Marc Tarabella

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 18 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 18b
Standardy techniczne

1. Powierzenie Komisji uprawnień do 
przyjęcia standardów technicznych 
podlega warunkom określonym 
w niniejszym artykule.
2. Uprawnienia do przyjęcia standardów 
technicznych, o których mowa w art. 18a,
powierza się Komisji na okres [1 roku] od 
wejścia w życie niniejszego 
rozporządzenia.
3. Przekazanie uprawnień, o których 
mowa w art. 18a, może zostać w 
dowolnym momencie odwołane przez 
Parlament Europejski lub przez Radę.
Decyzja o odwołaniu kończy przekazanie 
określonych niej uprawnień. Decyzja 
o odwołaniu staje się skuteczna od 
następnego dnia po jej opublikowaniu 
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w Dzienniku Urzędowym Unii 
Europejskiej lub w określonym w tej 
decyzji późniejszym terminie. Nie wpływa 
ona na ważność jakichkolwiek już 
obowiązujących standardów technicznych.
4. Niezwłocznie po przyjęciu standardów 
technicznych Komisja przekazuje je 
równocześnie Parlamentowi 
Europejskiemu i Radzie.
5. Standard techniczny przyjęty na 
podstawie art. 18a wchodzi w życie tylko
wtedy, kiedy Parlament Europejski albo
Rada nie wyraziły sprzeciwu w terminie 
dwóch miesięcy od przekazania tego aktu
Parlamentowi Europejskiemu i Radzie lub 
kiedy przed upływem tego terminu 
zarówno Parlament Europejski, jak i 
Rada poinformowały Komisję, że nie 
wnoszą sprzeciwu. Termin ten przedłuża 
się o [dwa miesiące] z inicjatywy 
Parlamentu Europejskiego lub Rady.

Or. en

Poprawka 424
Hans-Peter Mayer

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 19

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie zapewniają, aby 
sprzedawca detaliczny, który zgodził się 
doprowadzić do rezerwacji imprezy 
turystycznej lub aranżowanych usług 
turystycznych lub który ułatwił 
zarezerwowanie takich usług, ponosił 
odpowiedzialność za wszelkie błędy 
występujące w procesie rezerwacji, chyba 
że takie błędy są związane z podróżnym
lub nieuniknionymi i nadzwyczajnymi 
okolicznościami.

Państwa członkowskie zapewniają, aby 
sprzedawca detaliczny, który zgodził się 
doprowadzić do rezerwacji imprezy 
turystycznej lub aranżowanych usług 
turystycznych lub który ułatwił 
zarezerwowanie takich usług, ponosił 
odpowiedzialność za nieprzekazanie lub 
przekazanie niekompletnych informacji 
udostępnionych przez organizatora 
zgodnie z art. 4 ust. 1 lub za błędy przy 
rezerwacji. Sprzedawca detaliczny nie 
ponosi odpowiedzialności za błędy w 
procesie rezerwacji, które wynikły na 
skutek postępowania podróżnego lub 
powstały na skutek nieuniknionych i 
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nadzwyczajnych okoliczności.

Or. de

Uzasadnienie

Niniejsza poprawka jest powiązana z poprawką wprowadzoną w art. 4.

Poprawka 425
Matteo Salvini

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 19

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie zapewniają, aby 
sprzedawca detaliczny, który zgodził się 
doprowadzić do rezerwacji imprezy 
turystycznej lub aranżowanych usług 
turystycznych lub który ułatwił 
zarezerwowanie takich usług, ponosił 
odpowiedzialność za wszelkie błędy 
występujące w procesie rezerwacji, chyba 
że takie błędy są związane z podróżnym 
lub nieuniknionymi i nadzwyczajnymi 
okolicznościami.

Państwa członkowskie zapewniają, aby 
sprzedawca detaliczny, który zgodził się 
doprowadzić do rezerwacji imprezy 
turystycznej ponosił odpowiedzialność za 
wszelkie błędy występujące w procesie 
rezerwacji, chyba że takie błędy są 
związane z podróżnym lub nieuniknionymi 
i nadzwyczajnymi okolicznościami.

Or. en

Uzasadnienie

Osoba ułatwiająca, która jedynie zapewnia link do strony internetowej innego dostawcy, nie 
powinna być pociągana do odpowiedzialności za proces rezerwacji na tej drugiej stronie 
internetowej, nad którym osoba ta najprawdopodobniej nie sprawuje kontroli. Dostawcy 
usług, który ułatwiają zakup dodatkowych usług turystycznych poprzez udostępnianie linków 
do stron internetowych stron trzecich, nie powinni być tym samym pociągani do 
odpowiedzialności za błędy w rezerwacji, jako że pełnią oni jedynie rolę osoby ułatwiającej, a 
nie organizatora lub sprzedawcy detalicznego.

Poprawka 426
Sergio Gaetano Cofferati, Marc Tarabella

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 19
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie zapewniają, aby 
sprzedawca detaliczny, który zgodził się 
doprowadzić do rezerwacji imprezy 
turystycznej lub aranżowanych usług 
turystycznych lub który ułatwił 
zarezerwowanie takich usług, ponosił 
odpowiedzialność za wszelkie błędy 
występujące w procesie rezerwacji, chyba 
że takie błędy są związane z podróżnym 
lub nieuniknionymi i nadzwyczajnymi 
okolicznościami.

Państwa członkowskie zapewniają, aby 
sprzedawca detaliczny, który zgodził się 
doprowadzić do rezerwacji imprezy 
turystycznej lub aranżowanych usług 
turystycznych lub który ułatwił 
zarezerwowanie takich usług, ponosił 
odpowiedzialność za wszelkie błędy 
występujące w procesie rezerwacji, chyba 
że takie błędy są związane z podróżnym. 
W tym przypadku ciężar dostarczenia 
dowodów spoczywa na sprzedawcy 
detalicznym, który przedstawia błąd 
podróżnego.

Or. en

Poprawka 427
Anna Hedh

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 19 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie zapewniają, aby 
sprzedawca detaliczny, który zgodził się 
doprowadzić do rezerwacji imprezy 
turystycznej lub aranżowanych usług 
turystycznych lub który ułatwił 
zarezerwowanie takich usług, ponosił 
odpowiedzialność za wszelkie błędy 
występujące w procesie rezerwacji, chyba 
że takie błędy są związane z podróżnym 
lub nieuniknionymi i nadzwyczajnymi 
okolicznościami.

Państwa członkowskie zapewniają, aby 
sprzedawca detaliczny, który zgodził się 
doprowadzić do rezerwacji imprezy 
turystycznej lub aranżowanych usług 
turystycznych lub który ułatwił 
zarezerwowanie takich usług, ponosił 
odpowiedzialność za wszelkie błędy 
występujące w procesie rezerwacji, chyba 
że takie błędy są związane z podróżnym. 
Podróżny ma prawo do zmiany rezerwacji 
w przypadku, gdy błędy wystąpią w 
przeciągu 48 godzin od dokonania 
rezerwacji.

Or. sv

Poprawka 428
Philippe Juvin
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 19

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie zapewniają, aby 
sprzedawca detaliczny, który zgodził się 
doprowadzić do rezerwacji imprezy 
turystycznej lub aranżowanych usług 
turystycznych lub który ułatwił 
zarezerwowanie takich usług, ponosił 
odpowiedzialność za wszelkie błędy 
występujące w procesie rezerwacji, chyba 
że takie błędy są związane z podróżnym 
lub nieuniknionymi i nadzwyczajnymi 
okolicznościami.

Państwa członkowskie zapewniają, aby 
organizator, który aranżuje rezerwację 
imprezy turystycznej, lub sprzedawca 
detaliczny, który zgodził się doprowadzić 
do rezerwacji imprezy turystycznej lub 
aranżowanych usług turystycznych lub 
który ułatwił zarezerwowanie takich usług, 
ponosił odpowiedzialność za wszelkie 
błędy występujące w procesie rezerwacji w 
przypadku, gdy rzeczywiście uczestniczą 
oni w procesie rezerwacji, chyba że takie 
błędy są związane z podróżnym lub 
nieuniknionymi i nadzwyczajnymi 
okolicznościami. W kontekście 
aranżowanych usług turystycznych 
opartych na zamówieniu dodatkowych 
usług turystycznych od innego 
przedsiębiorcy w ukierunkowany sposób 
poprzez powiązany proces rezerwacji 
online, o którym mowa w art. 3 pkt 5 lit. 
b), sprzedawca detaliczny nie jest 
odpowiedzialny za błędy w rezerwacji 
wynikające z błędów popełnionych przez 
przedsiębiorcę. W tym przypadku państwa 
członkowskie zapewniają to, że 
przedsiębiorca świadczący dodatkowe 
usługi turystyczne jest odpowiedzialny za 
błędy powstające w procesie rezerwacji 
takich usług.

Or. en

Uzasadnienie

Sprzedawcy detaliczni powinni być odpowiedzialni jedynie za błędy w rezerwacji, kiedy 
faktycznie biorą oni udział w procesie rezerwacji. Jeśli, w przypadku aranżowanych usług 
turystycznych z wykorzystaniem powiązanego procesu rezerwacji opartego na przekazywaniu 
między przedsiębiorcami ukierunkowanych informacji, łącznie z miejscem docelowym i 
terminem podróży (zob. poprawka do art. 3 pkt 5 lit. b)), przedsiębiorca świadczący
dodatkowe usługi popełnia błędy w rezerwacji, to on powinien ponosić za nie 
odpowiedzialność, a nie sprzedawca detaliczny, który nie ma kontroli nad procesem 
rezerwacji dodatkowych usług.
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Poprawka 429
Philippe Juvin

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 19 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie zapewniają, aby 
sprzedawca detaliczny, który zgodził się 
doprowadzić do rezerwacji imprezy 
turystycznej lub aranżowanych usług 
turystycznych lub który ułatwił 
zarezerwowanie takich usług, ponosił 
odpowiedzialność za wszelkie błędy 
występujące w procesie rezerwacji, chyba 
że takie błędy są związane z podróżnym 
lub nieuniknionymi i nadzwyczajnymi 
okolicznościami.

(Nie dotyczy polskiej wersji językowej.)

Or. fr

Uzasadnienie

Poprawka ta dotyczy francuskiej wersji językowej. Konieczne jest uzgodnienie terminów z 
treścią rozporządzenia (WE) nr 261/2004 (prawa pasażerów w przypadku odmowy przyjęcia 
na pokład albo odwołania lub dużego opóźnienia lotów), w którym używa się terminu 
„nadzwyczajne okoliczności” (fr. „circonstances extraordinaires”, ang. „extraordinary 
circumstances”).

Poprawka 430
Hans-Peter Mayer

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 20

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W przypadkach gdy organizator lub, 
zgodnie z art. 15 lub 18, sprzedawca 
detaliczny płaci rekompensatę, przyznaje 
obniżkę ceny lub wypełnia inne 
zobowiązania nałożone na niego na mocy 
niniejszej dyrektywy, żaden przepis 
niniejszej dyrektywy lub prawa krajowego 
nie może być interpretowany jako 
ograniczający prawo do dochodzenia 
odszkodowania od jakiejkolwiek osoby 
trzeciej, która przyczyniła się do zdarzenia, 

1. W przypadkach gdy organizator lub, 
zgodnie z art. 15 lub 18, sprzedawca 
detaliczny płaci rekompensatę, przyznaje 
obniżkę ceny lub wypełnia inne 
zobowiązania nałożone na niego na mocy 
niniejszej dyrektywy, państwa 
członkowskie zapewniają to, że 
organizator lub sprzedawca detaliczny ma 
prawo do dochodzenia odszkodowania od 
jakiejkolwiek osoby trzeciej, która 
przyczyniła się do zdarzenia, które 
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które skutkuje rekompensatą, obniżką ceny 
lub innymi zobowiązaniami. 

skutkuje rekompensatą, obniżką ceny lub 
innymi zobowiązaniami. 

2. Prawo do ubiegania się o 
zadośćuczynienie, o którym mowa w ust. 
1, zawiera również prawo organizatorów i 
sprzedawców detalicznych do ubiegania 
się o zadośćuczynienie od dostawców 
usług turystycznych, w przypadku gdy 
organizator lub sprzedawca detaliczny jest 
zobowiązany do zapłacenia 
odszkodowania podróżnemu na podstawie 
niniejszej dyrektywy, a podróżny ma 
jednocześnie prawo do odszkodowania na 
podstawie innego mającego zastosowanie 
prawa Unii, w tym, lecz nie wyłącznie,
rozporządzenia nr 261/2004 i 
rozporządzenia nr 1371/2007. Prawo do 
ubiegania się o odszkodowanie nie może 
być ograniczone w umowie.
3. Państwa członkowskie zapewniają to, że 
jakiekolwiek ograniczenie prawa do 
ubiegania się o zadośćuczynienie, o 
którym mowa w ust. 1, jest uzasadnione i 
proporcjonalne, zgodnie z właściwym 
prawem krajowym.

Or. en

Uzasadnienie

W artykule tym niejasne jest, czy przyznaje się organizatorom prawo do zadośćuczynienia czy 
też nie. Można go więc interpretować na dwa różne sposoby. Z jednej strony przepisy te 
można rozumieć jako przyznanie takiego prawa, a jego szczegółowe uregulowania znajdują 
się w prawie krajowym. Z drugiej strony przepisy te można również interpretować jako 
jedynie ochronę wyboru dokonanego na szczeblu krajowym, który pozwala określić czy i w 
jakim zakresie istnieje takie prawo. Poprawka ta wyjaśnia, że to prawo:

- przysługuje organizatorom na podstawie prawa krajowego;

- przysługuje podróżnemu, kiedy może ubiegać się o odszkodowanie na podstawie 
innego prawa UE.

Poprawka 431
Philippe Juvin
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 20

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W przypadkach gdy organizator lub, 
zgodnie z art. 15 lub 18, sprzedawca 
detaliczny płaci rekompensatę, przyznaje 
obniżkę ceny lub wypełnia inne 
zobowiązania nałożone na niego na mocy 
niniejszej dyrektywy, żaden przepis 
niniejszej dyrektywy lub prawa krajowego 
nie może być interpretowany jako 
ograniczający prawo do dochodzenia 
odszkodowania od jakiejkolwiek osoby 
trzeciej, która przyczyniła się do zdarzenia, 
które skutkuje rekompensatą, obniżką ceny 
lub innymi zobowiązaniami. 

W przypadkach gdy organizator lub, 
zgodnie z art. 11, 12, 15 lub 18, 
sprzedawca detaliczny płaci rekompensatę, 
przyznaje obniżkę ceny lub wypełnia inne 
zobowiązania nałożone na niego na mocy 
niniejszej dyrektywy, państwa 
członkowskie zapewniają to, że ma on 
prawo do dochodzenia odszkodowania od 
jakiejkolwiek osoby trzeciej, która 
przyczyniła się do zdarzenia, które 
skutkuje rekompensatą, obniżką ceny lub 
innymi zobowiązaniami. 

Or. en

Uzasadnienie

Although the current proposal is dedicated to B2C relations, it is nonetheless essential to 
underline that packages/assisted travel arrangements can be impacted by events/decisions 
triggered by third parties (eg. bankruptcy of an air carrier, cancellation of flights, etc.). The 
revision of the 1990 Directive should be the opportunity to reinforce this aspect of B2B 
relations and oblige Member States to include appropriate and accessible means of redress 
for the organiser and the retailer concerned against third parties. The addition to articles 11 
and 12 reflects the proposal put forward by Mr Philippe Juvin regarding targeted full 
harmonisation.

Poprawka 432
Ivo Belet

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 21 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Podróżni nie mogą zrzekać się praw 
przyznanych im na mocy środków 
krajowych transponujących niniejszą 
dyrektywę.

2. Podróżni nie mogą zrzekać się praw 
przyznanych im na mocy środków 
transponujących niniejszą dyrektywę.

Or. nl
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Uzasadnienie

Niniejsza dyrektywa jest transponowana przez państwa członkowskie na różnych poziomach 
administracyjnych, w zależności od struktury państwa.

Poprawka 433
Sergio Gaetano Cofferati

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 22

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie zapewniają 
odpowiednie i skuteczne środki 
zapewniające przestrzeganie niniejszej 
dyrektywy.

Państwa członkowskie zapewniają 
odpowiednie i skuteczne środki 
zapewniające przestrzeganie niniejszej 
dyrektywy.

Ponadto państwa członkowskie 
zapewniają to, że istnieją adekwatne 
mechanizmy pozwalające zagwarantować, 
że przedsiębiorcy i organizatorzy nie 
stosują wprowadzających w błąd praktyk, 
w szczególności poprzez upewnianie 
konsumentów w przekonaniu, że 
przysługują im prawa i gwarancje, które 
nie są zapewnione wraz z umową.

Or. en

Poprawka 434
Ivo Belet

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 23 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie ustanawiają 
przepisy dotyczące sankcji, które organy 
wykonawcze mogą nakładać na 
przedsiębiorców za naruszenie przepisów 
krajowych przyjętych na mocy niniejszej 
dyrektywy i podejmują wszelkie środki 
niezbędne do zapewnienia ich wykonania. 
Sankcje te muszą być skuteczne, 
proporcjonalne i odstraszające.

Państwa członkowskie ustanawiają 
przepisy dotyczące sankcji, które organy 
wykonawcze mogą nakładać na 
przedsiębiorców za naruszenie przepisów 
przyjętych na mocy niniejszej dyrektywy 
i podejmują wszelkie środki niezbędne do 
zapewnienia ich wykonania. Sankcje te 
muszą być skuteczne, proporcjonalne 
i odstraszające.
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Or. nl

Uzasadnienie

Niniejsza dyrektywa jest transponowana przez państwa członkowskie na różnych poziomach 
administracyjnych, w zależności od struktury państwa.

Poprawka 435
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 27 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie przyjmują i 
publikują, najpóźniej w dniu 
[przypadającym 18 miesięcy po wejściu w 
życie niniejszej dyrektywy], przepisy 
ustawowe, wykonawcze i administracyjne 
niezbędne do wykonania niniejszej 
dyrektywy. Niezwłocznie przekazują one 
Komisji tekst tych przepisów.

1. Państwa członkowskie przyjmują i 
publikują, najpóźniej w dniu 
[przypadającym 24 miesiące po wejściu w 
życie niniejszej dyrektywy], przepisy 
ustawowe, wykonawcze i administracyjne 
niezbędne do wykonania niniejszej 
dyrektywy. Niezwłocznie przekazują one 
Komisji tekst tych przepisów.

Or. pl

Uzasadnienie

Zaproponowany termin na wdrożenie dyrektywy – 18 miesięcy – jest niewystarczający, biorąc 
pod uwagę przebieg procesu legislacyjnego oraz wpływ regulacji na podmioty gospodarcze, 
które muszą mieć czas na dostosowanie swojej działalności gospodarczej do nowych 
przepisów. Należy wydłużyć odpowiednio termin na przyjęcie przez państwa członkowskie 
niezbędnych przepisów. Poprawka uzupełnienia poprawki posła sprawozdawcy, aby wszystkie 
terminy wynosiły na 24 miesiące.


