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Alteração 88
Emma McClarkin

Proposta de diretiva
Considerando 5

Texto da Comissão Alteração

(5) Nos termos do artigo 26.º n.º 2, do 
Tratado sobre o Funcionamento da União 
Europeia, o mercado interno compreende 
um espaço sem fronteiras internas no qual 
são garantidas a livre circulação das 
mercadorias e de serviços e a liberdade de 
estabelecimento. Importa harmonizar 
certos aspetos dos contratos de viagens 
organizadas e dos serviços combinados de 
viagem a fim de criar um verdadeiro 
mercado interno dos consumidores neste 
domínio, estabelecendo um bom equilíbrio 
entre um elevado nível de defesa do 
consumidor e a competitividade das 
empresas.

(5) Nos termos do artigo 26.º n.º 2, do 
Tratado sobre o Funcionamento da União 
Europeia, o mercado interno compreende 
um espaço sem fronteiras internas no qual 
são garantidas a livre circulação das 
mercadorias e de serviços e a liberdade de 
estabelecimento. Importa harmonizar os
aspetos adequados dos contratos de 
viagens organizadas e dos serviços 
combinados de viagem a fim de criar um 
verdadeiro mercado interno dos 
consumidores neste domínio, 
estabelecendo um bom equilíbrio entre um 
elevado nível de defesa do consumidor e a 
competitividade das empresas.

Or. en

Alteração 89
Catherine Stihler

Proposta de diretiva
Considerando 5

Texto da Comissão Alteração

(5) Nos termos do artigo 26.º n.º 2, do 
Tratado sobre o Funcionamento da União 
Europeia, o mercado interno compreende 
um espaço sem fronteiras internas no qual 
são garantidas a livre circulação das 
mercadorias e de serviços e a liberdade de 
estabelecimento. Importa harmonizar 
certos aspetos dos contratos de viagens 
organizadas e dos serviços combinados de 
viagem a fim de criar um verdadeiro 
mercado interno dos consumidores neste 

(5) Nos termos do artigo 26.º n.º 2, do 
Tratado sobre o Funcionamento da União 
Europeia, o mercado interno compreende 
um espaço sem fronteiras internas no qual 
são garantidas a livre circulação das 
mercadorias e de serviços e a liberdade de 
estabelecimento. Importa harmonizar 
certos aspetos dos contratos de viagens 
organizadas e dos serviços de viagem 
conexos a fim de criar um verdadeiro 
mercado interno dos consumidores neste 
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domínio, estabelecendo um bom equilíbrio 
entre um elevado nível de defesa do 
consumidor e a competitividade das 
empresas.

domínio, estabelecendo um bom equilíbrio 
entre um elevado nível de defesa do 
consumidor e a competitividade das 
empresas.

Or. en

Justificação

O termo «serviços combinados de viagem» pode induzir em erro, uma vez que sugere que os 
serviços combinados são disponibilizados não só no momento de reserva, como também 
durante as férias.

Alteração 90
Ivo Belet

Proposta de diretiva
Considerando 6

Texto da Comissão Alteração

(6) O potencial transnacional do mercado 
das viagens organizadas da União não é 
ainda plenamente explorado. As 
disparidades entre as normas de proteção 
dos viajantes dos diferentes 
Estados-Membros desencorajam os 
viajantes de um Estado-Membro a 
adquirir viagens organizadas e serviços 
combinados de viagem noutro 
Estado-Membro e, paralelamente, 
desincentivam os organizadores e 
retalhistas de um Estado-Membro de 
comercializar os seus produtos noutro 
Estado-Membro. A fim de que os 
consumidores e as empresas possam 
beneficiar plenamente do mercado interno, 
assegurando simultaneamente um elevado
nível de proteção dos consumidores em 
toda a União, importa aproximar as 
legislações dos Estados-Membros em 
matéria de viagens organizadas e de 
serviços combinados de viagem.

(6) O potencial transnacional do mercado 
das viagens organizadas da União não é 
ainda plenamente explorado. A fim de que 
os consumidores e as empresas possam 
beneficiar plenamente do mercado interno, 
assegurando simultaneamente um elevado 
nível de proteção dos consumidores em 
toda a União, importa aproximar as 
legislações dos Estados-Membros em 
matéria de viagens organizadas e de 
serviços combinados de viagem.

Or. nl
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Alteração 91
Ivo Belet

Proposta de diretiva
Considerando 6-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

6-A Os Estados-Membros devem ter 
liberdade para adotar ou manter 
disposições mais rigorosas relacionadas 
com as viagens organizadas e os serviços 
combinados de viagem com o objetivo de 
defender os consumidores.

Or. nl

Alteração 92
Heide Rühle

Proposta de diretiva
Considerando 7

Texto da Comissão Alteração

(7) A maioria dos viajantes que adquire 
viagens organizadas é considerada 
consumidora na aceção do direito do 
consumidor da União. Simultaneamente, 
nem sempre é fácil distinguir entre 
consumidores e representantes das 
pequenas empresas ou profissionais que 
reservam viagens relacionadas com a sua 
atividade comercial ou profissional através 
dos mesmos canais de reserva que os 
consumidores. Estes viajantes requerem 
muitas vezes um nível de proteção 
equivalente. Em contrapartida, as grandes 
empresas ou organizações muitas vezes 
organizam as viagens dos seus funcionários 
com base num contrato-quadro com 
empresas especializadas na organização de 
viagens de negócios. Este último tipo de 
serviços de viagem não exige um nível de 
proteção equivalente ao previsto para os 
consumidores. Consequentemente, a 

(7) A maioria dos viajantes que adquire 
viagens organizadas é considerada 
consumidora na aceção do direito do 
consumidor da União. Simultaneamente, 
nem sempre é fácil distinguir entre 
consumidores e representantes das 
pequenas empresas ou profissionais que 
reservam viagens relacionadas com a sua 
atividade comercial ou profissional através 
dos mesmos canais de reserva que os 
consumidores. As grandes empresas ou 
organizações muitas vezes organizam as 
viagens dos seus funcionários com base 
num contrato-quadro com empresas 
especializadas na organização de viagens 
de negócios ou por uma empresa em cujo 
nome o viajante realiza a viagem. Este 
tipo de serviços de viagem não exige um 
nível de proteção equivalente ao previsto 
para os consumidores. Para evitar a 
confusão com a definição da expressão 
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presente diretiva só deve ser aplicável aos 
passageiros em viagens de negócios na 
medida em que estes não tenham 
reservado os serviços de viagem com base 
num contrato-quadro. Para evitar a 
confusão com a definição da expressão 
«consumidor», contemplada noutras 
diretivas em matéria de defesa do 
consumidor, as pessoas objeto de proteção 
ao abrigo da presente diretiva devem ser 
referidas por «viajantes».

«consumidor», contemplada noutras 
diretivas em matéria de defesa do 
consumidor, as pessoas objeto de proteção 
ao abrigo da presente diretiva devem ser 
referidas por «viajantes».

Or. en

Alteração 93
Emma McClarkin

Proposta de diretiva
Considerando 7

Texto da Comissão Alteração

(7) A maioria dos viajantes que adquire 
viagens organizadas é considerada 
consumidora na aceção do direito do 
consumidor da União. Simultaneamente, 
nem sempre é fácil distinguir entre 
consumidores e representantes das 
pequenas empresas ou profissionais que 
reservam viagens relacionadas com a sua 
atividade comercial ou profissional através 
dos mesmos canais de reserva que os 
consumidores. Estes viajantes requerem 
muitas vezes um nível de proteção 
equivalente. Em contrapartida, as grandes 
empresas ou organizações muitas vezes 
organizam as viagens dos seus funcionários 
com base num contrato-quadro com 
empresas especializadas na organização de 
viagens de negócios. Este último tipo de 
serviços de viagem não exige um nível de 
proteção equivalente ao previsto para os 
consumidores. Consequentemente, a 
presente diretiva só deve ser aplicável aos 
passageiros em viagens de negócios na 
medida em que estes não tenham 

(7) A maioria dos viajantes que adquire 
viagens organizadas é considerada 
consumidora. Simultaneamente, nem 
sempre é fácil distinguir entre 
consumidores e representantes das 
pequenas empresas ou profissionais que 
reservam viagens relacionadas com a sua 
atividade comercial ou profissional através 
dos mesmos canais de reserva que os 
consumidores. Estes viajantes requerem 
muitas vezes um nível de proteção 
equivalente. Em contrapartida, as grandes 
empresas ou organizações muitas vezes 
organizam as viagens dos seus funcionários 
com base num contrato-quadro com 
empresas especializadas na organização de 
viagens de negócios. Este último tipo de 
serviços de viagem não exige um nível de 
proteção equivalente ao previsto para os 
consumidores. Consequentemente, a 
presente diretiva só deve ser aplicável aos 
passageiros se os Estados-Membros o 
considerem necessário, por exemplo, caso 
os passageiros em viagens de negócios



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

PT

reservado os serviços de viagem com base 
num contrato-quadro. Para evitar a 
confusão com a definição da expressão 
«consumidor», contemplada noutras 
diretivas em matéria de defesa do 
consumidor, as pessoas objeto de proteção 
ao abrigo da presente diretiva devem ser 
referidas por «viajantes».

reservem viagens em seu nome em vez de 
no nome da empresa. Para evitar a 
confusão com a definição da expressão 
«consumidor», contemplada noutras 
diretivas em matéria de defesa do 
consumidor, as pessoas objeto de proteção 
ao abrigo da presente diretiva devem ser 
referidas por «viajantes».

Or. en

Alteração 94
Philippe Juvin

Proposta de diretiva
Considerando 8

Texto da Comissão Alteração

(8) Dado que os serviços de viagem podem 
ser combinados de diversas formas, 
convém considerar como viagem 
organizada qualquer combinação de 
serviços de viagem que apresente as 
características que os viajantes 
normalmente associam a este tio de 
viagens, nomeadamente o facto de os 
diferentes serviços de viagem serem 
reagrupados num único produto de viagem 
relativamente ao qual o organizador 
assume a responsabilidade pela sua correta 
execução. Segundo a jurisprudência do 
Tribunal de Justiça da União Europeia16, é 
indiferente se os serviços de viagem são 
combinados antes de ter sido estabelecido 
qualquer contacto com o viajante, ou se o 
são a pedido ou segundo as escolhas feitas 
por este. Independentemente de a reserva 
ser efetuada numa agência de viagens 
tradicional ou pela Internet, devem aplicar-
se os mesmos princípios.

(8) Dado que os serviços de viagem podem 
ser combinados de diversas formas, 
convém considerar como viagem 
organizada qualquer combinação de 
serviços de viagem que apresente as 
características que os viajantes 
normalmente associam a este tio de 
viagens, nomeadamente o facto de os 
diferentes serviços de viagem serem 
reagrupados num único produto de viagem 
relativamente ao qual o organizador e/ou o 
retalhista assume a responsabilidade pela 
sua correta execução. Segundo a 
jurisprudência do Tribunal de Justiça da 
União Europeia16, é indiferente se os 
serviços de viagem são combinados antes 
de ter sido estabelecido qualquer contacto 
com o viajante, ou se o são a pedido ou 
segundo as escolhas feitas por este. 
Independentemente de a reserva ser 
efetuada numa agência de viagens 
tradicional ou pela Internet, devem aplicar-
se os mesmos princípios.

__________________ __________________
16 Ver o acórdão proferido no processo 
C-400/00, Club Tour, Viagens e Turismo 

16 Ver o acórdão proferido no processo 
C-400/00, Club Tour, Viagens e Turismo 
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SA / Alberto Carlos Lobo Gonçalves 
Garrido e Club Med Viagens Lda, 
(Coletânea 2002, I-04051).

SA / Alberto Carlos Lobo Gonçalves 
Garrido e Club Med Viagens Lda, 
(Coletânea 2002, I-04051).

Or. en

Justificação

A presente alteração alinha o considerando com a proposta sobre uma harmonização 
direcionada máxima do artigo 11.º (responsabilidade pela execução da viagem organizada). 
O operador responsável poderia ser o organizador e/ou o retalhista, como previamente 
disposto na Diretiva de 1990, deixando alguma margem de manobra para os 
Estados-Membros.

Alteração 95
Philippe Juvin

Proposta de diretiva
Considerando 9

Texto da Comissão Alteração

(9) Por motivos de clareza, deve ser feita 
uma distinção entre as viagens organizadas 
e os serviços combinados de viagem, 
mediante os quais as agências de viagens 
tradicionais ou online ajudam os viajantes 
a combinar serviços de viagem que levam 
o viajante a celebrar contratos com 
diferentes prestadores de serviços de 
viagem, incluindo através de 
procedimentos interligados de reserva pela 
Internet. Os serviços combinados de 
viagem não apresentam algumas das 
características das viagens organizadas e, 
consequentemente, não seria adequado 
sujeitá-los a todas as obrigações aplicáveis 
às mesmas.

(9) Por motivos de clareza, deve ser feita 
uma distinção entre as viagens organizadas 
e os serviços combinados de viagem, 
mediante os quais as agências de viagens 
tradicionais ou online ajudam os viajantes 
a combinar serviços de viagem que levam 
o viajante a celebrar contratos com 
diferentes prestadores de serviços de 
viagem, incluindo através de 
procedimentos interligados de reserva de 
uma forma direcionada pela Internet. Os 
serviços combinados de viagem não 
apresentam algumas das características das 
viagens organizadas e, consequentemente, 
não seria adequado sujeitá-los a todas as 
obrigações aplicáveis às mesmas.

Or. en

Justificação

Clarificação da noção de serviços combinados de viagem (as ofertas adicionais devem ser 
direcionadas, por exemplo devem estar relacionadas com o local e as datas do primeiro 
serviço de viagem reservado pelo viajante). As clarificações adicionais são incluídas no 
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considerando 11 e no considerando 13 da proposta de diretiva.

Alteração 96
Ivo Belet

Proposta de diretiva
Considerando 11

Texto da Comissão Alteração

(11) Simultaneamente, os serviços 
combinados de viagem devem ser 
distinguidos dos serviços de viagens que os 
viajantes reservam de uma forma 
autónoma, muitas vezes em momentos 
diferentes, mesmo que para efeitos da 
mesma viagem ou férias. Os serviços 
combinados de viagem comercializados 
através da Internet devem também ser 
distinguidos das meras hiperligações 
através das quais os viajantes são 
informados, genericamente, da existência 
de outros serviços de viagem, por exemplo, 
quando um hotel ou o organizador de um 
evento inclui no seu sítio Web uma lista 
dos operadores que oferecem transporte 
para o seu estabelecimento, 
independentemente de se efetuar qualquer 
reserva, ou quando são utilizados cookies 
ou metadados para colocar anúncios nos 
sítios Web.

(11) Simultaneamente, os serviços 
combinados de viagem devem ser 
distinguidos dos serviços de viagens que os 
viajantes reservam de uma forma 
autónoma, muitas vezes em momentos 
diferentes, mesmo que para efeitos da 
mesma viagem ou férias. Os serviços 
combinados de viagem comercializados 
através da Internet devem também ser
distinguidos de sítios Web relacionados 
com viagens que não têm por objetivo a 
celebração de contratos com o viajante e 
das meras hiperligações através das quais 
os viajantes são informados, 
genericamente, da existência de outros 
serviços de viagem, por exemplo, quando 
um hotel ou o organizador de um evento 
inclui no seu sítio Web uma lista dos 
operadores que oferecem transporte para o 
seu estabelecimento, independentemente 
de se efetuar qualquer reserva, ou quando 
são utilizados cookies ou metadados para 
colocar anúncios nos sítios Web.

Or. nl

Alteração 97
Philippe Juvin

Proposta de diretiva
Considerando 11

Texto da Comissão Alteração

(11) Simultaneamente, os serviços 
combinados de viagem devem ser 

(11) Simultaneamente, os serviços 
combinados de viagem devem ser 
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distinguidos dos serviços de viagens que os 
viajantes reservam de uma forma 
autónoma, muitas vezes em momentos 
diferentes, mesmo que para efeitos da 
mesma viagem ou férias. Os serviços 
combinados de viagem comercializados 
através da Internet devem também ser 
distinguidos das meras hiperligações 
através das quais os viajantes são 
informados, genericamente, da existência 
de outros serviços de viagem, por exemplo, 
quando um hotel ou o organizador de um 
evento inclui no seu sítio Web uma lista 
dos operadores que oferecem transporte 
para o seu estabelecimento, 
independentemente de se efetuar qualquer 
reserva, ou quando são utilizados cookies
ou metadados para colocar anúncios nos 
sítios Web.

distinguidos dos serviços de viagens que os 
viajantes reservam de uma forma 
autónoma, muitas vezes em momentos 
diferentes, mesmo que para efeitos da 
mesma viagem ou férias. Os serviços 
combinados de viagem comercializados 
através da Internet devem também ser 
distinguidos das meras hiperligações 
através das quais os viajantes são 
informados, genericamente e de forma não 
direcionada, da existência de outros 
serviços de viagem, por exemplo, quando 
um hotel ou o organizador de um evento 
inclui no seu sítio Web uma lista dos 
operadores que oferecem transporte para o 
seu estabelecimento, independentemente 
de se efetuar qualquer reserva, ou quando 
são utilizados cookies ou metadados para 
colocar nos sítios Web anúncios 
relacionados com o destino e/ou datas da 
viagem especificadas para o primeiro 
serviço de viagem escolhido.

Or. en

Justificação

Clarificação sobre o que não é um serviço combinado de viagem (as ofertas adicionais não 
são enviadas de forma direcionada, por exemplo não estão relacionadas com o local e as 
datas do primeiro serviço de viagem reservado pelo viajante).

Alteração 98
Philippe Juvin

Proposta de diretiva
Considerando 13

Texto da Comissão Alteração

(13) Por conseguinte, importa adotar 
normas específicas tanto para as agências 
de viagens tradicionais como para os 
retalhistas on-line que facilitam aos 
viajantes, aquando de uma mesma visita ou 
contacto com o respetivo ponto de venda, a 
celebração de contratos distintos com 

(13) Por conseguinte, importa adotar 
normas específicas tanto para as agências 
de viagens tradicionais como para os 
retalhistas online que facilitam aos 
viajantes, aquando de uma mesma visita ou 
contacto com o respetivo ponto de venda, a 
celebração de contratos distintos com 
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prestadores de serviços individuais ou 
retalhistas on-line que, mediante 
procedimentos interligados de reserva pela 
Internet, permitem a aquisição de serviços 
de viagem suplementares junto de outros 
operadores, de uma forma direcionada, o 
mais tardar quando é confirmada a reserva 
do primeiro serviço. Essas normas aplicar-
se-iam, nomeadamente, quando, 
juntamente com a confirmação da reserva 
de um primeiro serviço de viagem, como a 
viagem de avião ou de comboio, o 
consumidor é convidado a reservar outros 
serviços de viagem suplementares 
disponíveis no destino turístico, por 
exemplo, o alojamento num hotel, com 
uma hiperligação para o sítio Web de 
reservas de outro prestador de serviços ou 
intermediário. Embora estes serviços não 
constituam uma viagem organizada na 
aceção da presente diretiva, pois não há 
qualquer dúvida de que um único 
organizador assumiu a responsabilidade 
pelos serviços de viagem, esses serviços 
combinados constituem, no entanto, um 
modelo de negócio alternativo que, muitas 
vezes, concorre estreitamente com as 
viagens organizadas.

prestadores de serviços individuais ou 
retalhistas online que, mediante 
procedimentos interligados de reserva pela 
Internet, permitem a aquisição de serviços 
de viagem suplementares junto de outros 
operadores, de uma forma direcionada, o 
que implica uma transferência entre os 
operadores de dados relacionados 
especificamente com o primeiro serviço de 
viagem (incluindo o destino e as datas da 
viagem), sem uma transferência dos 
dados pessoais do viajante, o mais tardar 
quando é confirmada a reserva do primeiro 
serviço por correio eletrónico. Essas 
normas aplicar-se-iam, nomeadamente, 
quando, enquanto a confirmação da 
reserva de um primeiro serviço de viagem, 
como a viagem de avião ou de comboio, é 
enviada, ou juntamente com a última, o 
consumidor é convidado a reservar outros 
serviços de viagem suplementares 
disponíveis no destino turístico e/ou as 
datas especificadas para o primeiro 
serviço de viagem, por exemplo, o 
alojamento num hotel, com uma 
hiperligação para o sítio Web de reservas 
de outro prestador de serviços ou
intermediário Embora estes serviços não 
constituam uma viagem organizada na 
aceção da presente diretiva, pois não há 
qualquer dúvida de que um único 
organizador e/ou retalhista assumiu a 
responsabilidade pelos serviços de viagem 
e que não foi efetuada qualquer 
transferência de dados pessoais do 
viajante entre os operadores, esses 
serviços combinados constituem, no 
entanto, um modelo de negócio alternativo 
que, muitas vezes, concorre estreitamente 
com as viagens organizadas

Or. en

Justificação

Clarificação do tipo de informação partilhada (distinção entre uma viagem organizada 
definida no artigo 3.º, n.º 2, alínea v) e um serviço combinado de viagem definido no 
artigo 3.º, n.º 5, alínea b)). Uma mera hiperligação num sítio Web não pode constituir um 
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serviço combinado de viagem (é necessária uma transferência mínima de informação entre 
operadores relacionada apenas com a reserva – locais e datas). O prazo adequado da 
confirmação deve ser clarificado (receção da mensagem de correio eletrónico de 
confirmação) a fim de garantir a segurança jurídica (a definição do prazo tem impacto no 
que deve ser considerado como viagem organizada ou não).

Alteração 99
Hans-Peter Mayer

Proposta de diretiva
Considerando 14-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(14-A) Têm sido observadas práticas 
online em que os operadores que facilitam 
a aquisição de serviços de viagem conexos 
dissimulam no seu sítio Web a opção que 
permite aos viajantes não escolherem 
quaisquer outros serviços além do 
principal. Tais práticas devem ser 
consideradas enganosas para os viajantes. 
Uma vez que o quadro jurídico existente 
ainda não permite a sua supressão e dado 
que são específicas aos serviços de viagem
conexos, devem ser proibidas ao abrigo da 
presente diretiva.

Or. en

Alteração 100
Emma McClarkin

Proposta de diretiva
Considerando 15-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(15-A) Antes de efetuar o pagamento, os 
consumidores devem estar cientes de se 
estão a escolher uma viagem organizada 
ou um serviço de viagem conexo e do 
nível de proteção correspondente.
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Or. en

Alteração 101
Emma McClarkin

Proposta de diretiva
Considerando 15-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

(15-B) Caso os consumidores decidam 
continuar a escolher as suas férias fora 
do âmbito de aplicação da presente 
diretiva, embora sem o mesmo nível de 
proteção disposto nela, devem ser 
informados em conformidade antes de 
efetuarem o pagamento.

Or. en

Alteração 102
Hans-Peter Mayer

Proposta de diretiva
Considerando 16

Texto da Comissão Alteração

(16) Só a combinação de diferentes 
serviços de viagem, como o alojamento, o 
transporte rodoviário, ferroviário, fluvial, 
marítimo ou aéreo de passageiros, assim 
como o aluguer de automóveis, deve ser 
tida em conta para efeitos de identificação 
como viagem organizada ou serviços 
combinados de viagem. O alojamento para 
fins residenciais, incluindo para frequentar 
um curso de línguas a prazo, não é 
considerado alojamento na aceção da 
presente diretiva.

(16) Só a combinação de diferentes 
serviços de viagem, como o alojamento, o 
transporte rodoviário, ferroviário, fluvial, 
marítimo ou aéreo de passageiros, assim 
como o aluguer de automóveis, deve ser 
tida em conta para efeitos de identificação 
como viagem organizada ou serviços 
combinados de viagem. Deve excluir-se o 
mero alojamento em hotéis com serviços 
reservados adicionalmente, como bilhetes 
para musicais ou tratamentos de 
bem-estar, se esse serviço não constituir 
uma parte considerável da viagem ou se o 
motivo principal da viagem não for 
claramente o serviço adicional. O 
alojamento para fins residenciais por mais 
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do que um mês ou que não evidencie um 
objetivo turístico, por exemplo, para 
frequentar um curso de línguas a prazo não 
é considerado alojamento na aceção da 
presente diretiva.

Or. de

Alteração 103
Emma McClarkin

Proposta de diretiva
Considerando 16

Texto da Comissão Alteração

(16) Só a combinação de diferentes 
serviços de viagem, como o alojamento, o 
transporte rodoviário, ferroviário, fluvial, 
marítimo ou aéreo de passageiros, assim 
como o aluguer de automóveis, deve ser 
tida em conta para efeitos de identificação 
como viagem organizada ou serviços 
combinados de viagem. O alojamento para 
fins residenciais, incluindo para frequentar 
um curso de línguas a prazo, não é 
considerado alojamento na aceção da 
presente diretiva.

(16) A combinação de diferentes serviços 
de viagem, como o alojamento, o 
transporte rodoviário, ferroviário, fluvial, 
marítimo ou aéreo de passageiros, assim 
como o aluguer de automóveis, deve ser 
tida em conta para efeitos de identificação 
como viagem organizada ou serviços de 
viagem conexo. Deve excluir-se o mero 
alojamento em hotéis com serviços 
reservados adicionalmente, como bilhetes 
para musicais ou tratamentos de 
bem-estar, se esse serviço não for vendido 
ao consumidor como uma parte 
considerável, ou o elemento principal da 
viagem não for claramente o serviço 
conexo. O alojamento para fins 
residenciais por mais do que um mês ou 
que não evidencie um objetivo turístico, 
por exemplo, para frequentar um curso de 
línguas a prazo, não é considerado 
alojamento na aceção da presente diretiva.

Or. en

Alteração 104
Emma McClarkin

Proposta de diretiva
Considerando 17
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Texto da Comissão Alteração

(17) Outros serviços turísticos, como 
bilhetes para concertos, eventos 
desportivos, excursões ou parques de 
diversões são serviços que, combinados 
com o transporte de passageiros, 
alojamento e/ou aluguer de automóveis, 
devem ser considerados suscetíveis de 
constituir uma viagem organizada ou 
serviços combinados de viagem. 
No entanto, só são abrangidos pelo âmbito 
de aplicação da presente diretiva se o 
serviço turístico em causa representar uma 
parte significativa da viagem organizada. 
Em geral, o serviço turístico deve ser 
considerado uma parte significativa da 
viagem organizada se representar mais de 
20 % do preço total ou constituir uma 
característica essencial da viagem ou das 
férias. Os serviços conexos, nomeadamente 
os seguros de viagens, o transporte das 
bagagens, as refeições e os serviços de 
limpeza prestados no âmbito do 
alojamento, não devem ser considerados 
serviços turísticos enquanto tal.

(17) Outros serviços turísticos, como 
bilhetes para concertos, eventos 
desportivos, excursões ou parques de 
diversões são serviços que, combinados 
com o transporte de passageiros, devem ser 
considerados suscetíveis de constituir uma 
viagem organizada ou serviços de viagem 
conexos. No entanto, só são abrangidos 
pelo âmbito de aplicação da presente 
diretiva se o serviço turístico em causa 
representar uma parte significativa da 
viagem organizada. Em geral, o serviço 
turístico deve ser considerado uma parte 
significativa da viagem organizada se for 
especificamente vendida aos 
consumidores como tal, representar mais 
de 20 % do preço total ou constituir uma 
característica essencial da viagem ou das 
férias Os serviços conexos, nomeadamente 
os seguros de viagens, o transporte das 
bagagens, as refeições e os serviços de 
limpeza prestados no âmbito do 
alojamento, não devem ser considerados 
serviços turísticos enquanto tal.

Or. en

Alteração 105
Heide Rühle

Proposta de diretiva
Considerando 17

Texto da Comissão Alteração

(17) Outros serviços turísticos, como 
bilhetes para concertos, eventos 
desportivos, excursões ou parques de 
diversões são serviços que, combinados 
com o transporte de passageiros, 
alojamento e/ou aluguer de automóveis, 
devem ser considerados suscetíveis de 
constituir uma viagem organizada ou 

(17) Outros serviços turísticos, como
bilhetes para concertos, eventos 
desportivos, excursões ou parques de 
diversões são serviços que, combinados 
com o transporte de passageiros, 
alojamento e/ou aluguer de automóveis, 
devem ser considerados suscetíveis de 
constituir uma viagem organizada ou 
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serviços combinados de viagem. 
No entanto, só são abrangidos pelo âmbito 
de aplicação da presente diretiva se o 
serviço turístico em causa representar uma 
parte significativa da viagem organizada. 
Em geral, o serviço turístico deve ser 
considerado uma parte significativa da 
viagem organizada se representar mais de 
20 % do preço total ou constituir uma 
característica essencial da viagem ou das 
férias. Os serviços conexos, nomeadamente 
os seguros de viagens, o transporte das 
bagagens, as refeições e os serviços de 
limpeza prestados no âmbito do 
alojamento, não devem ser considerados 
serviços turísticos enquanto tal.

serviços combinados de viagem. 
No entanto, só são abrangidos pelo âmbito 
de aplicação da presente diretiva se o 
serviço turístico em causa representar uma 
parte significativa da viagem organizada. 
Em geral, o serviço turístico deve ser 
considerado uma parte significativa da 
viagem organizada se for especificamente 
referida como tal, representar mais de 
40 % do preço total ou constituir uma 
característica essencial da viagem ou das 
férias Os serviços conexos, nomeadamente 
os seguros de viagens, o transporte entre a 
estação de caminhos de ferro e o 
alojamento, o transporte até ao início da 
viagem e em viagens de excursões, o 
transporte das bagagens, a venda de 
passes de esqui, o aluguer de bicicletas ou 
carros, as refeições e os serviços de 
limpeza prestados no âmbito do 
alojamento, não devem ser considerados 
serviços turísticos enquanto tal.

Or. en

Alteração 106
Hans-Peter Mayer

Proposta de diretiva
Considerando 17

Texto da Comissão Alteração

(17) Outros serviços turísticos, como 
bilhetes para concertos, eventos 
desportivos, excursões ou parques de 
diversões são serviços que, combinados 
com o transporte de passageiros, 
alojamento e/ou aluguer de automóveis, 
devem ser considerados suscetíveis de 
constituir uma viagem organizada ou 
serviços combinados de viagem. 
No entanto, só são abrangidos pelo âmbito 
de aplicação da presente diretiva se o 
serviço turístico em causa representar uma 
parte significativa da viagem organizada. 

(17) Outros serviços turísticos, como 
bilhetes para concertos, eventos 
desportivos, excursões ou parques de 
diversões são serviços que, combinados 
com o transporte de passageiros, 
alojamento e/ou aluguer de automóveis, 
devem ser considerados suscetíveis de 
constituir uma viagem organizada ou 
serviços combinados de viagem. 
No entanto, só são abrangidos pelo âmbito 
de aplicação da presente diretiva se o 
serviço turístico em causa representar uma 
parte significativa da viagem organizada. 
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Em geral, o serviço turístico deve ser 
considerado uma parte significativa da 
viagem organizada se representar mais de 
20 % do preço total ou constituir uma 
característica essencial da viagem ou das 
férias. Os serviços conexos, 
nomeadamente os seguros de viagens, o 
transporte das bagagens, as refeições e os 
serviços de limpeza prestados no âmbito do 
alojamento, não devem ser considerados 
serviços turísticos enquanto tal.

Em geral, o serviço turístico deve ser 
considerado uma parte significativa da 
viagem organizada se for designado 
expressamente como sendo fundamental, 
se for evidentemente o motivo principal da 
viagem, se representar mais de 20 % do 
preço total ou constituir uma característica 
essencial da viagem ou das férias. Os 
serviços conexos, em particular, os 
seguros de viagens, o transporte entre a 
estação ferroviária e o alojamento, a 
estadia, o transporte no início da viagem 
bem como, no âmbito de excursões, o 
transporte das bagagens, as refeições e os 
serviços de limpeza prestados no âmbito do 
alojamento, não devem ser considerados 
serviços turísticos enquanto tal.

Or. de

Alteração 107
Othmar Karas

Proposta de diretiva
Considerando 17

Texto da Comissão Alteração

(17) Outros serviços turísticos, como 
bilhetes para concertos, eventos 
desportivos, excursões ou parques de 
diversões são serviços que, combinados 
com o transporte de passageiros, 
alojamento e/ou aluguer de automóveis, 
devem ser considerados suscetíveis de 
constituir uma viagem organizada ou 
serviços combinados de viagem. 
No entanto, só são abrangidos pelo âmbito 
de aplicação da presente diretiva se o 
serviço turístico em causa representar uma 
parte significativa da viagem organizada. 
Em geral, o serviço turístico deve ser 
considerado uma parte significativa da 
viagem organizada se representar mais de 
20 % do preço total ou constituir uma 
característica essencial da viagem ou das 
férias. Os serviços conexos, nomeadamente 
os seguros de viagens, o transporte das 

(17) Outros serviços turísticos, como 
bilhetes para concertos, eventos 
desportivos, excursões ou parques de 
diversões são serviços que, combinados 
com o transporte de passageiros, 
alojamento e/ou aluguer de automóveis, 
devem ser considerados suscetíveis de 
constituir uma viagem organizada ou 
serviços combinados de viagem. 
No entanto, só são abrangidos pelo âmbito 
de aplicação da presente diretiva se o 
serviço turístico em causa representar uma 
parte significativa da viagem organizada. 
Em geral, o serviço turístico deve ser 
considerado uma parte significativa da 
viagem organizada se representar mais de 
50 % do preço total ou constituir uma 
característica essencial da viagem ou das 
férias. Os serviços conexos, nomeadamente 
os seguros de viagens, o transporte das
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bagagens, as refeições e os serviços de 
limpeza prestados no âmbito do 
alojamento, não devem ser considerados 
serviços turísticos enquanto tal.

bagagens, o transfer entre o alojamento e 
a estação ferroviária, os serviços de bem-
estar reservados no local, o aluguer de 
bicicletas, as refeições e os serviços de 
limpeza prestados no âmbito do 
alojamento, não devem ser considerados 
serviços turísticos enquanto tal.

Or. de

Justificação

Os serviços das instalações hoteleiras passarão a estar sujeitos à Diretiva relativa aos 
direitos dos consumidores. As ofertas das instalações hoteleiras como, por exemplo, serviços 
de bem-estar, bilhetes ou alugueres, não devem, em combinação com o alojamento, resultar 
numa viagem organizada, a não ser que essas ofertas constituam uma característica 
essencial da viagem ou das férias. Para tal, é mais conveniente um limite percentual mais 
elevado de 50 % do preço total.

Alteração 108
Sergio Gaetano Cofferati

Proposta de diretiva
Considerando 17

Texto da Comissão Alteração

(17) Outros serviços turísticos, como 
bilhetes para concertos, eventos 
desportivos, excursões ou parques de 
diversões são serviços que, combinados 
com o transporte de passageiros, 
alojamento e/ou aluguer de automóveis, 
devem ser considerados suscetíveis de 
constituir uma viagem organizada ou 
serviços combinados de viagem. 
No entanto, só são abrangidos pelo âmbito 
de aplicação da presente diretiva se o 
serviço turístico em causa representar uma 
parte significativa da viagem organizada.
Em geral, o serviço turístico deve ser 
considerado uma parte significativa da 
viagem organizada se representar mais de 
20 % do preço total ou constituir uma 
característica essencial da viagem ou das 
férias. Os serviços conexos, nomeadamente 

(17) Outros serviços turísticos, como 
bilhetes para concertos, eventos 
desportivos, excursões ou parques de 
diversões são serviços que, combinados 
com o transporte de passageiros, 
alojamento e/ou aluguer de automóveis, 
devem ser considerados suscetíveis de 
constituir uma viagem organizada ou 
serviços combinados de viagem. 
No entanto, só são abrangidos pelo âmbito 
de aplicação da presente diretiva se o 
serviço turístico em causa representar uma 
parte significativa da viagem organizada. 
Em geral, o serviço turístico deve ser 
considerado uma parte significativa da 
viagem organizada se representar mais de 
5 % do preço total ou constituir uma 
característica importante da viagem ou das 
férias. Os serviços conexos, nomeadamente 
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os seguros de viagens, o transporte das 
bagagens, as refeições e os serviços de 
limpeza prestados no âmbito do 
alojamento, não devem ser considerados 
serviços turísticos enquanto tal.

os seguros de viagens, o transporte das 
bagagens, as refeições e os serviços de 
limpeza prestados no âmbito do 
alojamento, não devem ser considerados 
serviços turísticos enquanto tal.

Or. en

Alteração 109
Jorgo Chatzimarkakis

Proposta de diretiva
Considerando 17

Texto da Comissão Alteração

(17) Outros serviços turísticos, como 
bilhetes para concertos, eventos 
desportivos, excursões ou parques de 
diversões são serviços que, combinados 
com o transporte de passageiros, 
alojamento e/ou aluguer de automóveis, 
devem ser considerados suscetíveis de 
constituir uma viagem organizada ou 
serviços combinados de viagem. 
No entanto, só são abrangidos pelo âmbito 
de aplicação da presente diretiva se o 
serviço turístico em causa representar uma
parte significativa da viagem organizada. 
Em geral, o serviço turístico deve ser 
considerado uma parte significativa da 
viagem organizada se representar mais de 
20 % do preço total ou constituir uma 
característica essencial da viagem ou das 
férias. Os serviços conexos, nomeadamente 
os seguros de viagens, o transporte das 
bagagens, as refeições e os serviços de 
limpeza prestados no âmbito do 
alojamento, não devem ser considerados 
serviços turísticos enquanto tal.

(17) Outros serviços turísticos, como 
bilhetes para concertos, eventos 
desportivos, excursões ou parques de 
diversões são serviços que, combinados 
com o transporte de passageiros, 
alojamento e/ou aluguer de automóveis, 
devem ser considerados suscetíveis de 
constituir uma viagem organizada ou 
serviços combinados de viagem. 
No entanto, só são abrangidos pelo âmbito 
de aplicação da presente diretiva se o 
serviço turístico em causa representar uma 
parte significativa da viagem organizada. 
Em geral, o serviço turístico deve ser 
considerado uma parte significativa da 
viagem organizada se representar mais de 
40 % do preço total ou constituir uma 
característica essencial da viagem ou das 
férias. Os serviços conexos, nomeadamente 
os seguros de viagens, o transporte das 
bagagens, as refeições e os serviços de 
limpeza prestados no âmbito do 
alojamento, não devem ser considerados 
serviços turísticos enquanto tal.

Or. en

Alteração 110
Jorgo Chatzimarkakis
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Proposta de diretiva
Considerando 18

Texto da Comissão Alteração

(18) Importa clarificar igualmente que um 
contrato através do qual um operador 
permite a um viajante, após a celebração 
do mesmo, escolher a partir de uma seleção 
de diferentes tipos de serviços de viagem, 
como sucede com as caixas de oferta de 
viagens organizadas, deve ser considerado 
uma viagem organizada. Além disso, uma 
combinação de serviços de viagem deve 
ser considerada uma viagem organizada 
quando o nome ou os dados particulares 
do viajante, necessários para concluir a 
reserva, são transferidos entre os 
operadores, o mais tardar quando é 
confirmada a reserva do primeiro serviço. 
Os dados particulares necessários para 
concluir a reserva referem-se aos dados 
do cartão de crédito ou outras 
informações necessárias para obter o 
pagamento. Não é suficiente a mera 
transferência de dados particulares 
relativos ao destino ou às datas da 
viagem.

(18) Importa clarificar igualmente que um 
contrato através do qual um operador 
permite a um viajante, após a celebração 
do mesmo, escolher a partir de uma seleção 
de diferentes tipos de serviços de viagem, 
como sucede com as caixas de oferta de 
viagens organizadas, deve ser considerado 
uma viagem organizada.

Or. en

Alteração 111
Sergio Gaetano Cofferati

Proposta de diretiva
Considerando 18

Texto da Comissão Alteração

(18) Importa clarificar igualmente que um 
contrato através do qual um operador 
permite a um viajante, após a celebração 
do mesmo, escolher a partir de uma seleção 
de diferentes tipos de serviços de viagem, 
como sucede com as caixas de oferta de 
viagens organizadas, deve ser considerado 

(18) Importa clarificar igualmente que um 
contrato através do qual um operador 
permite a um viajante, após a celebração 
do mesmo, escolher a partir de uma seleção 
de diferentes tipos de serviços de viagem, 
como sucede com as caixas de oferta de 
viagens organizadas, deve ser considerado 
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uma viagem organizada. Além disso, uma 
combinação de serviços de viagem deve 
ser considerada uma viagem organizada 
quando o nome ou os dados particulares 
do viajante, necessários para concluir a 
reserva, são transferidos entre os 
operadores, o mais tardar quando é 
confirmada a reserva do primeiro serviço.
Os dados particulares necessários para 
concluir a reserva referem-se aos dados 
do cartão de crédito ou outras 
informações necessárias para obter o 
pagamento. Não é suficiente a mera 
transferência de dados particulares 
relativos ao destino ou às datas da 
viagem.

uma viagem organizada. Além disso, uma 
combinação de serviços de viagem deve 
ser considerada uma viagem organizada 
quando o nome ou os dados da reserva são 
transferidos entre os operadores.

Or. en

Alteração 112
Catherine Stihler

Proposta de diretiva
Considerando 18

Texto da Comissão Alteração

(18) Importa clarificar igualmente que um 
contrato através do qual um operador 
permite a um viajante, após a celebração 
do mesmo, escolher a partir de uma seleção 
de diferentes tipos de serviços de viagem, 
como sucede com as caixas de oferta de 
viagens organizadas, deve ser considerado 
uma viagem organizada. Além disso, uma 
combinação de serviços de viagem deve 
ser considerada uma viagem organizada 
quando o nome ou os dados particulares 
do viajante, necessários para concluir a 
reserva, são transferidos entre os 
operadores, o mais tardar quando é 
confirmada a reserva do primeiro serviço.
Os dados particulares necessários para 
concluir a reserva referem-se aos dados 
do cartão de crédito ou outras 
informações necessárias para obter o 

(18) Importa clarificar igualmente que um 
contrato através do qual um operador 
permite a um viajante, após a celebração 
do mesmo, escolher a partir de uma seleção 
de diferentes tipos de serviços de viagem, 
como sucede com as caixas de oferta de 
viagens organizadas, deve ser considerado 
uma viagem organizada. Além disso, uma 
combinação de serviços de viagem deve 
ser considerada uma viagem organizada 
quando o nome ou os dados necessários 
para concluir a reserva são transferidos 
entre os operadores.
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pagamento. Não é suficiente a mera 
transferência de dados particulares 
relativos ao destino ou às datas da 
viagem.

Or. en

Justificação

A transferência dos dados de um consumidor entre os procedimentos interligados de reserva 
é suficiente para criar férias organizadas quando resulta na combinação de dois tipos 
diferentes de serviços de viagem para a mesma viagem. Além disso, o termo «particulares» é 
demasiado vago.

Alteração 113
Philippe Juvin

Proposta de diretiva
Considerando 18

Texto da Comissão Alteração

(18) Importa clarificar igualmente que um 
contrato através do qual um operador 
permite a um viajante, após a celebração 
do mesmo, escolher a partir de uma seleção 
de diferentes tipos de serviços de viagem, 
como sucede com as caixas de oferta de 
viagens organizadas, deve ser considerado 
uma viagem organizada. Além disso, uma 
combinação de serviços de viagem deve 
ser considerada uma viagem organizada 
quando o nome ou os dados particulares
do viajante, necessários para concluir a 
reserva, são transferidos entre os 
operadores, o mais tardar quando é 
confirmada a reserva do primeiro serviço. 
Os dados particulares necessários para 
concluir a reserva referem-se aos dados do 
cartão de crédito ou outras informações 
necessárias para obter o pagamento. Não é 
suficiente a mera transferência de dados 
particulares relativos ao destino ou às 
datas da viagem.

(18) Importa clarificar igualmente que um 
contrato através do qual um operador 
permite a um viajante, após a celebração 
do mesmo, escolher a partir de uma seleção 
de diferentes tipos de serviços de viagem, 
como sucede com as caixas de oferta de 
viagens organizadas, deve ser considerado 
uma viagem organizada. Além disso, uma 
combinação de serviços de viagem deve 
ser considerada uma viagem organizada 
quando os dados pessoais do viajante, 
necessários para concluir a reserva, são 
transferidos entre os operadores, o mais 
tardar quando é confirmada a reserva do 
primeiro serviço por correio eletrónico. Os 
dados pessoais do viajante necessários 
para concluir a reserva referem-se ao 
nome, morada e número de telefone do 
viajante, aos dados do cartão de crédito ou 
outras informações necessárias para obter o 
pagamento. Não é suficiente a mera 
transferência de dados relativos apenas ao 
serviço de viagem, tais como o destino ou 
as datas da viagem, sem a transferência 
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dos dados pessoais do viajante.

Or. en

Justificação

Clarificação do tipo de informação partilhada (distinção entre uma viagem organizada 
definida no artigo 3.º, n.º 2, alínea v) e um serviço combinado de viagem definido no 
artigo 3.º, n.º 5, alínea b)). Uma mera hiperligação num sítio Web não pode constituir um 
serviço combinado de viagem (é necessária uma transferência mínima de informação entre 
operadores relacionada apenas com a reserva – locais e datas). O prazo adequado da 
confirmação deve ser clarificado (receção da mensagem de correio eletrónico de 
confirmação) a fim de assegurar a segurança jurídica (a definição do prazo tem impacto no 
que deve ser considerado como viagem organizada ou não).

Alteração 114
Heide Rühle

Proposta de diretiva
Considerando 18

Texto da Comissão Alteração

(18) Importa clarificar igualmente que um 
contrato através do qual um operador 
permite a um viajante, após a celebração 
do mesmo, escolher a partir de uma seleção 
de diferentes tipos de serviços de viagem, 
como sucede com as caixas de oferta de 
viagens organizadas, deve ser considerado 
uma viagem organizada. Além disso, uma 
combinação de serviços de viagem deve 
ser considerada uma viagem organizada 
quando o nome ou os dados particulares do 
viajante, necessários para concluir a 
reserva, são transferidos entre os 
operadores, o mais tardar quando é 
confirmada a reserva do primeiro serviço. 
Os dados particulares necessários para 
concluir a reserva referem-se aos dados do 
cartão de crédito ou outras informações 
necessárias para obter o pagamento. Não é 
suficiente a mera transferência de dados 
particulares relativos ao destino ou às datas 
da viagem.

(18) Importa clarificar igualmente que um 
contrato através do qual um operador 
permite a um viajante, após a celebração 
do mesmo, escolher a partir de uma seleção 
de diferentes tipos de serviços de viagem, 
como sucede com as caixas de oferta de 
viagens organizadas, deve ser considerado 
uma viagem organizada. Além disso, uma 
combinação de serviços de viagem deve 
ser considerada uma viagem organizada 
quando os dados particulares do viajante, 
necessários para concluir a reserva, são 
transferidos entre os operadores, o mais 
tardar quando é confirmada a reserva do 
primeiro serviço. Os dados particulares 
necessários para concluir a reserva 
referem-se aos dados do cartão de crédito 
ou outras informações necessárias para 
obter o pagamento. Não é suficiente a mera 
transferência de dados particulares 
relativos ao destino ou às datas da viagem.

Or. en
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Alteração 115
Sergio Gaetano Cofferati

Proposta de diretiva
Considerando 19

Texto da Comissão Alteração

(19) Uma vez que a necessidade de 
proteger os viajantes no caso de viagens 
de curta duração é menor, e a fim de 
evitar encargos desnecessários para os 
operadores, as viagens de duração 
inferior a 24 horas e que não incluem 
alojamento, assim como as denominadas 
«viagens organizadas ocasionais», devem 
ser excluídas do âmbito de aplicação da 
diretiva.

Suprimido

Or. en

Alteração 116
Anna Hedh

Proposta de diretiva
Considerando 19

Texto da Comissão Alteração

(19) Uma vez que a necessidade de 
proteger os viajantes no caso de viagens 
de curta duração é menor, e a fim de 
evitar encargos desnecessários para os 
operadores, as viagens de duração 
inferior a 24 horas e que não incluem 
alojamento, assim como as denominadas 
«viagens organizadas ocasionais», devem 
ser excluídas do âmbito de aplicação da 
diretiva.

Suprimido

Or. sv
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Alteração 117
Philippe Juvin

Proposta de diretiva
Considerando 20

Texto da Comissão Alteração

(20) A principal característica das viagens 
organizadas é o facto de pelo menos um 
operador ser responsável, enquanto 
organizador, pela correta execução da 
totalidade da viagem organizada.
Consequentemente, só nos casos em que 
intervenha outro operador enquanto 
organizador de uma viagem organizada, 
deve o primeiro operador, normalmente 
uma agência de viagens tradicional ou 
um retalhista on-line, poder intervir como 
mero retalhista ou intermediário e não ser 
responsável a título de organizador. O 
facto de um operador intervir como 
organizador de determinada viagem 
organizada depende da sua participação na 
elaboração da viagem em causa, na aceção 
da presente diretiva, e não da denominação 
sob a qual exerce a sua atividade. Se dois 
ou mais operadores satisfazem o critério 
que torna a combinação de serviços de 
viagem numa viagem organizada e esses 
operadores não informaram o viajante 
sobre qual deles é o organizador da viagem 
organizada, todos os operadores envolvidos 
serão considerados como organizadores.

(20) A principal característica das viagens 
organizadas é o facto de pelo menos um 
operador, o organizador e/ou o retalhista, 
serem responsáveis pela correta execução 
da totalidade da viagem organizada. O 
facto de um operador intervir como 
organizador de determinada viagem 
organizada depende da sua participação na 
elaboração da viagem em causa, na aceção 
da presente diretiva, e não da denominação 
sob a qual exerce a sua atividade. Se dois 
ou mais operadores satisfazem o critério 
que torna a combinação de serviços de 
viagem numa viagem organizada e esses 
operadores não informaram o viajante 
sobre qual deles é o organizador da viagem 
organizada, todos os operadores envolvidos 
serão considerados como organizadores.

Or. en

Justificação

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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Alteração 118
Philippe Juvin

Proposta de diretiva
Considerando 21

Texto da Comissão Alteração

(21) Em relação às viagens organizadas, os 
retalhistas são considerados responsáveis, 
juntamente com o organizador, pela 
prestação das informações pré-contratuais. 
Além disso, deve ser clarificado que os 
retalhistas são responsáveis por eventuais 
erros na reserva. Para facilitar a 
comunicação, em especial nos casos 
transnacionais, os viajantes devem ter a 
possibilidade de contactar o organizador 
igualmente através do retalhista junto do 
qual adquiriram a viagem organizada.

(21) Em relação às viagens organizadas, os 
retalhistas são considerados responsáveis, 
juntamente com o organizador, pela 
prestação das informações pré-contratuais. 
Além disso, deve ser clarificado que os 
retalhistas são responsáveis por eventuais 
erros na reserva no caso de estarem 
realmente envolvidos no processo de 
reserva. Os retalhistas não devem, por 
conseguinte, ser responsáveis por 
eventuais erros na reserva se estes 
resultarem de erros cometidos por outro 
operador através do qual foram 
adquiridos serviços de viagem 
suplementares mediante procedimentos 
interligados de reserva pela Internet no 
contexto de um serviço combinado de 
viagem baseado na mera transferência de 
informação direcionada, incluindo o 
destino e as datas da viagem. Neste caso, 
o operador que fornece os serviços de 
viagem suplementares deve ser 
responsável pelos erros ocorridos no 
processo de reserva de tais serviços.
Para facilitar a comunicação, em especial 
nos casos transnacionais, os viajantes 
devem ter a possibilidade de contactar o 
organizador igualmente através do 
retalhista junto do qual adquiriram a 
viagem organizada.

Or. en

Justificação

Os retalhistas só devem ser responsáveis pelos erros na reserva quando participam realmente 
no processo de reserva. Se, no caso dum serviço combinado de viagem que utilize 
procedimentos interligados de reserva pela Internet baseados na transferência entre 
operadores de informação direcionada, incluindo o destino e as datas da viagem (ver a 
alteração ao artigo 3.º, n.º 2, alínea b)), o operador que fornece os serviços de viagem 
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suplementares comete um erro na reserva, este deve ser responsável pelos erros na reserva e 
não o retalhista, que não tem qualquer controlo da reserva de serviços suplementares.

Alteração 119
Catherine Stihler

Proposta de diretiva
Considerando 23

Texto da Comissão Alteração

(23) As informações essenciais sobre, por 
exemplo, as características principais dos 
serviços de viagem ou os respetivos preços, 
fornecidas nos anúncios, no sítio Web do 
organizador ou em brochuras, enquanto 
parte das informações pré-contratuais, 
devem ser consideradas vinculativas, salvo 
se o organizador se reservar o direito de 
efetuar alterações a estes elementos e essas 
alterações forem comunicadas ao viajante, 
de forma clara e bem percetível, antes da 
celebração do contrato. No entanto, tendo 
em conta as novas tecnologias da 
comunicação, deixou de ser necessário 
estabelecer normas específicas sobre as 
brochuras, embora seja conveniente 
assegurar que, em certas circunstâncias,
as alterações que tenham implicações na 
execução do contrato sejam comunicadas 
entre as partes num suporte duradouro, 
para posterior consulta. Essas informações 
devem poder ser alteradas em qualquer 
momento desde que ambas as partes no 
contrato manifestem expressamente o seu 
acordo.

(23) As informações essenciais sobre, por 
exemplo, as características principais dos 
serviços de viagem ou os respetivos preços, 
fornecidas nos anúncios, no sítio Web do 
organizador ou em brochuras, enquanto 
parte das informações pré-contratuais, 
devem ser consideradas vinculativas, salvo 
se o organizador se reservar o direito de 
efetuar alterações a estes elementos e essas 
alterações forem comunicadas ao viajante, 
de forma clara e bem percetível, antes da 
celebração do contrato. As alterações que 
tenham implicações na execução do 
contrato devem ser adequadamente
comunicadas entre as partes num suporte 
duradouro, para posterior consulta. Essas 
informações devem poder ser alteradas em 
qualquer momento desde que ambas as 
partes no contrato manifestem 
expressamente o seu acordo.

Or. en

Justificação

Embora a comunicação digital se esteja a tornar mais proeminente, a informação deve 
permanecer disponível em diferentes formatos com vista a garantir o acesso de todos os 
consumidores.
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Alteração 120
Emma McClarkin

Proposta de diretiva
Considerando 23-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(23-A) No entanto, tendo em conta as 
novas tecnologias da comunicação que 
podem ajudar a garantir que os 
consumidores têm acesso a informação 
atualizada no momento da reserva e a 
tendência emergente de reservar viagens 
organizadas pela Internet, deixou de ser 
necessário estabelecer normas específicas 
que exijam brochuras impressas.

Or. en

Alteração 121
Jorgo Chatzimarkakis

Proposta de diretiva
Considerando 23-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(23-A) Os horários dos voos devem ser um 
componente fixo do contrato e pertencer 
às características principais de uma 
viagem. Não deverão sofrer uma 
alteração superior a três horas.

Or. en

Alteração 122
Hans-Peter Mayer

Proposta de diretiva
Considerando 26

Texto da Comissão Alteração

(26) Dado que muitas vezes as viagens 
organizadas são adquiridas com uma 

(26) Dado que muitas vezes as viagens 
organizadas são adquiridas com uma
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grande antecedência em relação à data da 
sua realização, podem ocorrer 
acontecimentos imprevistos. Por 
conseguinte, o viajante deve, em certas 
circunstâncias, ter o direito de transferir a 
viagem organizada para outro viajante. 
Nessas situações, o organizador deve poder 
recuperar as despesas em que incorreu, 
por exemplo se um subcontratante lhe 
exigir uma taxa para alterar o nome do 
passageiro ou para cancelar o bilhete de 
transporte e emitir um novo. Os viajantes 
devem também ter a possibilidade de 
denunciar o contrato em qualquer altura 
antes da data do início da viagem 
organizada, mediante o pagamento de uma 
indemnização adequada, bem como o 
direito de rescindir o contrato sem pagar 
qualquer indemnização sempre que 
circunstâncias inevitáveis e excecionais, 
como uma guerra ou catástrofe natural, 
afetem significativamente a viagem. 
Considera-se que se verificam 
circunstâncias inevitáveis e excecionais 
quando existam relatórios fiáveis e 
públicos, designadamente recomendações 
emitidas pelas autoridades dos Estados-
Membros, que desaconselhem as 
deslocações a esse destino.

grande antecedência em relação à data da 
sua realização, podem ocorrer 
acontecimentos imprevistos. Por 
conseguinte, o viajante deve, em certas 
circunstâncias, ter o direito de transferir a 
viagem organizada para outro viajante. 
Nessas situações, o organizador deve poder 
recuperar as despesas em que incorreu, 
por exemplo se um subcontratante lhe 
exigir uma taxa para alterar o nome do 
passageiro ou para cancelar o bilhete de 
transporte e emitir um novo. Os viajantes 
devem também ter a possibilidade de 
denunciar o contrato em qualquer altura 
antes da data do início da viagem 
organizada, mediante o pagamento de uma 
indemnização adequada, bem como o 
direito de rescindir o contrato sem pagar 
qualquer indemnização sempre que 
circunstâncias inevitáveis e excecionais, 
como uma guerra ou catástrofe natural, 
incluindo terrorismo, tempestades, 
terramotos e instabilidade política de risco 
para os viajantes, afetem 
significativamente a viagem. Considera-se 
que se verificam circunstâncias inevitáveis 
e excecionais quando existam relatórios 
fiáveis e públicos, designadamente 
recomendações emitidas pelas autoridades 
dos Estados-Membros, que desaconselhem 
as deslocações a esse destino.

Or. de

Alteração 123
Sergio Gaetano Cofferati

Proposta de diretiva
Considerando 26

Texto da Comissão Alteração

(26) Dado que muitas vezes as viagens 
organizadas são adquiridas com uma 
grande antecedência em relação à data da 
sua realização, podem ocorrer 
acontecimentos imprevistos. Por 
conseguinte, o viajante deve, em certas 

(26) Dado que muitas vezes as viagens 
organizadas são adquiridas com uma 
grande antecedência em relação à data da 
sua realização, podem ocorrer 
acontecimentos imprevistos. Por 
conseguinte, o viajante deve, em certas 
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circunstâncias, ter o direito de transferir a 
viagem organizada para outro viajante. 
Nessas situações, o organizador deve poder 
recuperar as despesas em que incorreu, 
por exemplo se um subcontratante lhe 
exigir uma taxa para alterar o nome do 
passageiro ou para cancelar o bilhete de 
transporte e emitir um novo. Os viajantes 
devem também ter a possibilidade de 
denunciar o contrato em qualquer altura 
antes da data do início da viagem 
organizada, mediante o pagamento de uma 
indemnização adequada, bem como o 
direito de rescindir o contrato sem pagar 
qualquer indemnização sempre que 
circunstâncias inevitáveis e excecionais, 
como uma guerra ou catástrofe natural, 
afetem significativamente a viagem. 
Considera-se que se verificam 
circunstâncias inevitáveis e excecionais 
quando existam relatórios fiáveis e 
públicos, designadamente recomendações 
emitidas pelas autoridades dos 
Estados-Membros, que desaconselhem as 
deslocações a esse destino.

circunstâncias, ter o direito de transferir a 
viagem organizada para outro viajante. 
Nessas situações, o organizador deve poder 
recuperar as despesas, caso tenha 
incorrido em alguma, por exemplo se um 
subcontratante lhe exigir uma taxa para 
alterar o nome do passageiro ou para 
cancelar o bilhete de transporte e emitir um 
novo. Os viajantes devem também ter a 
possibilidade de denunciar o contrato em 
qualquer altura antes da data do início da 
viagem organizada. O cancelamento pode 
estar associado ao pagamento de uma 
indemnização adequada, em tal caso o
contrato deve estipular taxas de rescisão 
razoáveis. Em qualquer caso, os viajantes 
devem ter o direito de rescindir o contrato 
sem pagar qualquer indemnização sempre 
que circunstâncias inevitáveis e 
excecionais, como uma guerra ou 
catástrofe natural, afetem 
significativamente a viagem. Considera-se 
que se verificam circunstâncias inevitáveis 
e excecionais quando existam relatórios 
fiáveis e públicos, designadamente 
recomendações emitidas pelas autoridades 
dos Estados-Membros, que desaconselhem 
as deslocações a esse destino.

Or. en

Alteração 124
Philippe Juvin

Proposta de diretiva
Considerando 26

Texto da Comissão Alteração

(26) Dado que muitas vezes as viagens 
organizadas são adquiridas com uma 
grande antecedência em relação à data da 
sua realização, podem ocorrer 
acontecimentos imprevistos. Por 
conseguinte, o viajante deve, em certas 
circunstâncias, ter o direito de transferir a 

(Não se aplica à versão portuguesa.)
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viagem organizada para outro viajante. 
Nessas situações, o organizador deve poder 
recuperar as despesas em que incorreu, 
por exemplo se um subcontratante lhe 
exigir uma taxa para alterar o nome do 
passageiro ou para cancelar o bilhete de 
transporte e emitir um novo. Os viajantes 
devem também ter a possibilidade de 
denunciar o contrato em qualquer altura 
antes da data do início da viagem 
organizada, mediante o pagamento de uma 
indemnização adequada, bem como o 
direito de rescindir o contrato sem pagar 
qualquer indemnização sempre que 
circunstâncias inevitáveis e excecionais, 
como uma guerra ou catástrofe natural, 
afetem significativamente a viagem. 
Considera-se que se verificam 
circunstâncias inevitáveis e excecionais 
quando existam relatórios fiáveis e 
públicos, designadamente recomendações 
emitidas pelas autoridades dos 
Estados-Membros, que desaconselhem as 
deslocações a esse destino.

Or. fr

Justificação

(Não se aplica à versão portuguesa.)

Alteração 125
Anna Hedh

Proposta de diretiva
Considerando 26

Texto da Comissão Alteração

(26) Dado que muitas vezes as viagens 
organizadas são adquiridas com uma 
grande antecedência em relação à data da 
sua realização, podem ocorrer 
acontecimentos imprevistos. Por 
conseguinte, o viajante deve, em certas 

(26) Dado que muitas vezes as viagens 
organizadas são adquiridas com uma 
grande antecedência em relação à data da 
sua realização, podem ocorrer 
acontecimentos imprevistos. Por 
conseguinte, o viajante deve, em certas 
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circunstâncias, ter o direito de transferir a 
viagem organizada para outro viajante. 
Nessas situações, o organizador deve poder 
recuperar as despesas em que incorreu, 
por exemplo se um subcontratante lhe 
exigir uma taxa para alterar o nome do 
passageiro ou para cancelar o bilhete de 
transporte e emitir um novo. Os viajantes 
devem também ter a possibilidade de 
denunciar o contrato em qualquer altura 
antes da data do início da viagem 
organizada, mediante o pagamento de uma 
indemnização adequada, bem como o 
direito de rescindir o contrato sem pagar 
qualquer indemnização sempre que 
circunstâncias inevitáveis e excecionais, 
como uma guerra ou catástrofe natural, 
afetem significativamente a viagem. 
Considera-se que se verificam 
circunstâncias inevitáveis e excecionais 
quando existam relatórios fiáveis e 
públicos, designadamente recomendações 
emitidas pelas autoridades dos 
Estados-Membros, que desaconselhem as 
deslocações a esse destino.

circunstâncias, ter o direito de transferir a 
viagem organizada para outro viajante. 
Nessas situações, o organizador deve poder 
recuperar as despesas em que incorreu, 
por exemplo se um subcontratante lhe 
exigir uma taxa para alterar o nome do 
passageiro ou para cancelar o bilhete de 
transporte e emitir um novo. Os viajantes 
devem também ter a possibilidade de 
denunciar o contrato em qualquer altura 
antes da data do início da viagem 
organizada, mediante o pagamento de uma 
indemnização adequada, bem como o 
direito de rescindir o contrato sem pagar 
qualquer indemnização sempre que 
circunstâncias inevitáveis e excecionais, 
como uma guerra, o terrorismo, a 
instabilidade política ou catástrofe natural, 
afetem significativamente a viagem. 
Considera-se que se verificam 
circunstâncias inevitáveis e excecionais 
quando existam relatórios fiáveis e 
públicos, designadamente recomendações 
emitidas pelas autoridades dos 
Estados-Membros, que desaconselhem as 
deslocações a esse destino.

Or. sv

Alteração 126
Catherine Stihler

Proposta de diretiva
Considerando 27

Texto da Comissão Alteração

(27) Em determinadas circunstâncias, 
também o organizador deve ter direito a 
rescindir o contrato antes da data do início 
da viagem organizada sem pagar qualquer 
indemnização, por exemplo, quando não 
seja atingido o número mínimo de 
participantes e essa eventualidade esteja 
prevista no contrato.

(27) Em determinadas circunstâncias, 
também o organizador deve ter direito a 
rescindir o contrato antes da data do início 
da viagem organizada sem pagar qualquer 
indemnização, por exemplo, quando não 
seja atingido o número mínimo de 
participantes e essa eventualidade esteja 
prevista no contrato. Em tal caso, o 
organizador deve informar 
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adequadamente os viajantes que podem 
ser afetados por esta cláusula.

Or. en

Alteração 127
Sergio Gaetano Cofferati

Proposta de diretiva
Considerando 28

Texto da Comissão Alteração

(28) Em certos casos os organizadores 
devem poder efetuar unilateralmente 
alterações ao contrato de viagem 
organizada. No entanto, o viajante deve ter 
o direito a rescindir o contrato caso as 
alterações propostas alterem 
significativamente qualquer das 
características principais dos serviços de 
viagem. O aumento dos preços só é 
possível se ocorrer alguma alteração dos 
custos do combustível para o transporte de 
passageiros, alguma modificação das taxas 
ou comissões cobradas por um terceiro não 
diretamente envolvido na execução dos 
serviços em causa, ou uma alteração das 
taxas de câmbio aplicáveis à viagem 
organizada e se, simultaneamente, estiver 
expressamente prevista no contrato a 
possibilidade de revisão do preço da 
viagem, tanto em termos de aumento como 
de redução. O aumento do preço não pode 
ser superior a 10 % do preço da viagem 
organizada.

(28) Em certos casos os organizadores 
devem poder efetuar unilateralmente 
alterações ao contrato de viagem 
organizada. No entanto, o viajante deve ter 
o direito a rescindir o contrato caso as 
alterações propostas alterem qualquer das 
características principais dos serviços de 
viagem. O aumento dos preços só é 
possível se o contrato foi celebrado mais 
de três meses antes do seu início e se 
ocorrer alguma alteração dos custos do 
combustível para o transporte de 
passageiros, alguma modificação das taxas 
ou comissões cobradas por um terceiro não 
diretamente envolvido na execução dos 
serviços em causa, ou uma alteração das 
taxas de câmbio aplicáveis à viagem 
organizada e se, simultaneamente, estiver 
expressamente prevista no contrato a 
possibilidade de revisão do preço da 
viagem, tanto em termos de aumento como 
de redução. O aumento do preço não pode 
ser superior a 5 % do preço da viagem 
organizada.

Or. en

Alteração 128
Konstantinos Poupakis
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Proposta de diretiva
Considerando 28

Texto da Comissão Alteração

(28) Em certos casos os organizadores 
devem poder efetuar unilateralmente 
alterações ao contrato de viagem 
organizada. No entanto, o viajante deve ter 
o direito a rescindir o contrato caso as 
alterações propostas alterem 
significativamente qualquer das 
características principais dos serviços de 
viagem. O aumento dos preços só é 
possível se ocorrer alguma alteração dos 
custos do combustível para o transporte de 
passageiros, alguma modificação das taxas 
ou comissões cobradas por um terceiro não 
diretamente envolvido na execução dos 
serviços em causa, ou uma alteração das 
taxas de câmbio aplicáveis à viagem 
organizada e se, simultaneamente, estiver 
expressamente prevista no contrato a 
possibilidade de revisão do preço da 
viagem, tanto em termos de aumento como 
de redução. O aumento do preço não pode 
ser superior a 10 % do preço da viagem 
organizada.

(28) Em certos casos os organizadores 
devem poder efetuar unilateralmente 
alterações ao contrato de viagem 
organizada. No entanto, o viajante deve ter 
o direito a rescindir o contrato caso as 
alterações propostas alterem 
significativamente qualquer das 
características principais dos serviços de 
viagem. O aumento dos preços só é 
possível se ocorrer alguma alteração dos 
custos do combustível para o transporte de 
passageiros, alguma modificação das taxas 
ou comissões cobradas por um terceiro não 
diretamente envolvido na execução dos 
serviços em causa, ou uma alteração das 
taxas de câmbio aplicáveis à viagem 
organizada e se, simultaneamente, estiver 
expressamente prevista no contrato a 
possibilidade de revisão do preço da 
viagem, tanto em termos de aumento como 
de redução. O aumento do preço não pode 
ser superior a 5 % do preço da viagem 
organizada.

Or. el

Justificação

Um limite de 10 % colocaria um encargo desproporcionado nos viajantes, em especial nos 
casos em que os custos de uma viagem organizada em particular já são elevados e/ou que 
conte com a participação de um elevado número de viajantes, como por exemplo famílias 
(atendendo ao facto de que cada membro da família iria pagar cerca de 10 % mais).

Alteração 129
Philippe Juvin

Proposta de diretiva
Considerando 30
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Texto da Comissão Alteração

(30) A fim de garantir a coerência, é 
conveniente harmonizar as disposições da 
presente diretiva com as convenções 
internacionais que regem os serviços de 
viagem e com a legislação da União sobre 
os direitos dos passageiros. Sempre que o 
organizador for responsável por um 
incumprimento ou pela execução incorreta 
dos serviços previstos no contrato de 
viagem organizada, deve poder invocar as 
limitações da responsabilidade dos 
prestadores de serviços enunciadas nas 
convenções internacionais, nomeadamente 
a Convenção de Montreal de 1999 para a 
Unificação de Certas Regras relativas ao 
Transporte Aéreo Internacional18, a 
Convenção de 1980 relativa aos 
Transportes Internacionais Ferroviários 
(COTIF)19 e a Convenção de Atenas de 
1974 relativa ao Transporte de Passageiros 
e Bagagens por Mar20. Se for impossível, 
em virtude de circunstâncias inevitáveis e 
excecionais, garantir o regresso do viajante 
ao local de partida, a obrigação de o 
organizador suportar os custos com a 
prorrogação da estada do viajante no local 
de destino deve ser harmonizada com a 
proposta da Comissão21 destinada a alterar 
o Regulamento (CE) n.º 261/2004 do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 11 
de fevereiro de 2004, que estabelece regras 
comuns para a indemnização e a 
assistência aos passageiros dos transportes 
aéreos em caso de recusa de embarque e de 
cancelamento ou atraso considerável dos 
voos22.

(30) A fim de garantir a coerência, é 
conveniente harmonizar as disposições da 
presente diretiva com as convenções 
internacionais que regem os serviços de 
viagem e com a legislação da União sobre 
os direitos dos passageiros. Sempre que o 
organizador e/ou o retalhista for 
responsável por um incumprimento ou pela
execução incorreta dos serviços previstos 
no contrato de viagem organizada, deve 
poder invocar as limitações da 
responsabilidade dos prestadores de 
serviços enunciadas nas convenções 
internacionais, nomeadamente a 
Convenção de Montreal de 1999 para a 
Unificação de Certas Regras relativas ao 
Transporte Aéreo Internacional18, a 
Convenção de 1980 relativa aos 
Transportes Internacionais Ferroviários 
(COTIF)19 e a Convenção de Atenas de 
1974 relativa ao Transporte de Passageiros 
e Bagagens por Mar20. Se for impossível, 
em virtude de circunstâncias inevitáveis e 
excecionais, garantir o regresso do viajante 
ao local de partida, a obrigação de o 
organizador e/ou de o retalhista suportar 
os custos com a prorrogação da estada do 
viajante no local de destino deve ser 
harmonizada com a proposta da 
Comissão21 destinada a alterar o 
Regulamento (CE) n.º 261/2004 do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 11 
de fevereiro de 2004, que estabelece regras 
comuns para a indemnização e a 
assistência aos passageiros dos transportes 
aéreos em caso de recusa de embarque e de 
cancelamento ou atraso considerável dos 
voos22.

__________________ __________________
18 2001/539/CE: Decisão do Conselho, de 5 
de abril de 2001, relativa à celebração pela 
Comunidade Europeia da Convenção para 
a Unificação de Certas Regras relativas ao 
Transporte Aéreo Internacional 

18 2001/539/CE: Decisão do Conselho, de 5 
de abril de 2001, relativa à celebração pela 
Comunidade Europeia da Convenção para 
a Unificação de Certas Regras relativas ao 
Transporte Aéreo Internacional 
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(Convenção de Montreal) (JO L 194 de 
18.7.2001, p. 38).

(Convenção de Montreal) (JO L 194 de 
18.7.2001, p. 38).

19 2013/103/UE: Decisão do Conselho de 
16 de junho de 2011, relativa à assinatura e 
celebração do Acordo entre a União 
Europeia e a Organização 
Intergovernamental para os Transportes 
Internacionais Ferroviários sobre a Adesão 
da União Europeia à Convenção relativa 
aos Transportes Internacionais Ferroviários 
(COTIF) (JO L 51 de 23.2.2013, p. 1).

19 2013/103/UE: Decisão do Conselho de 
16 de junho de 2011, relativa à assinatura e 
celebração do Acordo entre a União 
Europeia e a Organização 
Intergovernamental para os Transportes 
Internacionais Ferroviários sobre a Adesão 
da União Europeia à Convenção relativa 
aos Transportes Internacionais Ferroviários 
(COTIF) (JO L 51 de 23.2.2013, p. 1).

20 2012/22/UE: Decisão do Conselho, de 
12 de dezembro de 2011, relativa à adesão 
da União Europeia ao Protocolo de 2002 à 
Convenção de Atenas de 1974 relativa ao 
Transporte de Passageiros e Bagagens por 
Mar, no que respeita aos artigos 10.º e 11.º 
(JO L 8 de 12.1.2012, p. 1).

20 2012/22/UE: Decisão do Conselho, de 
12 de dezembro de 2011, relativa à adesão 
da União Europeia ao Protocolo de 2002 à 
Convenção de Atenas de 1974 relativa ao 
Transporte de Passageiros e Bagagens por 
Mar, no que respeita aos artigos 10.º e 11.º 
(JO L 8 de 12.1.2012, p. 1).

21 Proposta de regulamento do Parlamento 
Europeu e do Conselho que altera o 
Regulamento (CE) n.º 261/2004 que 
estabelece regras comuns para a 
indemnização e a assistência aos 
passageiros dos transportes aéreos em caso 
de recusa de embarque e de cancelamento 
ou atraso considerável dos voos e 
Regulamento (CE) n.º 2027/97 relativo à 
responsabilidade das transportadoras aéreas 
no transporte de passageiros e respetiva 
bagagem – COM(2013)130 final.

21 Proposta de regulamento do Parlamento 
Europeu e do Conselho que altera o 
Regulamento (CE) n.º 261/2004 que 
estabelece regras comuns para a 
indemnização e a assistência aos 
passageiros dos transportes aéreos em caso 
de recusa de embarque e de cancelamento 
ou atraso considerável dos voos e 
Regulamento (CE) n.º 2027/97 relativo à 
responsabilidade das transportadoras aéreas 
no transporte de passageiros e respetiva 
bagagem – COM(2013)130 final.

22 JO L 46 de 17.2.2004, p. 1. 22 JO L 46 de 17.2.2004, p. 1.

Or. en

Justificação

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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Alteração 130
Philippe Juvin

Proposta de diretiva
Considerando 30

Texto da Comissão Alteração

(30) A fim de garantir a coerência, é 
conveniente harmonizar as disposições da 
presente diretiva com as convenções 
internacionais que regem os serviços de 
viagem e com a legislação da União sobre 
os direitos dos passageiros. Sempre que o 
organizador for responsável por um 
incumprimento ou pela execução incorreta 
dos serviços previstos no contrato de 
viagem organizada, deve poder invocar as 
limitações da responsabilidade dos 
prestadores de serviços enunciadas nas 
convenções internacionais, nomeadamente 
a Convenção de Montreal de 1999 para a 
Unificação de Certas Regras relativas ao
Transporte Aéreo Internacional18, a 
Convenção de 1980 relativa aos 
Transportes Internacionais Ferroviários 
(COTIF)19 e a Convenção de Atenas de 
1974 relativa ao Transporte de Passageiros 
e Bagagens por Mar20. Se for impossível, 
em virtude de circunstâncias inevitáveis e 
excecionais, garantir o regresso do viajante 
ao local de partida, a obrigação de o 
organizador suportar os custos com a 
prorrogação da estada do viajante no local 
de destino deve ser harmonizada com a 
proposta da Comissão21 destinada a alterar 
o Regulamento (CE) n.º 261/2004 do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 11 
de fevereiro de 2004, que estabelece regras 
comuns para a indemnização e a 
assistência aos passageiros dos transportes 
aéreos em caso de recusa de embarque e de 
cancelamento ou atraso considerável dos 
voos22.

(Não se aplica à versão portuguesa.)

__________________
18 2001/539/CE: Decisão do Conselho, de 5 
de abril de 2001, relativa à celebração pela 
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Comunidade Europeia da Convenção para 
a Unificação de Certas Regras relativas ao 
Transporte Aéreo Internacional 
(Convenção de Montreal) (JO L 194 de 
18.7.2001, p. 38).
19 2013/103/UE: Decisão do Conselho de 
16 de junho de 2011, relativa à assinatura e 
celebração do Acordo entre a União 
Europeia e a Organização 
Intergovernamental para os Transportes 
Internacionais Ferroviários sobre a Adesão 
da União Europeia à Convenção relativa 
aos Transportes Internacionais Ferroviários 
(COTIF) (JO L 51 de 23.2.2013, p. 1).
20 2012/22/UE: Decisão do Conselho, de 
12 de dezembro de 2011, relativa à adesão 
da União Europeia ao Protocolo de 2002 à 
Convenção de Atenas de 1974 relativa ao 
Transporte de Passageiros e Bagagens por 
Mar, no que respeita aos artigos 10.º e 11.º 
(JO L 8 de 12.1.2012, p. 1).
21 Proposta de regulamento do Parlamento 
Europeu e do Conselho que altera o 
Regulamento (CE) n.º 261/2004 que 
estabelece regras comuns para a 
indemnização e a assistência aos 
passageiros dos transportes aéreos em caso 
de recusa de embarque e de cancelamento 
ou atraso considerável dos voos e 
Regulamento (CE) n.º 2027/97 relativo à 
responsabilidade das transportadoras aéreas 
no transporte de passageiros e respetiva 
bagagem – COM(2013)130 final.
22 JO L 46 de 17.2.2004, p. 1.

Or. fr

Justificação

(Não se aplica à versão portuguesa.)

Alteração 131
Heide Rühle
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Proposta de diretiva
Considerando 30

Texto da Comissão Alteração

(30) A fim de garantir a coerência, é 
conveniente harmonizar as disposições da 
presente diretiva com as convenções 
internacionais que regem os serviços de 
viagem e com a legislação da União sobre 
os direitos dos passageiros. Sempre que o 
organizador for responsável por um 
incumprimento ou pela execução incorreta 
dos serviços previstos no contrato de 
viagem organizada, deve poder invocar as 
limitações da responsabilidade dos 
prestadores de serviços enunciadas nas 
convenções internacionais, nomeadamente 
a Convenção de Montreal de 1999 para a 
Unificação de Certas Regras relativas ao 
Transporte Aéreo Internacional18, a 
Convenção de 1980 relativa aos 
Transportes Internacionais Ferroviários 
(COTIF)19 e a Convenção de Atenas de 
1974 relativa ao Transporte de Passageiros 
e Bagagens por Mar20. Se for impossível, 
em virtude de circunstâncias inevitáveis e 
excecionais, garantir o regresso do viajante 
ao local de partida, a obrigação de o 
organizador suportar os custos com a 
prorrogação da estada do viajante no local 
de destino deve ser harmonizada com a 
proposta da Comissão21 destinada a alterar 
o Regulamento (CE) n.º 261/2004 do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 11 
de fevereiro de 2004, que estabelece regras 
comuns para a indemnização e a 
assistência aos passageiros dos transportes 
aéreos em caso de recusa de embarque e de 
cancelamento ou atraso considerável dos 
voos22.

(30) A fim de garantir a coerência, é 
conveniente harmonizar as disposições da 
presente diretiva com as convenções 
internacionais que regem os serviços de 
viagem e com a legislação da União sobre 
os direitos dos passageiros, prevalecendo a 
última, se for caso disso. Sempre que o 
organizador for responsável por um 
incumprimento ou pela execução incorreta 
dos serviços previstos no contrato de 
viagem organizada, deve poder invocar as 
limitações da responsabilidade dos 
prestadores de serviços enunciadas nas 
convenções internacionais, nomeadamente 
a Convenção de Montreal de 1999 para a 
Unificação de Certas Regras relativas ao 
Transporte Aéreo Internacional18, a 
Convenção de 1980 relativa aos 
Transportes Internacionais Ferroviários 
(COTIF)19 e a Convenção de Atenas de 
1974 relativa ao Transporte de Passageiros 
e Bagagens por Mar20. Se for impossível, 
em virtude de circunstâncias inevitáveis e 
excecionais, garantir o regresso do viajante 
ao local de partida, a obrigação de o 
organizador suportar os custos com a 
prorrogação da estada do viajante no local 
de destino deve ser harmonizada com a 
proposta da Comissão21 destinada a alterar 
o Regulamento (CE) n.º 261/2004 do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 11 
de fevereiro de 2004, que estabelece regras 
comuns para a indemnização e a 
assistência aos passageiros dos transportes 
aéreos em caso de recusa de embarque e de 
cancelamento ou atraso considerável dos 
voos22.

__________________ __________________
18 2001/539/CE: Decisão do Conselho, de 5 
de abril de 2001, relativa à celebração pela 
Comunidade Europeia da Convenção para 
a Unificação de Certas Regras relativas ao 

18 2001/539/CE: Decisão do Conselho, de 5 
de abril de 2001, relativa à celebração pela 
Comunidade Europeia da Convenção para 
a Unificação de Certas Regras relativas ao 
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Transporte Aéreo Internacional 
(Convenção de Montreal) (JO L 194 de 
18.7.2001, p. 38).

Transporte Aéreo Internacional 
(Convenção de Montreal) (JO L 194 de 
18.7.2001, p. 38).

19 2013/103/UE: Decisão do Conselho de 
16 de junho de 2011, relativa à assinatura e 
celebração do Acordo entre a União 
Europeia e a Organização 
Intergovernamental para os Transportes 
Internacionais Ferroviários sobre a Adesão 
da União Europeia à Convenção relativa 
aos Transportes Internacionais Ferroviários 
(COTIF) (JO L 51 de 23.2.2013, p. 1).

19 2013/103/UE: Decisão do Conselho de 
16 de junho de 2011, relativa à assinatura e 
celebração do Acordo entre a União 
Europeia e a Organização 
Intergovernamental para os Transportes 
Internacionais Ferroviários sobre a Adesão 
da União Europeia à Convenção relativa 
aos Transportes Internacionais Ferroviários 
(COTIF) (JO L 51 de 23.2.2013, p. 1).

20 2012/22/UE: Decisão do Conselho, de 
12 de dezembro de 2011, relativa à adesão 
da União Europeia ao Protocolo de 2002 à 
Convenção de Atenas de 1974 relativa ao 
Transporte de Passageiros e Bagagens por 
Mar, no que respeita aos artigos 10.º e 11.º 
(JO L 8 de 12.1.2012, p. 1).

20 2012/22/UE: Decisão do Conselho, de 
12 de dezembro de 2011, relativa à adesão 
da União Europeia ao Protocolo de 2002 à 
Convenção de Atenas de 1974 relativa ao 
Transporte de Passageiros e Bagagens por 
Mar, no que respeita aos artigos 10.º e 11.º 
(JO L 8 de 12.1.2012, p. 1).

21 Proposta de regulamento do Parlamento 
Europeu e do Conselho que altera o 
Regulamento (CE) n.º 261/2004 que 
estabelece regras comuns para a 
indemnização e a assistência aos 
passageiros dos transportes aéreos em caso 
de recusa de embarque e de cancelamento 
ou atraso considerável dos voos e 
Regulamento (CE) n.º 2027/97 relativo à 
responsabilidade das transportadoras aéreas 
no transporte de passageiros e respetiva 
bagagem – COM(2013)130 final.

21 Proposta de regulamento do Parlamento 
Europeu e do Conselho que altera o 
Regulamento (CE) n.º 261/2004 que 
estabelece regras comuns para a 
indemnização e a assistência aos 
passageiros dos transportes aéreos em caso 
de recusa de embarque e de cancelamento 
ou atraso considerável dos voos e 
Regulamento (CE) n.º 2027/97 relativo à 
responsabilidade das transportadoras aéreas 
no transporte de passageiros e respetiva 
bagagem – COM(2013)130 final.

22 JO L 46 de 17.2.2004, p. 1. 22 JO L 46 de 17.2.2004, p. 1.

Or. en

Alteração 132
Matteo Salvini

Proposta de diretiva
Considerando 30

Texto da Comissão Alteração

(30) A fim de garantir a coerência, é (30) A fim de garantir a coerência, é 
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conveniente harmonizar as disposições da 
presente diretiva com as convenções 
internacionais que regem os serviços de 
viagem e com a legislação da União sobre 
os direitos dos passageiros. Sempre que o 
organizador for responsável por um 
incumprimento ou pela execução incorreta 
dos serviços previstos no contrato de 
viagem organizada, deve poder invocar as 
limitações da responsabilidade dos 
prestadores de serviços enunciadas nas 
convenções internacionais, nomeadamente 
a Convenção de Montreal de 1999 para a 
Unificação de Certas Regras relativas ao 
Transporte Aéreo Internacional18, a 
Convenção de 1980 relativa aos 
Transportes Internacionais Ferroviários 
(COTIF)19 e a Convenção de Atenas de 
1974 relativa ao Transporte de Passageiros 
e Bagagens por Mar20. Se for impossível, 
em virtude de circunstâncias inevitáveis e 
excecionais, garantir o regresso do viajante 
ao local de partida, a obrigação de o 
organizador suportar os custos com a 
prorrogação da estada do viajante no local 
de destino deve ser harmonizada com a 
proposta da Comissão21 destinada a alterar 
o Regulamento (CE) n.º 261/2004 do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 11 
de fevereiro de 2004, que estabelece regras 
comuns para a indemnização e a 
assistência aos passageiros dos transportes 
aéreos em caso de recusa de embarque e de 
cancelamento ou atraso considerável dos 
voos22.

conveniente harmonizar as disposições da 
presente diretiva com as convenções 
internacionais que regem os serviços de 
viagem e com a legislação da União sobre 
os direitos dos passageiros, prevalecendo a 
última, se for caso disso. Sempre que o 
organizador for responsável por um 
incumprimento ou pela execução incorreta 
dos serviços previstos no contrato de 
viagem organizada, deve poder invocar as 
limitações da responsabilidade dos 
prestadores de serviços enunciadas nas 
convenções internacionais, nomeadamente 
a Convenção de Montreal de 1999 para a 
Unificação de Certas Regras relativas ao 
Transporte Aéreo Internacional18, a 
Convenção de 1980 relativa aos 
Transportes Internacionais Ferroviários 
(COTIF)19 e a Convenção de Atenas de 
1974 relativa ao Transporte de Passageiros 
e Bagagens por Mar20. Se for impossível, 
em virtude de circunstâncias inevitáveis e 
excecionais, garantir o regresso do viajante 
ao local de partida, a obrigação de o 
organizador suportar os custos com a 
prorrogação da estada do viajante no local 
de destino deve ser harmonizada com a 
proposta da Comissão21 destinada a alterar 
o Regulamento (CE) n.º 261/2004 do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 11 
de fevereiro de 2004, que estabelece regras 
comuns para a indemnização e a 
assistência aos passageiros dos transportes 
aéreos em caso de recusa de embarque e de 
cancelamento ou atraso considerável dos 
voos22.

__________________ __________________
18 2001/539/CE: Decisão do Conselho, de 5 
de abril de 2001, relativa à celebração pela 
Comunidade Europeia da Convenção para 
a Unificação de Certas Regras relativas ao 
Transporte Aéreo Internacional 
(Convenção de Montreal) (JO L 194 de 
18.7.2001, p. 38).

18 2001/539/CE: Decisão do Conselho, de 5 
de abril de 2001, relativa à celebração pela 
Comunidade Europeia da Convenção para 
a Unificação de Certas Regras relativas ao 
Transporte Aéreo Internacional 
(Convenção de Montreal) (JO L 194 de 
18.7.2001, p. 38).

19 2013/103/UE: Decisão do Conselho de 
16 de junho de 2011, relativa à assinatura e 
celebração do Acordo entre a União 

19 2013/103/UE: Decisão do Conselho de 
16 de junho de 2011, relativa à assinatura e 
celebração do Acordo entre a União 
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Europeia e a Organização 
Intergovernamental para os Transportes 
Internacionais Ferroviários sobre a Adesão 
da União Europeia à Convenção relativa 
aos Transportes Internacionais Ferroviários 
(COTIF) (JO L 51 de 23.2.2013, p. 1).

Europeia e a Organização 
Intergovernamental para os Transportes 
Internacionais Ferroviários sobre a Adesão 
da União Europeia à Convenção relativa 
aos Transportes Internacionais Ferroviários 
(COTIF) (JO L 51 de 23.2.2013, p. 1).

20 2012/22/UE: Decisão do Conselho, de 
12 de dezembro de 2011, relativa à adesão 
da União Europeia ao Protocolo de 2002 à 
Convenção de Atenas de 1974 relativa ao 
Transporte de Passageiros e Bagagens por 
Mar, no que respeita aos artigos 10.º e 11.º 
(JO L 8 de 12.1.2012, p. 1).

20 2012/22/UE: Decisão do Conselho, de 
12 de dezembro de 2011, relativa à adesão 
da União Europeia ao Protocolo de 2002 à 
Convenção de Atenas de 1974 relativa ao 
Transporte de Passageiros e Bagagens por 
Mar, no que respeita aos artigos 10.º e 11.º 
(JO L 8 de 12.1.2012, p. 1).

21 Proposta de regulamento do Parlamento 
Europeu e do Conselho que altera o 
Regulamento (CE) n.º 261/2004 que 
estabelece regras comuns para a 
indemnização e a assistência aos 
passageiros dos transportes aéreos em caso 
de recusa de embarque e de cancelamento 
ou atraso considerável dos voos e 
Regulamento (CE) n.º 2027/97 relativo à 
responsabilidade das transportadoras aéreas 
no transporte de passageiros e respetiva 
bagagem – COM(2013)130 final.

21 Proposta de regulamento do Parlamento 
Europeu e do Conselho que altera o 
Regulamento (CE) n.º 261/2004 que 
estabelece regras comuns para a 
indemnização e a assistência aos 
passageiros dos transportes aéreos em caso 
de recusa de embarque e de cancelamento 
ou atraso considerável dos voos e 
Regulamento (CE) n.º 2027/97 relativo à 
responsabilidade das transportadoras aéreas 
no transporte de passageiros e respetiva 
bagagem – COM(2013)130 final.

22 JO L 46 de 17.2.2004, p. 1. 22 JO L 46 de 17.2.2004, p. 1.

Or. en

Justificação

Os regulamentos da UE vigentes relativos aos direitos dos passageiros devem substituir a 
Diretiva Viagens Organizadas quando se verifique uma sobreposição de disposições 
específicas relativas aos direitos dos passageiros que viajam em diferentes meios de 
transporte.

Alteração 133
Philippe Juvin

Proposta de diretiva
Considerando 31

Texto da Comissão Alteração

(31) A presente diretiva não deve (31) A presente diretiva não deve 
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prejudicar o direito dos viajantes 
apresentarem queixas ao abrigo da presente 
diretiva ou de outra legislação da UE em 
vigor, de modo a que possam continuar a 
ter a possibilidade de apresentar queixas ao 
organizador, ao transportador ou a 
qualquer outra parte responsável ou, se for 
caso disso, a várias partes. Importa 
clarificar que um viajante não pode 
acumular direitos ao abrigo de bases 
jurídicas diferentes se os direitos 
salvaguardarem o mesmo interesse ou 
tenham o mesmo objetivo. A 
responsabilidade do organizador não 
prejudica o direito de procurar obter 
reparação junto de terceiros, incluindo os 
prestadores de serviços envolvidos.

prejudicar o direito dos viajantes 
apresentarem queixas ao abrigo da presente 
diretiva ou de outra legislação da UE em 
vigor, de modo a que possam continuar a 
ter a possibilidade de apresentar queixas ao 
organizador e/ou ao retalhista, ao 
transportador ou a qualquer outra parte 
responsável ou, se for caso disso, a várias 
partes. Importa clarificar que um viajante 
não pode acumular direitos ao abrigo de 
bases jurídicas diferentes se os direitos 
salvaguardarem o mesmo interesse ou 
tenham o mesmo objetivo. A 
responsabilidade do organizador e/ou do 
retalhista não prejudica o direito de 
procurar obter reparação junto de terceiros, 
incluindo os prestadores de serviços 
envolvidos. Os Estados-Membros devem 
assegurar que o organizador e o retalhista 
possuem, a este respeito, meios adequados 
e acessíveis de reparação contra terceiros.

Or. en

Justificação

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).

Alteração 134
Hans-Peter Mayer

Proposta de diretiva
Considerando 31

Texto da Comissão Alteração

(31) A presente diretiva não deve 
prejudicar o direito dos viajantes 
apresentarem queixas ao abrigo da presente 

(31) A presente diretiva não deve 
prejudicar o direito dos viajantes 
apresentarem queixas ao abrigo da presente 
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diretiva ou de outra legislação da UE em 
vigor, de modo a que possam continuar a 
ter a possibilidade de apresentar queixas ao 
organizador, ao transportador ou a 
qualquer outra parte responsável ou, se for 
caso disso, a várias partes. Importa 
clarificar que um viajante não pode 
acumular direitos ao abrigo de bases 
jurídicas diferentes se os direitos 
salvaguardarem o mesmo interesse ou 
tenham o mesmo objetivo. A 
responsabilidade do organizador não 
prejudica o direito de procurar obter 
reparação junto de terceiros, incluindo os 
prestadores de serviços envolvidos.

diretiva ou de outra legislação da UE em 
vigor, de modo a que possam continuar a 
ter a possibilidade de apresentar queixas ao 
organizador, ao transportador ou a 
qualquer outra parte responsável ou, se for 
caso disso, a várias partes. Importa 
clarificar que um viajante não pode 
acumular direitos ao abrigo de bases 
jurídicas diferentes se os direitos 
salvaguardarem o mesmo interesse ou 
tenham o mesmo objetivo. No entanto, a 
necessidade de garantir que os viajantes 
recebem uma indemnização adequada e 
atempada nos casos em que o contrato 
não é executado adequadamente por uma 
das partes não deve impor um encargo 
injusto e desproporcionado para os 
organizadores e retalhistas. Além da sua 
obrigação de suprir a falta de 
conformidade ou indemnizar os viajantes, 
os organizadores e retalhistas devem ter o 
direito de procurar obter reparação junto 
de eventuais terceiros que tenham 
contribuído para o facto gerador da 
indemnização ou outras obrigações. A 
responsabilidade do organizador e do 
retalhista não prejudica, portanto, este
direito de procurar obter reparação junto de 
terceiros, incluindo os prestadores de 
serviços envolvidos.

Or. en

Justificação

Consultar a alteração e justificação do artigo 20.º a este respeito.

Alteração 135
Emma McClarkin

Proposta de diretiva
Considerando 34

Texto da Comissão Alteração

(34) Os Estados-Membros devem garantir (34) Os Estados-Membros devem garantir 
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que os viajantes que adquirem uma viagem 
organizada ou serviços combinados de 
viagem são plenamente protegidos em caso 
de insolvência do organizador, do retalhista 
que facilitou a aquisição dos serviços 
combinados de viagem ou de qualquer dos 
prestadores de serviços envolvidos. 
Os Estados-Membros onde estejam 
estabelecidos organizadores de viagens 
organizadas ou retalhistas que facilitam 
serviços combinados de viagem devem 
assegurar que os profissionais que 
oferecem essas combinações de serviços de 
viagem dão garantias de reembolso de 
todos os pagamentos efetuados pelos 
viajantes e do seu repatriamento em caso 
de insolvência. Embora mantendo o seu 
poder discricionário quanto à forma como 
essa proteção é concedida, os Estados-
Membros devem garantir que os respetivos 
regimes de proteção nacionais em caso de 
insolvência são eficazes e garantem o 
rápido repatriamento e reembolso de todos 
os passageiros lesados pela insolvência. A 
proteção necessária em caso de insolvência 
deve ter em conta o risco financeiro efetivo 
decorrente das atividades do organizador, 
retalhista ou prestador de serviços em 
causa, incluindo o tipo de combinações de 
serviços viagem comercializadas, as 
flutuações sazonais previsíveis, assim 
como a importância dos pagamentos 
efetuados e a forma como estes são 
garantidos. Em conformidade com a 
Diretiva 2006/123/CE do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 12 de dezembro 
de 2006, relativa aos serviços no mercado 
interno25, nos casos em que a proteção em 
caso de insolvência possa ser prestada sob 
a forma de uma garantia ou uma apólice de 
seguro, essa garantia não se pode limitar às 
certidões emitidas por operadores 
financeiros estabelecidos num determinado 
Estado-Membro.

que os viajantes que adquirem uma viagem 
organizada ou serviços de viagem conexos 
são plenamente protegidos em caso de 
insolvência do organizador, do retalhista 
que facilitou a aquisição dos serviços de 
viagem conexos ou de qualquer dos 
prestadores de serviços envolvidos. 
Os Estados-Membros onde estejam 
estabelecidos organizadores de viagens 
organizadas ou retalhistas que facilitam 
serviços combinados de viagem devem 
assegurar que os profissionais que 
oferecem essas combinações de serviços de 
viagem dão garantias de reembolso de 
todos os pagamentos efetuados pelos 
viajantes e do seu repatriamento em caso 
de insolvência. Embora mantendo o seu 
poder discricionário quanto à forma como 
essa proteção é concedida, os Estados-
Membros devem garantir que os respetivos 
regimes de proteção nacionais em caso de 
insolvência são eficazes e garantem o 
rápido repatriamento e reembolso de todos 
os passageiros lesados pela insolvência. 
Sempre que um consumidor prefira 
completar a sua viagem organizada ou 
serviço de viagem conexo em vez de obter 
o reembolso total, a proteção em caso de 
insolvência pode, se for caso disso, prever 
a execução dos contratos existentes a fim 
de permitir que a viagem organizada ou o 
serviço de viagem conexo continuem sem 
nenhum custo adicional para o 
consumidor. A proteção necessária em 
caso de insolvência deve ter em conta o 
risco financeiro efetivo decorrente das 
atividades do organizador, retalhista ou 
prestador de serviços em causa, incluindo o 
tipo de combinações de serviços viagem 
comercializadas, as flutuações sazonais 
previsíveis, assim como a importância dos 
pagamentos efetuados e a forma como 
estes são garantidos. Em conformidade 
com a Diretiva 2006/123/CE do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 12 
de dezembro de 2006, relativa aos serviços 
no mercado interno25, nos casos em que a 
proteção em caso de insolvência possa ser 
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prestada sob a forma de uma garantia ou 
uma apólice de seguro, essa garantia não se 
pode limitar às certidões emitidas por 
operadores financeiros estabelecidos num 
determinado Estado-Membro.

__________________ __________________
25 JO L 376 de 27.12.2006, p.36. 25 JO L 376 de 27.12.2006, p.36.

Or. en

Justificação

Os sistemas de proteção em caso de insolvência devem ter flexibilidade para satisfazer as 
preferências dos consumidores sempre que possível. Tal inclui a execução de contratos 
existentes caso os consumidores queiram completar as suas férias ou se, próximo da partida, 
decidirem manter os seus planos.

Alteração 136
Catherine Stihler

Proposta de diretiva
Considerando 34

Texto da Comissão Alteração

(34) Os Estados-Membros devem garantir 
que os viajantes que adquirem uma viagem 
organizada ou serviços combinados de 
viagem são plenamente protegidos em caso 
de insolvência do organizador, do retalhista 
que facilitou a aquisição dos serviços 
combinados de viagem ou de qualquer dos 
prestadores de serviços envolvidos. 
Os Estados-Membros onde estejam 
estabelecidos organizadores de viagens 
organizadas ou retalhistas que facilitam 
serviços combinados de viagem devem 
assegurar que os profissionais que 
oferecem essas combinações de serviços de 
viagem dão garantias de reembolso de 
todos os pagamentos efetuados pelos 
viajantes e do seu repatriamento em caso 
de insolvência. Embora mantendo o seu 
poder discricionário quanto à forma como 
essa proteção é concedida, os Estados-

(34) Os Estados-Membros devem garantir 
que os viajantes que adquirem uma viagem 
organizada ou serviços combinados de 
viagem são plenamente protegidos em caso 
de insolvência do organizador, do retalhista 
que facilitou a aquisição dos serviços 
combinados de viagem ou de qualquer dos 
prestadores de serviços envolvidos. 
Os Estados-Membros onde estejam 
estabelecidos organizadores de viagens 
organizadas ou retalhistas que facilitam 
serviços combinados de viagem devem 
assegurar que os profissionais que 
oferecem essas combinações de serviços de 
viagem dão garantias de reembolso de 
todos os pagamentos efetuados pelos 
viajantes e do seu repatriamento em caso 
de insolvência. Embora mantendo o seu 
poder discricionário quanto à forma como 
essa proteção é concedida, os Estados-
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Membros devem garantir que os respetivos 
regimes de proteção nacionais em caso de 
insolvência são eficazes e garantem o 
rápido repatriamento e reembolso de todos 
os passageiros lesados pela insolvência. A 
proteção necessária em caso de insolvência 
deve ter em conta o risco financeiro efetivo 
decorrente das atividades do organizador, 
retalhista ou prestador de serviços em 
causa, incluindo o tipo de combinações de 
serviços viagem comercializadas, as 
flutuações sazonais previsíveis, assim 
como a importância dos pagamentos 
efetuados e a forma como estes são 
garantidos. Em conformidade com a 
Diretiva 2006/123/CE do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 12 de dezembro 
de 2006, relativa aos serviços no mercado 
interno25, nos casos em que a proteção em 
caso de insolvência possa ser prestada sob 
a forma de uma garantia ou uma apólice de 
seguro, essa garantia não se pode limitar às 
certidões emitidas por operadores 
financeiros estabelecidos num determinado 
Estado-Membro.

Membros devem garantir que os respetivos 
regimes de proteção nacionais em caso de 
insolvência são eficazes e garantem o 
rápido repatriamento e reembolso de todos 
os passageiros lesados pela insolvência.
Sempre que um consumidor prefira 
completar a sua viagem organizada ou 
serviço de viagem conexo em vez de obter 
o reembolso total, a proteção em caso de 
insolvência pode, se for caso disso, prever 
a execução dos contratos existentes a fim 
de permitir que a viagem organizada ou o 
serviço de viagem conexo continuem sem 
nenhum custo adicional para o viajante. 
A proteção necessária em caso de 
insolvência deve ter em conta o risco 
financeiro efetivo decorrente das atividades 
do organizador, retalhista ou prestador de 
serviços em causa, incluindo o tipo de 
combinações de serviços viagem 
comercializadas, as flutuações sazonais 
previsíveis, assim como a importância dos 
pagamentos efetuados e a forma como 
estes são garantidos. Em conformidade
com a Diretiva 2006/123/CE do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 12 
de dezembro de 2006, relativa aos serviços 
no mercado interno25, nos casos em que a 
proteção em caso de insolvência possa ser 
prestada sob a forma de uma garantia ou 
uma apólice de seguro, essa garantia não se 
pode limitar às certidões emitidas por 
operadores financeiros estabelecidos num 
determinado Estado-Membro.

__________________ __________________
25 JO L 376 de 27.12.2006, p.36. 25 JO L 376 de 27.12.2006, p.36.

Or. en

Alteração 137
Philippe Juvin

Proposta de diretiva
Considerando 34
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Texto da Comissão Alteração

(34) Os Estados-Membros devem garantir 
que os viajantes que adquirem uma viagem 
organizada ou serviços combinados de 
viagem são plenamente protegidos em caso 
de insolvência do organizador, do retalhista 
que facilitou a aquisição dos serviços 
combinados de viagem ou de qualquer dos 
prestadores de serviços envolvidos. 
Os Estados-Membros onde estejam 
estabelecidos organizadores de viagens 
organizadas ou retalhistas que facilitam 
serviços combinados de viagem devem 
assegurar que os profissionais que 
oferecem essas combinações de serviços de 
viagem dão garantias de reembolso de 
todos os pagamentos efetuados pelos 
viajantes e do seu repatriamento em caso 
de insolvência. Embora mantendo o seu 
poder discricionário quanto à forma como 
essa proteção é concedida, os 
Estados-Membros devem garantir que os 
respetivos regimes de proteção nacionais 
em caso de insolvência são eficazes e 
garantem o rápido repatriamento e 
reembolso de todos os passageiros lesados 
pela insolvência. A proteção necessária em 
caso de insolvência deve ter em conta o 
risco financeiro efetivo decorrente das 
atividades do organizador, retalhista ou 
prestador de serviços em causa, incluindo 
o tipo de combinações de serviços viagem 
comercializadas, as flutuações sazonais 
previsíveis, assim como a importância dos 
pagamentos efetuados e a forma como 
estes são garantidos. Em conformidade 
com a Diretiva 2006/123/CE do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 12 
de dezembro de 2006, relativa aos serviços 
no mercado interno25, nos casos em que a 
proteção em caso de insolvência possa ser 
prestada sob a forma de uma garantia ou 
uma apólice de seguro, essa garantia não se 
pode limitar às certidões emitidas por 
operadores financeiros estabelecidos num 
determinado Estado-Membro.

(34) Os Estados-Membros devem garantir 
que os viajantes que adquirem uma viagem 
organizada ou serviços combinados de 
viagem são plenamente protegidos em caso 
de insolvência do organizador e/ou do 
retalhista em caso de uma viagem 
organizada, do retalhista que facilitou a 
aquisição dos serviços combinados de 
viagem ou de qualquer dos prestadores de 
serviços envolvidos. Os Estados-Membros 
onde estejam estabelecidos organizadores 
e/ou retalhistas de viagens organizadas ou 
retalhistas que facilitam serviços 
combinados de viagem devem assegurar 
que os profissionais que oferecem essas 
combinações de serviços de viagem dão 
garantias de reembolso de todos os 
pagamentos efetuados pelos viajantes e do 
seu repatriamento em caso de insolvência. 
Embora mantendo o seu poder 
discricionário quanto à forma como essa 
proteção é concedida, os Estados-Membros 
devem garantir que os respetivos regimes 
de proteção nacionais em caso de 
insolvência são eficazes e garantem o 
rápido repatriamento e reembolso de todos 
os passageiros lesados pela insolvência. A 
proteção necessária em caso de insolvência 
deve ter em conta o risco financeiro efetivo 
decorrente das atividades do organizador 
e/ou do retalhista ou do prestador de 
serviços, incluindo o tipo de combinações 
de serviços viagem comercializadas, as 
flutuações sazonais previsíveis, assim 
como a importância dos pagamentos 
efetuados e a forma como estes são 
garantidos. Em conformidade com a 
Diretiva 2006/123/CE do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 12 de dezembro 
de 2006, relativa aos serviços no mercado 
interno25, nos casos em que a proteção em 
caso de insolvência possa ser prestada sob 
a forma de uma garantia ou uma apólice de 
seguro, essa garantia não se pode limitar às 
certidões emitidas por operadores 
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financeiros estabelecidos num determinado 
Estado-Membro.

__________________ __________________
25 JO L 376 de 27.12.2006, p.36. 25 JO L 376 de 27.12.2006, p.36.

Or. en

Justificação

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.

Alteração 138
Ivo Belet

Proposta de diretiva
Considerando 34

Texto da Comissão Alteração

(34) Os Estados-Membros devem garantir 
que os viajantes que adquirem uma viagem 
organizada ou serviços combinados de 
viagem são plenamente protegidos em caso 
de insolvência do organizador, do retalhista 
que facilitou a aquisição dos serviços 
combinados de viagem ou de qualquer dos 
prestadores de serviços envolvidos. 
Os Estados-Membros onde estejam 
estabelecidos organizadores de viagens 
organizadas ou retalhistas que facilitam 
serviços combinados de viagem devem 
assegurar que os profissionais que 
oferecem essas combinações de serviços de 
viagem dão garantias de reembolso de 
todos os pagamentos efetuados pelos 
viajantes e do seu repatriamento em caso 
de insolvência. Embora mantendo o seu 
poder discricionário quanto à forma como 

(34) Os Estados-Membros devem garantir 
que os viajantes que adquirem uma viagem 
organizada ou serviços combinados de 
viagem são plenamente protegidos em caso 
de insolvência do organizador, do retalhista 
que facilitou a aquisição dos serviços 
combinados de viagem ou de qualquer dos 
prestadores de serviços envolvidos. 
Os Estados-Membros onde estejam 
estabelecidos organizadores de viagens 
organizadas ou retalhistas que facilitam 
serviços combinados de viagem devem 
assegurar que os profissionais que 
oferecem essas combinações de serviços de 
viagem dão garantias de reembolso de 
todos os pagamentos efetuados pelos 
viajantes e do seu repatriamento em caso 
de insolvência. Embora mantendo o seu 
poder discricionário quanto à forma como 
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essa proteção é concedida, os Estados-
Membros devem garantir que os respetivos 
regimes de proteção nacionais em caso de 
insolvência são eficazes e garantem o 
rápido repatriamento e reembolso de todos 
os passageiros lesados pela insolvência. A 
proteção necessária em caso de insolvência 
deve ter em conta o risco financeiro efetivo 
decorrente das atividades do organizador, 
retalhista ou prestador de serviços em 
causa, incluindo o tipo de combinações de 
serviços viagem comercializadas, as 
flutuações sazonais previsíveis, assim 
como a importância dos pagamentos 
efetuados e a forma como estes são 
garantidos. Em conformidade com a 
Diretiva 2006/123/CE do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 12 de dezembro 
de 2006, relativa aos serviços no mercado 
interno25, nos casos em que a proteção em 
caso de insolvência possa ser prestada sob 
a forma de uma garantia ou uma apólice de 
seguro, essa garantia não se pode limitar às 
certidões emitidas por operadores 
financeiros estabelecidos num determinado 
Estado-Membro.

essa proteção é concedida, os 
Estados-Membros devem garantir que os 
respetivos regimes de proteção em caso de 
insolvência são eficazes e garantem o 
rápido repatriamento e reembolso de todos 
os passageiros lesados pela insolvência. A 
proteção necessária em caso de insolvência 
deve ter em conta o risco financeiro efetivo 
decorrente das atividades do organizador, 
retalhista ou prestador de serviços em 
causa, incluindo o tipo de combinações de 
serviços viagem comercializadas, as 
flutuações sazonais previsíveis, assim 
como a importância dos pagamentos 
efetuados e a forma como estes são 
garantidos. Em conformidade com a 
Diretiva 2006/123/CE do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 12 de dezembro 
de 2006, relativa aos serviços no mercado 
interno25, nos casos em que a proteção em 
caso de insolvência possa ser prestada sob
a forma de uma garantia ou uma apólice de 
seguro, essa garantia não se pode limitar às 
certidões emitidas por operadores 
financeiros estabelecidos num determinado 
Estado-Membro.

__________________ __________________
25 JO L 328 de 27.12.2006, p. 36. 25 JO L 328 de 27.12.2006, p. 36.

Or. nl

Justificação

Os Estados-Membros transporão a presente diretiva em diversos níveis administrativos, 
consoante a estrutura do Estado.

Alteração 139
Sergio Gaetano Cofferati

Proposta de diretiva
Considerando 36

Texto da Comissão Alteração

(36) No que respeita aos serviços (36) No que respeita aos serviços 
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combinados de viagem, para além da 
obrigação de fornecer proteção em caso de 
insolvência e de informar os viajantes de 
que os prestadores de serviços individuais 
são os únicos responsáveis pelo 
cumprimento do contrato, os contratos em 
causa estão sujeitos à legislação geral da 
União em matéria de defesa do consumidor 
e à legislação setorial específica da União.

combinados de viagem, para além da 
obrigação de fornecer proteção em caso de 
insolvência e assistência aos viajantes em 
dificuldades e de informar os viajantes de 
que os prestadores de serviços individuais 
são os únicos responsáveis pelo 
cumprimento do contrato, os contratos em 
causa estão sujeitos à legislação geral da 
União em matéria de defesa do consumidor 
e à legislação setorial específica da União.

Or. en

Alteração 140
Philippe Juvin

Proposta de diretiva
Considerando 37

Texto da Comissão Alteração

(37) É necessário proteger os viajantes nas 
situações em que um retalhista efetua a 
reserva de uma viagem organizada ou de 
serviços combinados de viagem e comete 
um erro durante o processo de reserva.

(37) É necessário proteger os viajantes nas 
situações em que um organizador ou um
retalhista efetuem a reserva de uma viagem 
organizada ou um retalhista efetua a 
reserva de serviços combinados de viagem 
e o organizador ou o retalhista comete um 
erro durante o processo de reserva.

Or. en

Justificação

O artigo 19.º prevê a responsabilidade do retalhista em caso de erros na reserva (tanto se o 
retalhista efetua a reserva de uma viagem organizada ou de um serviço combinado de 
viagem). Contudo, o presente artigo não refere a responsabilidade pelos erros na reserva do 
organizador de uma viagem organizado quando este efetua a reserva diretamente. Os 
organizadores devem, neste caso, ser também responsáveis pelos eventuais erros na reserva.

Alteração 141
Sergio Gaetano Cofferati

Proposta de diretiva
Considerando 37-A (novo)
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Texto da Comissão Alteração

(37-A) A Comissão deve desenvolver, por 
meio de normas técnicas, dois indicadores 
visuais europeus com vista a indicar, 
respetivamente, a viagem organizada e os 
serviços combinados de viagem. Estes 
indicadores não dizem respeito à 
qualidade do contrato ou dos serviços 
oferecidos, apenas informam o viajante se 
está a lidar com uma viagem organizada 
ou com serviços de viagem conexos. Estes 
indicadores são verdes no caso de viagens 
organizadas e amarelos para os serviços 
de viagem conexos, salientando de modo 
claro e imediato o diferente nível de 
proteção e de garantias oferecidas ao 
viajante.

Or. en

Alteração 142
Ivo Belet

Proposta de diretiva
Considerando 39

Texto da Comissão Alteração

(39) Os Estados-Membros devem 
estabelecer as sanções aplicáveis à violação 
das disposições nacionais de transposição 
da presente diretiva e garantir a sua 
aplicação efetiva. Essas sanções devem ser 
eficazes, proporcionadas e dissuasivas.

(39) Os Estados-Membros devem 
estabelecer as sanções aplicáveis à violação 
das disposições de transposição da presente 
diretiva e garantir a sua aplicação efetiva. 
Essas sanções devem ser eficazes, 
proporcionadas e dissuasivas.

Or. nl

Justificação

Os Estados-Membros transporão a presente diretiva em diversos níveis administrativos, 
consoante a estrutura do Estado.
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Alteração 143
Ivo Belet

Proposta de diretiva
Considerando 43

Texto da Comissão Alteração

(43) De acordo com a Declaração Política 
Conjunta dos Estados-Membros e da 
Comissão, de 28 de setembro de 2011, 
sobre os documentos explicativos, os 
Estados-Membros assumiram o 
compromisso de, nos casos em que se 
justifique, fazer acompanhar a notificação 
das suas disposições de transposição de um 
ou mais documentos explicando a relação 
entre os elementos da diretiva e as partes 
correspondentes dos instrumentos 
nacionais de transposição. Em relação à 
presente diretiva, o legislador considera 
que se justifica a transmissão desses 
documentos,

(43) De acordo com a Declaração Política 
Conjunta dos Estados-Membros e da
Comissão, de 28 de setembro de 2011, 
sobre os documentos explicativos, os 
Estados-Membros assumiram o 
compromisso de, nos casos em que se 
justifique, fazer acompanhar a notificação 
das suas disposições de transposição de um 
ou mais documentos explicando a relação 
entre os elementos da diretiva e as partes 
de transposição. Em relação à presente 
diretiva, o legislador considera que se 
justifica a transmissão desses documentos,

Or. nl

Justificação

Os Estados-Membros transporão a presente diretiva em diversos níveis administrativos, 
consoante a estrutura do Estado.

Alteração 144
Emma McClarkin

Proposta de diretiva
Artigo 1 

Texto da Comissão Alteração

A presente diretiva tem por objeto 
contribuir para o bom funcionamento do 
mercado interno e para um elevado nível 
de proteção dos consumidores mediante a 
aproximação de determinados aspetos das 
disposições legislativas, regulamentares e 
administrativas dos Estados-Membros em 

A presente diretiva tem por objeto 
contribuir para o bom funcionamento do 
mercado interno e para um elevado nível 
de proteção dos consumidores mediante a 
aproximação de aspetos adequados das 
disposições legislativas, regulamentares e 
administrativas dos Estados-Membros em 
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matéria de contratos sobre viagens 
organizadas e serviços combinados de 
viagem celebrados entre os viajantes e os 
operadores comerciais.

matéria de contratos sobre viagens 
organizadas e serviços combinados de 
viagem celebrados entre os viajantes e os 
operadores comerciais.

Or. en

Alteração 145
Matteo Salvini

Proposta de diretiva
Artigo 1 

Texto da Comissão Alteração

A presente diretiva tem por objeto 
contribuir para o bom funcionamento do 
mercado interno e para um elevado nível 
de proteção dos consumidores mediante a 
aproximação de determinados aspetos das 
disposições legislativas, regulamentares e 
administrativas dos Estados-Membros em 
matéria de contratos sobre viagens 
organizadas e serviços combinados de 
viagem celebrados entre os viajantes e os 
operadores comerciais.

A presente diretiva tem por objeto 
contribuir para o bom funcionamento do 
mercado interno e para um elevado nível 
de proteção dos consumidores mediante a 
aproximação de determinados aspetos das 
disposições legislativas, regulamentares e 
administrativas dos Estados-Membros em 
matéria de contratos sobre viagens 
organizadas celebrados entre os viajantes e 
os operadores comerciais.

Or. en

Justificação

O âmbito de aplicação da Diretiva sobre as viagens organizadas deve ser limitado a 
combinações de serviços viagem que constituem uma viagem organizada. A introdução do 
novo conceito de «serviços combinados de viagem» na presente diretiva pode causar efeitos 
negativos nos consumidores e empresas.

Alteração 146
Matteo Salvini

Proposta de diretiva
Artigo 2 – n.º 1
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Texto da Comissão Alteração

1. A presente diretiva aplica-se às viagens 
organizadas, vendidas ou propostas para 
venda aos viajantes por operadores 
comerciais, com exceção do artigo 17.º, 
assim como aos serviços combinados de 
viagem, com exceção dos artigos 4.º a 
14.º, do artigo 18.º e do artigo 21.º, n.º 1.

1. A presente diretiva aplica-se às viagens 
organizadas, vendidas ou propostas para 
venda aos viajantes por operadores 
comerciais, com exceção do artigo 17.º

Or. en

Justificação

O âmbito de aplicação da Diretiva sobre as viagens organizadas deve ser limitado a 
combinações de serviços viagem que constituem uma viagem organizada. A introdução do 
novo conceito de «serviços combinados de viagem» na presente diretiva pode causar efeitos 
negativos nos consumidores e empresas.

Alteração 147
Jorgo Chatzimarkakis

Proposta de diretiva
Artigo 2 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. A presente diretiva aplica-se às viagens 
organizadas, vendidas ou propostas para 
venda aos viajantes por operadores 
comerciais, com exceção do artigo 17.º, 
assim como aos serviços combinados de 
viagem, com exceção dos artigos 4.º a 
14.º, do artigo 18.º e do artigo 21.º, n.º 1.

1. A presente diretiva aplica-se às viagens 
organizadas, vendidas ou propostas para 
venda aos viajantes por operadores 
comerciais, com exceção do artigo 17.º

Or. en

Justificação

O âmbito de aplicação da presente diretiva deve ser restrito a viagens organizadas, caso 
contrário a linha entre o que está ou não incluído torna-se demasiado ténue.

Alteração 148
Sergio Gaetano Cofferati
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Proposta de diretiva
Artigo 2 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. A presente diretiva aplica-se às viagens 
organizadas, vendidas ou propostas para 
venda aos viajantes por operadores 
comerciais, com exceção do artigo 17.º, 
assim como aos serviços combinados de 
viagem, com exceção dos artigos 4.º a 14.º, 
do artigo 18.º e do artigo 21.º, n.º 1.

1. A presente diretiva aplica-se às viagens 
organizadas, vendidas ou propostas para 
venda aos viajantes por operadores 
comerciais, com exceção do artigo 17.º, 
assim como aos serviços combinados de 
viagem, com exceção dos artigos 4.º a 13.º, 
do artigo 18.º e do artigo 21.º, n.º 1.

Or. en

Alteração 149
Bernadette Vergnaud

Proposta de diretiva
Artigo 2 – n.º 1 – parágrafo 1 (novo)

Texto da Comissão Alteração

Para além dos operadores, definidos no 
artigo 3.º, ponto 7, os Estados-Membros 
podem, igualmente, impor a todas os 
organismos sem fins lucrativos que 
elaboram e/ou vendem viagens 
organizadas o respeito pelas obrigações 
previstas na presente diretiva, com 
exceção do artigo 17.º.

Or. fr

Justificação

Convém precisar que as associações e organizações sem fins lucrativos não se encontram 
excluídos do âmbito de aplicação da diretiva, a fim de garantir, nomeadamente, que 
constituem uma garantia financeira e que podem garantir o reembolso ou o repatriamento 
dos respetivos membros.

Alteração 150
Emma McClarkin
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Proposta de diretiva
Artigo 2 – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A. Salvo especificado em contrário na 
presente diretiva, os Estados-Membros 
podem adotar ou manter em vigor 
disposições mais rigorosas nos domínios 
abrangidos pela presente diretiva, com o 
objetivo de garantir um nível mais elevado 
de defesa dos consumidores.

Or. en

Alteração 151
Anna Hedh

Proposta de diretiva
Artigo 2 – n.º 2 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) viagens organizadas e serviços 
combinados de viagem com uma duração 
inferior a 24 horas, salvo se a dormida 
estiver incluída;

Suprimido

Or. sv

Alteração 152
Sergio Gaetano Cofferati

Proposta de diretiva
Artigo 2 – n.º 2 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) viagens organizadas e serviços 
combinados de viagem com uma duração 
inferior a 24 horas, salvo se a dormida 
estiver incluída;

Suprimido
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Or. en

Alteração 153
Catherine Stihler

Proposta de diretiva
Artigo 2 – n.º 2 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) viagens organizadas e serviços 
combinados de viagem com uma duração 
inferior a 24 horas, salvo se a dormida 
estiver incluída;

(a) viagens organizadas e serviços de 
viagem conexos com uma duração inferior 
a 24 horas, salvo se a dormida estiver 
incluída;

Or. en

Alteração 154
Matteo Salvini

Proposta de diretiva
Artigo 2 – n.º 2 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) viagens organizadas e serviços 
combinados de viagem com uma duração 
inferior a 24 horas, salvo se a dormida 
estiver incluída;

(a) viagens organizadas com uma duração 
inferior a 24 horas, salvo se a dormida 
estiver incluída;

Or. en

Alteração 155
Heide Rühle

Proposta de diretiva
Artigo 2 – n.º 2 – alínea a-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(a-A) viagens organizadas e serviços de 
viagem conexos sem qualquer elemento 
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constitutivo de transporte;

Or. en

Alteração 156
Emma McClarkin

Proposta de diretiva
Artigo 2 – n.º 2 – alínea a-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(a-A) viagens organizadas ou serviços 
combinados de viagem oferecidos ou 
propostos, por exemplo, por: instituições 
de caridade, organizações sem fins 
lucrativos, associações de futebol e 
escolas.

Or. en

Alteração 157
Hans-Peter Mayer

Proposta de diretiva
Artigo 2 – n.º 2 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) contratos acessórios que abranjam 
serviços financeiros;

(b) contratos acessórios que abranjam 
serviços de viagem prestados como 
serviços adicionais à viagem organizada e 
reservados sem a intervenção do 
organizador ou contratos acessórios que 
abranjam serviços financeiros;

Or. de

Justificação

Seria desproporcionado expor o retalhista ao risco de assumir a função de organizador ou de 
este ser considerado prestador de serviços combinados de viagens quando presta um serviço 
acessório a uma viagem organizada, por exemplo, um bilhete de comboio para o aeroporto. 
O retalhista teria de responsabilizar-se não só pelo serviço reservado adicionalmente, mas 
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também pela viagem organizada, apesar de o organizador já se responsabilizar pela mesma.

Alteração 158
Emma McClarkin

Proposta de diretiva
Artigo 2 – n.º 2 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

(c) viagens organizadas e serviços 
combinados de viagem adquiridos com 
base num contrato-quadro celebrado 
entre o empregador do viajante e um 
operador especializado na organização de
viagens de negócios;

(c) viagens organizadas e serviços 
combinados de viagem adquiridos para 
viagens de negócios;

Or. en

Alteração 159
Heide Rühle

Proposta de diretiva
Artigo 2 – n.º 2 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

(c) viagens organizadas e serviços 
combinados de viagem adquiridos com 
base num contrato-quadro celebrado entre 
o empregador do viajante e um operador 
especializado na organização de viagens 
de negócios;

(c) viagens organizadas e serviços 
combinados de viagem adquiridos com 
base num contrato-quadro para uma 
viagem de negócios ou por uma empresa 
em cujo nome o viajante realiza a viagem;

Or. en

Alteração 160
Ildikó Gáll-Pelcz

Proposta de diretiva
Artigo 2 – n.º 2 – alínea c)
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Texto da Comissão Alteração

(c) viagens organizadas e serviços 
combinados de viagem adquiridos com 
base num contrato-quadro celebrado 
entre o empregador do viajante e um 
operador especializado na organização de 
viagens de negócios;

(c) viagens organizadas e serviços 
combinados de viagem adquiridos por uma 
empresa em cujo nome o viajante realiza 
a viagem e um operador;

Or. en

Justificação

A exclusão proposta diria apenas respeito aos operadores especializados na venda de 
viagens de negócios geridas por agências, criando condições desiguais em relação aos 
agentes de viagens que vendem serviços de viagens de lazer e de negócios. Há necessidade de 
uma exclusão mais clara das viagens de negócios visando os serviços prestados a uma pessoa 
coletiva, em que essa pessoa é faturada e não o passageiro em viagem de negócios.

Alteração 161
Matteo Salvini

Proposta de diretiva
Artigo 2 – n.º 2 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

(c) viagens organizadas e serviços 
combinados de viagem adquiridos com 
base num contrato-quadro celebrado entre 
o empregador do viajante e um operador 
especializado na organização de viagens de 
negócios;

(c) viagens organizadas adquiridas com 
base num contrato-quadro celebrado entre 
o empregador do viajante e um operador
especializado na organização de viagens de 
negócios;

Or. en

Alteração 162
Sergio Gaetano Cofferati

Proposta de diretiva
Artigo 2 – n.º 2 – alínea d)
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Texto da Comissão Alteração

(d) viagens organizadas ou serviços 
combinados de viagem em que apenas um 
dos serviços de viagem, na aceção do 
artigo 3.º, n.º 1, alíneas a), b) e c), seja 
combinado com um serviço de viagem na 
aceção da alínea d) do mesmo artigo, caso 
este último não represente uma parte 
significativa da viagem organizada; ou

Suprimido

Or. en

Alteração 163
Othmar Karas

Proposta de diretiva
Artigo 2 – n.º 2 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

(d) viagens organizadas ou serviços 
combinados de viagem em que apenas um 
dos serviços de viagem, na aceção do 
artigo 3.º, n.º 1, alíneas a), b) e c), seja 
combinado com um serviço de viagem na 
aceção da alínea d) do mesmo artigo, caso 
este último não represente uma parte 
significativa da viagem organizada;

(d) viagens organizadas ou serviços 
combinados de viagem em que apenas um 
dos serviços de viagem, na aceção do 
artigo 3.º, n.º 1, alíneas a), b) e c), seja 
combinado com serviços de viagem na 
aceção da alínea d) do mesmo artigo, caso 
estes últimos não representem uma parte 
significativa da viagem organizada; ou

Or. de

Justificação

A exceção também deve aplicar-se em caso de combinação da viagem com mais do que um 
serviço de viagem adicional, por exemplo, um bilhete para as termas, um aluguer de bicicleta 
e uma caminhada guiada, se estes serviços conexos não representarem uma parte 
significativa da viagem.

Alteração 164
Jorgo Chatzimarkakis

Proposta de diretiva
Artigo 2 – n.º 2 – alínea d)
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Texto da Comissão Alteração

(d) viagens organizadas ou serviços 
combinados de viagem em que apenas um 
dos serviços de viagem, na aceção do 
artigo 3.º, n.º 1, alíneas a), b) e c), seja 
combinado com um serviço de viagem na 
aceção da alínea d) do mesmo artigo, caso 
este último não represente uma parte 
significativa da viagem organizada; ou

(d) viagens organizadas ou serviços 
combinados de viagem em que apenas um 
dos serviços de viagem, na aceção do 
artigo 3.º, n.º 1, alíneas a), b) e c), seja 
combinado com um serviço de viagem na 
aceção da alínea d) do mesmo artigo, caso 
este último não represente até 40 % da 
viagem organizada ou

Or. en

Alteração 165
Hans-Peter Mayer

Proposta de diretiva
Artigo 2 – n.º 2 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

(d) viagens organizadas ou serviços 
combinados de viagem em que apenas um 
dos serviços de viagem, na aceção do 
artigo 3.º, n.º 1, alíneas a), b) e c), seja 
combinado com um serviço de viagem na 
aceção da alínea d) do mesmo artigo, caso 
este último não represente uma parte 
significativa da viagem organizada; ou

(d) viagens organizadas ou serviços 
combinados de viagem em que apenas um 
dos serviços de viagem, na aceção do 
artigo 3.º, n.º 1, alíneas a), b) e c), seja 
combinado com um serviço de viagem na 
aceção da alínea d) do mesmo artigo, caso 
este último não represente uma parte 
significativa da viagem organizada ou 
claramente não seja o motivo principal da 
viagem; ou

Or. de

Justificação

A diretiva é aplicável se o elemento principal da viagem for claramente o serviço conexo, ou 
seja, se o hotel só for reservado por causa do musical. No entanto, tratando-se de um aspeto 
secundário que não é o elemento principal (o convidado pernoita cinco noites na cidade e 
reserva bilhetes para um musical numa das noites), essa reserva não deve ser abrangida pela 
diretiva.

Alteração 166
Emma McClarkin
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Proposta de diretiva
Artigo 2 – n.º 2 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

(d) viagens organizadas ou serviços 
combinados de viagem em que apenas um 
dos serviços de viagem, na aceção do 
artigo 3.º, n.º 1, alíneas a), b) e c), seja 
combinado com um serviço de viagem na 
aceção da alínea d) do mesmo artigo, caso 
este último não represente uma parte 
significativa da viagem organizada; ou

(d) viagens organizadas ou serviços 
combinados de viagem em que apenas um 
dos serviços de viagem, na aceção do 
artigo 3.º, n.º 1, alíneas a), b) e c), seja 
combinado com um serviço de viagem na 
aceção da alínea d) do mesmo artigo, caso 
este último não represente uma parte 
significativa da viagem organizada ou o 
elemento principal da viagem não for 
claramente comercializado como o serviço 
conexo; ou

Or. en

Alteração 167
Hans-Peter Mayer

Proposta de diretiva
Artigo 2 – n.º 2 – alínea e-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(e-A) transporte rodoviário, ferroviário, 
fluvial, marítimo ou aéreo que inclua 
alojamento se o aspeto do transporte for 
claramente predominante e esse 
transporte não for combinado com outros 
serviços de viagem na aceção do artigo 
3.º, n.º 1, alíneas b), c) ou d).

Or. de

Alteração 168
Jorgo Chatzimarkakis

Proposta de diretiva
Artigo 2 – n.º 2 alínea e-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(e-A) viagem de negócios
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Or. en

Alteração 169
Emma McClarkin

Proposta de diretiva
Artigo 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 2.º-A
Os Estados-Membros podem escolher não 
adotar as disposições necessárias para 
cumprir a presente diretiva no que diz 
respeito a viagens organizadas e serviços 
de viagem conexos em que todos os 
serviços de viagem são efetuados dentro 
do Estado-Membro e não incluem o 
transporte de passageiros.

Or. en

Alteração 170
Pablo Arias Echeverría

Proposta de diretiva
Artigo 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 2.º-A
Nível de harmonização

1. A presente diretiva não obsta a que os 
Estados-Membros mantenham ou adotem 
disposições mais restritivas em matéria de 
proteção dos consumidores, desde que tais 
disposições sejam compatíveis com as 
suas obrigações decorrentes do direito da 
União.
2. Não obstante o disposto no n.º 1, as 
exigências de informação estabelecidas 
na presente diretiva são exaustivas, mas 
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devem ser entendidas sem prejuízo das 
exigências de informação previstas 
noutros atos legislativos da UE aplicáveis 
(ver as Diretivas 2000/31/CE e 
2006/123/CE, assim como os 
Regulamentos (CE) n.º 1107/2006, (CE) 
n.º 1008/2008, (CE) n.º 1371/2007, (CE) 
n.º 181/2011, (CE) n.º 1177/2010 e (CE) 
n.º 211/2005).

Or. es

Justificação

A proposta visa clarificar adequadamente o nível de harmonização que implica, tendo em 
conta o disposto no considerando 24 da proposta de diretiva.

Alteração 171
Emma McClarkin

Proposta de diretiva
Artigo 3 – ponto 2 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

(2) «viagens organizadas», a combinação 
de pelo menos dois tipos diferentes de 
serviços de viagem para efeitos da mesma 
viagem ou férias, se:

(2) «viagens organizadas», a combinação 
de transporte de passageiros e pelo menos 
um tipo diferente de serviço de viagem 
para efeitos da mesma viagem ou férias, se:

Or. en

Alteração 172
Jorgo Chatzimarkakis

Proposta de diretiva
Artigo 3 – ponto 2 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

(2) «viagens organizadas», a combinação 
de pelo menos dois tipos diferentes de 
serviços de viagem para efeitos da mesma 
viagem ou férias, se:

(2) «viagens organizadas», a combinação 
de pelo menos dois tipos diferentes de 
serviços de viagem (dos quais um deve 
incluir o transporte de passageiros) para 
efeitos da mesma viagem ou férias, se:
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Or. en

Alteração 173
Catherine Stihler

Proposta de diretiva
Artigo 3 – ponto 2 – alínea b) – subalínea i)

Texto da Comissão Alteração

(i) adquiridos num ponto de venda único 
no quadro do mesmo processo de reserva,

(i) adquiridos num ponto de venda único 
no quadro do mesmo processo de reserva 
em que todos os serviços foram 
selecionados pelo viajante antes de este 
ter acordado o pagamento,

Or. en

Justificação

Esta alteração ajuda a esclarecer e distinguir este processo dos serviços combinados de 
viagem ou dos serviços de viagem conexos. Reflete igualmente o disposto no considerando 
10.

Alteração 174
Emma McClarkin

Proposta de diretiva
Artigo 3 – ponto 2 – alínea b) – subalínea i)

Texto da Comissão Alteração

(i) adquiridos num ponto de venda único 
no quadro do mesmo processo de reserva,

(i) adquiridos num ponto de venda único 
no quadro do mesmo processo de reserva e 
em que todos os serviços foram 
selecionados pelo viajante antes de este 
ter acordado o pagamento do preço 
global,

Or. en

Alteração 175
Jorgo Chatzimarkakis



PE526.125v01-00 68/203 AM\1013596PT.doc

PT

Proposta de diretiva
Artigo 3 – ponto 2 – alínea b) – subalínea i)

Texto da Comissão Alteração

(i) adquiridos num ponto de venda único 
no quadro do mesmo processo de reserva,

Suprimido

Or. en

Justificação

A reserva de planos de viagem num ponto de venda único com o mesmo processo de reserva 
não constituiria necessariamente um negócio de viagem organizada. Em tal caso, a definição 
deve ser restrita a uma aquisição de viagem que apresente um preço global inclusivo.

Alteração 176
Anna Hedh

Proposta de diretiva
Artigo 3 – n.º 3 – alínea b) – subalínea i)

Texto da Comissão Alteração

(i) adquiridos num ponto de venda único 
no quadro do mesmo processo de reserva,

(i) adquiridos num ponto de venda único, 
ou

Or. sv

Alteração 177
Sergio Gaetano Cofferati

Proposta de diretiva
Artigo 3 – ponto 2 – alínea b) – subalínea i)

Texto da Comissão Alteração

(i) adquiridos num ponto de venda único 
no quadro do mesmo processo de reserva,

(i) adquiridos num ponto de venda único,

Or. en
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Alteração 178
Anna Hedh

Proposta de diretiva
Artigo 3 – n.º 3 – alínea b) – subalínea ii)

Texto da Comissão Alteração

(ii) propostos para venda ou faturados por 
um preço global,

(ii) propostos para venda ou faturados por 
um preço global, ou

Or. sv

Alteração 179
Anna Hedh

Proposta de diretiva
Artigo 3 – n.º 3 – alínea b) – subalínea iii)

Texto da Comissão Alteração

(iii) publicitados ou vendidos sob a 
denominação de «viagem organizada» ou 
qualquer outra expressão análoga,

(iii) publicitados ou vendidos sob a 
denominação de «viagem organizada» ou 
qualquer outra expressão análoga, ou

Or. sv

Alteração 180
Jorgo Chatzimarkakis

Proposta de diretiva
Artigo 3 – ponto 2 – alínea b) – subalínea iv)

Texto da Comissão Alteração

(iv) combinados após a celebração de um 
contrato através do qual o operador 
permite ao viajante escolher entre uma 
seleção de diferentes tipos de serviços, ou

Suprimido

Or. en
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Alteração 181
Heide Rühle

Proposta de diretiva
Artigo 3 – ponto 2 – alínea b) – subalínea v)

Texto da Comissão Alteração

(v) adquiridos a diferentes operadores 
mediante procedimentos interligados de 
reserva pela Internet, em que o nome do 
viajante ou os dados particulares 
necessários para efetuar a reserva são 
transferidos entre os operadores, o mais 
tardar quando é confirmada a reserva do 
primeiro serviço;

Suprimido

Or. en

Alteração 182
Matteo Salvini

Proposta de diretiva
Artigo 3 – ponto 2 – alínea b) – subalínea v)

Texto da Comissão Alteração

(v) adquiridos a diferentes operadores 
mediante procedimentos interligados de 
reserva pela Internet, em que o nome do 
viajante ou os dados particulares 
necessários para efetuar a reserva são 
transferidos entre os operadores, o mais 
tardar quando é confirmada a reserva do 
primeiro serviço;

Suprimido

Or. en

Justificação

Os primeiros quatro critérios para a definição de uma viagem organizada no âmbito do 
artigo 3.º, n.º 2, alínea b), correspondem ao que os consumidores e os prestadores de serviços 
de viagem consideram razoavelmente uma viagem organizada. Tal não é o caso com os 
procedimentos interligados de reserva pela Internet, em que dois serviços, apenas 
interligados através de endereços Web, são adquiridos separadamente em diferentes sítios 
Web e de diferentes prestadores.
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Alteração 183
Jorgo Chatzimarkakis

Proposta de diretiva
Artigo 3 – ponto 2 – alínea b) – subalínea v)

Texto da Comissão Alteração

(v) adquiridos a diferentes operadores 
mediante procedimentos interligados de 
reserva pela Internet, em que o nome do 
viajante ou os dados particulares 
necessários para efetuar a reserva são 
transferidos entre os operadores, o mais 
tardar quando é confirmada a reserva do 
primeiro serviço;

Suprimido

Or. en

Justificação

As aquisições através de prestadores diferentes e apenas interligados por procedimentos de 
reserva pela Internet afastam-se do conceito de viagem organizada, especialmente pois não 
existe, provavelmente, um preço inclusivo.

Alteração 184
Sergio Gaetano Cofferati

Proposta de diretiva
Artigo 3 – ponto 2 – alínea b) – subalínea v)

Texto da Comissão Alteração

(v) adquiridos a diferentes operadores 
mediante procedimentos interligados de 
reserva pela Internet, em que o nome do 
viajante ou os dados particulares
necessários para efetuar a reserva são 
transferidos entre os operadores, o mais 
tardar quando é confirmada a reserva do 
primeiro serviço;

(v) adquiridos a diferentes operadores 
mediante procedimentos interligados de 
reserva pela Internet, em que o nome do 
viajante ou outros dados necessários para 
efetuar as reservas são transferidos entre 
os operadores, o mais tardar quando é 
confirmada a reserva do primeiro serviço;

Or. en
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Alteração 185
Philippe Juvin

Proposta de diretiva
Artigo 3 – ponto 2 – alínea b) – subalínea v)

Texto da Comissão Alteração

(v) adquiridos a diferentes operadores 
mediante procedimentos interligados de 
reserva pela Internet, em que o nome do 
viajante ou os dados particulares
necessários para efetuar a reserva são 
transferidos entre os operadores, o mais 
tardar quando é confirmada a reserva do 
primeiro serviço;

(v) adquiridos a diferentes operadores 
mediante procedimentos interligados de 
reserva pela Internet, em que o tanto os 
dados pessoais do viajante (incluindo o 
nome do viajante, os dados de contacto e 
os dados do cartão de crédito) como os 
dados relacionados especificamente com o 
primeiro serviço de viagem (incluindo o 
destino e período da viagem) necessários 
para efetuar a reserva são transferidos entre 
os operadores, o mais tardar quando é 
confirmada a reserva do primeiro serviço;

Or. en

Justificação

Clarificação do tipo de informação partilhada («dados particulares»), especialmente com 
vista a fazer uma distinção clara entre uma viagem organizada definida no artigo 3.º, n.º 2, 
alínea v), e um serviço combinado de viagem definido no artigo 3.º, n.º 5, alínea b), uma vez 
que a situação é semelhante. Além disso, o prazo adequado da confirmação deve ser 
clarificado (receção da mensagem de correio eletrónico de confirmação) a fim de garantir a 
segurança jurídica (a definição do prazo tem impacto no que deve ser considerado como 
viagem organizada ou não).

Alteração 186
Emma McClarkin

Proposta de diretiva
Artigo 3 – ponto 2 – alínea b) – subalínea v)

Texto da Comissão Alteração

(v) adquiridos a diferentes operadores 
mediante procedimentos interligados de 
reserva pela Internet, em que o nome do 
viajante ou os dados particulares
necessários para efetuar a reserva são 

(v) adquiridos a diferentes operadores 
mediante procedimentos interligados de 
reserva pela Internet, em que o nome do 
viajante ou os dados necessários para 
efetuar a reserva são transferidos entre os 



AM\1013596PT.doc 73/203 PE526.125v01-00

PT

transferidos entre os operadores, o mais 
tardar quando é confirmada a reserva do 
primeiro serviço;

operadores, o mais tardar, quando é 
confirmada a reserva do primeiro serviço e 
todos os contratos são executados um dia 
após essa confirmação;

Or. en

Alteração 187
Anna Hedh

Proposta de diretiva
Artigo 3 – n.º 3 – alínea b) – subalínea v)

Texto da Comissão Alteração

(v) adquiridos a diferentes operadores 
mediante procedimentos interligados de 
reserva pela Internet, em que o nome do 
viajante ou os dados particulares 
necessários para efetuar a reserva são 
transferidos entre os operadores, o mais 
tardar quando é confirmada a reserva do 
primeiro serviço;

(v) adquiridos a diferentes operadores 
mediante procedimentos interligados, ou 
não, de reserva pela Internet, em que o 
nome do viajante ou os dados particulares 
necessários para efetuar a reserva são 
transferidos entre os operadores, o mais 
tardar quando é confirmada a reserva do 
primeiro serviço.

Or. sv

Alteração 188
Catherine Stihler

Proposta de diretiva
Artigo 3 – ponto 2 – alínea b) – subalínea v)

Texto da Comissão Alteração

(v) adquiridos a diferentes operadores 
mediante procedimentos interligados de 
reserva pela Internet, em que o nome do 
viajante ou os dados particulares
necessários para efetuar a reserva são 
transferidos entre os operadores, o mais 
tardar quando é confirmada a reserva do 
primeiro serviço;

(v) adquiridos a diferentes operadores 
mediante procedimentos interligados de 
reserva pela Internet, em que o nome do 
viajante ou os dados necessários para 
efetuar a reserva são transferidos entre os 
operadores, o mais tardar quando é 
confirmada a reserva do primeiro serviço;

Or. en
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Alteração 189
Ivo Belet

Proposta de diretiva
Artigo 3 – n.º 3 – alínea b) – subalínea v)

Texto da Comissão Alteração

(v) adquiridos a diferentes operadores 
mediante procedimentos interligados de 
reserva pela Internet, em que o nome do 
viajante ou os dados particulares 
necessários para efetuar a reserva são 
transferidos entre os operadores, o mais 
tardar quando é confirmada a reserva do 
primeiro serviço;

(v) adquiridos simultaneamente a 
diferentes operadores mediante 
procedimentos interligados de reserva pela 
Internet, em que o nome do viajante ou os 
dados particulares necessários para efetuar 
a reserva são transferidos entre os 
operadores, o mais tardar quando é 
confirmada a reserva do primeiro serviço;

Or. nl

Alteração 190
Matteo Salvini

Proposta de diretiva
Artigo 3 – ponto 6

Texto da Comissão Alteração

(6) «serviços combinados de viagem», 
uma combinação de, pelo menos, dois 
tipos diferentes de serviços de viagem 
para efeitos da mesma viagem ou férias, 
que não constitua uma viagem organizada 
e que tenha por resultado a celebração de 
contratos separados com prestadores de 
serviços de viagem distintos, quando um 
retalhista permita fazer essa combinação:

Suprimido

(a) com base em reservas separadas por 
ocasião de uma única visita ou de um 
contacto único com o ponto de venda; ou
(b) através da aquisição de serviços de 
viagem adicionais a outro operador, de 
forma direcionada, mediante 
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procedimentos interligados de reserva 
pela Internet, o mais tardar quando é 
confirmada a reserva do primeiro serviço;

Or. en

Justificação

O âmbito de aplicação da Diretiva sobre as viagens organizadas deve ser limitado a 
combinações de serviços viagem que constituem uma viagem organizada. A introdução do 
novo conceito de «serviços combinados de viagem» na presente diretiva não é, portanto, 
justificada e pode causar efeitos negativos nos consumidores e empresas. Além disso, a falta 
de segurança relativa à diferença prática entre o conceito de «viagem organizada» e de 
«serviços combinados de viagem» cria uma maior confusão entre os consumidores.

Alteração 191
Emma McClarkin

Proposta de diretiva
Artigo 3 – ponto 6 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

(5) «serviços combinados de viagem», 
uma combinação de, pelo menos, dois tipos
diferentes de serviços de viagem para 
efeitos da mesma viagem ou férias, que 
não constitua uma viagem organizada e 
que tenha por resultado a celebração de 
contratos separados com prestadores de 
serviços de viagem distintos, quando um 
retalhista permita fazer essa combinação:

(5) «serviços de viagem conexos», uma 
combinação de transporte de passageiros 
e, pelo menos, um tipo diferente de serviço
de viagem para efeitos da mesma viagem 
ou férias, que não constitua uma viagem 
organizada e que tenha por resultado a 
celebração de contratos separados com 
prestadores de serviços de viagem 
distintos, quando um retalhista permita 
fazer essa combinação:

Or. en

Justificação

Alteração horizontal. «Serviços de viagem conexos» descreve mais claramente a natureza do 
modelo de negócio e evita mal-entendidos que podem surgir com o atual termo.

Alteração 192
Ivo Belet



PE526.125v01-00 76/203 AM\1013596PT.doc

PT

Proposta de diretiva
Artigo 3 – n.º 6 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

(6) «serviços combinados de viagem», uma 
combinação de, pelo menos, dois tipos 
diferentes de serviços de viagem para 
efeitos da mesma viagem ou férias, que 
não constitua uma viagem organizada e 
que tenha por resultado a celebração de 
contratos separados com prestadores de 
serviços de viagem distintos, quando um 
retalhista permita fazer essa combinação:

(6) «serviços combinados de viagem», uma 
combinação de, pelo menos, dois tipos 
diferentes de serviços de viagem para 
efeitos da mesma viagem ou férias, que 
não constitua uma viagem organizada e 
que tenha por resultado a celebração de 
contratos separados com prestadores de 
serviços de viagem distintos após a 
celebração do primeiro contrato com o 
operador, relativo a um serviço de viagem, 
quando esse operador ou um desses 
prestadores de serviços ou um retalhista 
permita fazer essa combinação:

Or. nl

Alteração 193
Emma McClarkin

Proposta de diretiva
Artigo 3 – ponto 6 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) com base em reservas separadas por 
ocasião de uma única visita ou de um 
contacto único com o ponto de venda; ou

(a) com base em reservas separadas em que 
o viajante seleciona e paga cada um dos 
serviços; ou

Or. en

Alteração 194
Heide Rühle

Proposta de diretiva
Artigo 3 – ponto 6 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) através da aquisição de serviços de (b) mediante procedimentos interligados de 
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viagem adicionais a outro operador, de 
forma direcionada, mediante 
procedimentos interligados de reserva pela 
Internet, o mais tardar quando é 
confirmada a reserva do primeiro serviço;

reserva pela Internet, em que o nome do 
viajante ou outra forma de identificação 
do viajante é transferida entre operadores, 
o mais tardar quando é confirmada a 
reserva do primeiro serviço;

Or. en

Alteração 195
Philippe Juvin

Proposta de diretiva
Artigo 3 – ponto 6 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) através da aquisição de serviços de 
viagem adicionais a outro operador, de 
forma direcionada, mediante 
procedimentos interligados de reserva 
pela Internet, o mais tardar quando é 
confirmada a reserva do primeiro serviço;

(b) através da aquisição de serviços de 
viagem adicionais a outro operador 
mediante procedimentos interligados de 
reserva pela Internet, de forma 
direcionada, implicando uma 
transferência entre os operadores de 
dados relacionadas especificamente com o 
primeiro serviço de viagem (incluindo o 
destino e período da viagem, sem uma 
transferência dos dados pessoais do 
viajante, o mais tardar quando é 
confirmada a reserva do primeiro serviço 
por correio eletrónico;

Or. en

Justificação

Clarificação do tipo de informação partilhada (distinção entre uma viagem organizada 
definida no artigo 3.º, n.º 2, alínea v) e um serviço combinado de viagem definido no 
artigo 3.º, n.º 5, alínea b)). Uma mera hiperligação num sítio Web não pode constituir um 
serviço combinado de viagem (é necessária uma transferência mínima de informação entre 
operadores relacionada apenas com a reserva – destino e datas da viagem). O prazo 
adequado da confirmação deve ser clarificado (receção da mensagem de correio eletrónico 
de confirmação) a fim de assegurar a segurança jurídica (a definição do prazo tem impacto 
no que deve ser considerado como viagem organizada ou não).

Alteração 196
Emma McClarkin
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Proposta de diretiva
Artigo 3 – ponto 6 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) através da aquisição de serviços de 
viagem adicionais a outro operador, de 
forma direcionada, mediante 
procedimentos interligados de reserva pela 
Internet, o mais tardar quando é 
confirmada a reserva do primeiro serviço;

(b) através da aquisição de serviços de 
viagem adicionais oferecidos por outro 
operador, de forma direcionada, mediante 
procedimentos interligados de reserva pela 
Internet iniciados o mais tardar quando é 
confirmada a reserva do primeiro serviço e 
concluídos no máximo um dia após a 
confirmação;

Or. en

Alteração 197
Sergio Gaetano Cofferati

Proposta de diretiva
Artigo 3 – ponto 6 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) através da aquisição de serviços de 
viagem adicionais a outro operador, de 
forma direcionada, mediante 
procedimentos interligados de reserva pela 
Internet, o mais tardar quando é 
confirmada a reserva do primeiro serviço;

(b) através da aquisição de serviços de 
viagem adicionais a outro operador, de 
forma direcionada, mediante 
procedimentos interligados de reserva pela 
Internet;

Or. en

Alteração 198
Bernadette Vergnaud

Proposta de diretiva
Artigo 3 – ponto 6

Texto da Comissão Alteração

(7) «viajante», qualquer pessoa que 
procure concluir ou esteja autorizada a 
viajar com base num contrato celebrado no 

(6) «consumidor», qualquer pessoa que 
procure concluir ou esteja autorizada a 
viajar com base num contrato celebrado no 
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âmbito da presente diretiva, incluindo os 
viajantes por motivos de negócios, desde 
que não o façam com base num contrato-
quadro celebrado com um operador 
especializado na organização de viagens de 
negócios;

âmbito da presente diretiva, incluindo para 
fins profissionais («viagens de negócios»), 
desde que a viagem não resulte de um
contrato-quadro celebrado com um 
operador especializado na organização de 
viagens de negócios;

Or. fr

Justificação

Convém retomar a definição de «consumidor» da Diretiva 90/134/CE pois a definição de 
«viajante» pode causar problemas, nomeadamente se a pessoa que viaja não for a mesma que 
comprou a viagem.

Alteração 199
Bernadette Vergnaud

Proposta de diretiva
Artigo 3 – ponto 6-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(6-A) «viajante», qualquer pessoa que 
tenha o direito de viajar com base num 
contrato abrangido pelo âmbito de 
aplicação da presente diretiva, incluindo 
para fins profissionais, quer seja ou não o 
consumidor que celebrou o contrato;

Or. fr

Justificação

Depois de reintroduzida a definição de «consumidor» da Diretiva 90/134/CE, convém 
adaptar a definição de «viajante», pois pode causar problemas, nomeadamente se a pessoa 
que viaja não for a mesma que comprou a viagem.

Alteração 200
Catherine Stihler

Proposta de diretiva
Artigo 3 – ponto 8
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Texto da Comissão Alteração

(8) «operador», qualquer pessoa que atue 
para fins que se insiram no âmbito da sua 
atividade comercial, industrial, artesanal 
ou profissional;

(8) «operador», qualquer pessoa que venda 
ou proponha para venda serviços de 
viagem ou facilite a aquisição de serviços 
de viagem seja no em seu próprio nome 
ou como intermediário;

Or. en

Alteração 201
Catherine Stihler

Proposta de diretiva
Artigo 3 – ponto 9

Texto da Comissão Alteração

(9) «organizador», qualquer profissional 
que combine viagens organizadas e que as 
venda ou proponha, diretamente ou por 
intermédio de outro operador ou 
conjuntamente com este; sempre que mais 
do que um operador satisfizerem qualquer 
dos critérios referidos no n.º 2, alínea b), 
todos esses operadores são considerados 
organizadores, salvo se um deles for 
designado como organizador e o viajante 
for devidamente informado;

(9) «organizador», qualquer profissional 
que combine viagens organizadas e que as 
venda ou proponha, diretamente ou por 
intermédio de outro operador ou 
conjuntamente com este ou que facilite a 
combinação e aquisição de tais viagens; 
sempre que mais do que um operador 
satisfizerem qualquer dos critérios 
referidos no n.º 2, alínea b), todos esses 
operadores são considerados 
organizadores, salvo se um deles for 
designado como organizador e o viajante 
for devidamente informado;

Or. en

Justificação

Tal alteração visa assegurar que todos os modelos de comercialização são tidos em conta e 
evitam lacunas.

Alteração 202
Othmar Karas
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Proposta de diretiva
Artigo 3 – ponto 8

Texto da Comissão Alteração

(9) «organizador», qualquer profissional 
que combine viagens organizadas e que as 
venda ou proponha, diretamente ou por 
intermédio de outro operador ou 
conjuntamente com este; sempre que mais 
do que um operador satisfizerem qualquer 
dos critérios referidos no n.º 2, alínea b), 
todos esses operadores são considerados 
organizadores, salvo se um deles for 
designado como organizador e o viajante 
for devidamente informado;

(8) «organizador», qualquer pessoa ou 
profissional que combine viagens 
organizadas e que as venda ou proponha, 
diretamente ou por intermédio de outro 
operador ou conjuntamente com este; 
sempre que mais do que um operador 
satisfizerem qualquer dos critérios 
referidos no n.º 2, alínea b), todos esses 
operadores são considerados 
organizadores, salvo se um deles for 
designado como organizador e o viajante 
for devidamente informado;

Or. de

Justificação

Devem incluir-se não apenas operadores, mas também pessoas que vendem viagens 
organizadas regularmente, a fim de contemplar prestadores não comerciais. A proteção dos 
consumidores não deve ser prejudicada pela exclusão de «prestadores ilegais».

Alteração 203
Matteo Salvini

Proposta de diretiva
Artigo 3 – ponto 10 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

(10) «retalhista», um operador distinto do 
organizador que:

(10) «retalhista», um operador distinto do 
organizador que venda ou proponha para 
venda viagens organizadas;

Or. en

Justificação

O âmbito de aplicação da Diretiva sobre as viagens organizadas deve ser limitado a 
combinações de serviços viagem que constituem uma viagem organizada. A introdução do 
novo conceito de «serviços combinados de viagem» na presente diretiva pode causar efeitos 
negativos nos consumidores e empresas, criando incerteza jurídica e confusão entre 
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consumidores e prestadores de serviços de viagem.

Alteração 204
Matteo Salvini

Proposta de diretiva
Artigo 3 – ponto 10 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) venda ou proponha para venda 
viagens organizadas ou

Suprimido

Or. en

Alteração 205
Matteo Salvini

Proposta de diretiva
Artigo 3 – ponto 10 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) facilite a aquisição de serviços de 
viagem que façam parte de um serviço 
combinado de viagem, ajudando os 
viajantes a celebrar contratos separados 
de serviços de viagem com outros 
prestadores de serviços;

Suprimido

Or. en

Alteração 206
Jorgo Chatzimarkakis

Proposta de diretiva
Artigo 3 – ponto 10 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) facilite a aquisição de serviços de 
viagem que façam parte de um serviço 
combinado de viagem, ajudando os 
viajantes a celebrar contratos separados 

Suprimido
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de serviços de viagem com outros 
prestadores de serviços;

Or. en

Justificação

Se contratos distintos com prestadores distintos são efetuados com preços distintos, não é 
claro como pode tal constituir uma viagem organizada ou necessitar do mesmo grau de 
regulamentação.

Alteração 207
Emma McClarkin

Proposta de diretiva
Artigo 3 – ponto 12

Texto da Comissão Alteração

(12) «circunstâncias inevitáveis e 
excecionais», qualquer situação fora do 
controlo do operador cujas consequências 
não poderiam ter sido evitadas mesmo que 
tivessem sido adotadas todas as medidas 
razoáveis;

(12) «circunstâncias inevitáveis e 
excecionais», qualquer circunstância 
imprevista fora do controlo do operador 
cujas consequências não poderiam ter sido 
evitadas mesmo que tivessem sido 
adotadas todas as medidas razoáveis;

Or. en

Alteração 208
Matteo Salvini

Proposta de diretiva
Artigo 3 – ponto 12

Texto da Comissão Alteração

(12) «circunstâncias inevitáveis e 
excecionais», qualquer situação fora do 
controlo do operador cujas consequências 
não poderiam ter sido evitadas mesmo que 
tivessem sido adotadas todas as medidas 
razoáveis;

(12) «circunstâncias inevitáveis e 
excecionais», circunstâncias alheias 
àquele que as invoca, anormais e 
imprevisíveis, cujas consequências não 
poderiam ter sido evitadas apesar de todas 
as diligências devidas;

Or. en
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Alteração 209
Philippe Juvin

Proposta de diretiva
Artigo 3 – ponto 11

Texto da Comissão Alteração

(11) «circunstâncias inevitáveis e 
excecionais», qualquer situação fora do 
controlo do operador cujas consequências 
não poderiam ter sido evitadas mesmo que 
tivessem sido adotadas todas as medidas 
razoáveis;

(Não se aplica à versão portuguesa.)

Or. fr

Justificação

(Não se aplica à versão portuguesa.)

Alteração 210
Ildikó Gáll-Pelcz

Proposta de diretiva
Artigo 3 – ponto 12

Texto da Comissão Alteração

(12) «circunstâncias inevitáveis e 
excecionais», qualquer situação fora do 
controlo do operador cujas consequências 
não poderiam ter sido evitadas mesmo que 
tivessem sido adotadas todas as medidas 
razoáveis;

(12) «circunstâncias inevitáveis e 
excecionais», qualquer situação fora do 
controlo do operador ou do viajante cujas 
consequências não poderiam ter sido 
evitadas mesmo que tivessem sido 
adotadas todas as medidas razoáveis;

Or. en

Alteração 211
Matteo Salvini

Proposta de diretiva
Artigo 3 – ponto 13
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Texto da Comissão Alteração

(13) «falta de conformidade», o 
incumprimento ou a execução incorreta 
dos serviços de viagem incluídos numa 
viagem organizada.

(13) «execução incorreta», falha no 
cumprimento ou incumprimento dos 
serviços de viagem em conformidade com 
o contrato.

Or. en

Justificação

A «falta de conformidade» na proposta da Comissão Europeia substitui o conceito de 
«execução correta e incorreta», que são termos relacionados com a arte nos 
Estados-Membros desde 1990. Existe igualmente jurisprudência nos Estados-Membros 
referente ao seu significado e efeitos. O uso de «execução incorreta», como definido e 
utilizado na Diretiva 90/314/1990, deve, por conseguinte, ser mantido.

Alteração 212
Ildikó Gáll-Pelcz

Proposta de diretiva
Artigo 3 – ponto 13

Texto da Comissão Alteração

(13) «falta de conformidade», o 
incumprimento ou a execução incorreta dos 
serviços de viagem incluídos numa viagem 
organizada.

(Não se aplica à versão portuguesa.)

Or. en

Alteração 213
Emma McClarkin

Proposta de diretiva
Artigo 3 – ponto 13-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(13-A) «dados necessários para concluir a 
reserva», dados do cartão de crédito ou 
outras informações necessárias para obter 
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o pagamento.

Or. en

Alteração 214
Cornelis de Jong

Proposta de diretiva
Artigo 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 3.º-A
Nível de harmonização

Os Estados-Membros podem manter ou 
introduzir, no seu direito nacional, 
disposições mais rigorosas do que as 
fixadas na presente diretiva, a fim de 
assegurar um maior nível de proteção do 
consumidor.

Or. en

Alteração 215
Hans-Peter Mayer

Proposta de diretiva
Artigo 4 – n.º 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros devem assegurar 
que, antes de um viajante ficar vinculado 
por qualquer contrato de viagem 
organizada ou proposta correspondente, o 
organizador e, se a viagem for vendida 
através de um retalhista, também este 
último, sejam obrigados a fornecer ao 
viajante as seguintes informações, sempre 
que tal se aplique à viagem organizada:

1. Os Estados-Membros devem assegurar 
que, antes de um viajante ficar vinculado 
por qualquer contrato de viagem 
organizada ou proposta correspondente, o 
organizador seja obrigado a fornecer ao 
viajante as seguintes informações, sempre 
que tal se aplique à viagem organizada:

Or. de
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Justificação

O organizador está obrigado a informar; o retalhista, pelo contrário, pode, quando muito, 
ser obrigado a reencaminhar estas informações. Contudo, o retalhista só é responsável se 
tiver cometido um erro. Ver a este respeito a proposta de alteração complementar relativa ao 
artigo 4.º, n.º 1-A (novo), e ao artigo 19.º. Se ambos estiverem obrigados a informar, tornar-
se-á pouco claro quem é o responsável se forem publicadas inadvertidamente informações 
distintas.

Alteração 216
Ildikó Gáll-Pelcz

Proposta de diretiva
Artigo 4 – n.º 1 – alínea a) – subalínea ii)

Texto da Comissão Alteração

(ii) os meios, características e categorias de 
transporte, os locais, as datas e a hora de
partida e do regresso ou, se a hora exata 
ainda não tiver sido definida, a data 
aproximada de partida e de regresso, a 
duração, as escalas e as 
correspondências;

(ii) indicação das características e 
categorias dos meios de transporte dos 
passageiros a ser utilizado no decorrer da 
implementação da viagem organizada 
(por exemplo, transporte de bagagem, 
reserva de lugar), em particular os meios 
de transporte a ser utilizados para a 
partido e o regresso (voos regulares ou 
fretados), eventuais locais e 
datas/horários de partida e regresso 
(como requisito mínimo, parte de um dia) 
e local e duração das partes individuais da 
estada.

Or. en

Justificação

Propõe-se expandir e reforçar o artigo 4.º, n.º 1, alínea a), subalínea ii), já que os meios de 
transporte utilizados para a partida e o regresso e os locais e horários de partida e chegada 
são particularmente importantes para os viajantes.

Alteração 217
Hans-Peter Mayer

Proposta de diretiva
Artigo 4 – n.º 1 – alínea a) – subalínea ii)
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Texto da Comissão Alteração

ii) os meios, características e categorias de 
transporte, os locais, as datas e a hora de 
partida e do regresso ou, se a hora exata 
ainda não tiver sido definida, a data 
aproximada de partida e de regresso, a 
duração, as escalas e as correspondências;

ii) os meios, características e categorias de 
transporte, os locais, as datas e a hora de 
partida e do regresso ou, se a hora exata 
ainda não tiver sido definida, a data 
aproximada de partida e de regresso, sendo 
que, no final, esta não pode divergir mais 
do que três horas da data efetiva de 
partida ou regresso, a duração, as escalas e 
as correspondências, ;

Or. de

Justificação

O limite de três horas tem como modelo o Regulamento (CE) n.º 261/2004.

Alteração 218
Pablo Arias Echeverría

Proposta de diretiva
Artigo 4 – n.º 1 – alínea a) – subalínea iii)

Texto da Comissão Alteração

iii) a localização, as principais 
características e categoria turística do 
alojamento;

iii) a localização, as principais 
características e categoria turística do 
alojamento outorgada pelo organismo 
competente do lugar em que se encontra o 
alojamento.

Or. es

Justificação

São frequentes as queixas e reclamações de consumidores que manifestam que a categoria 
turística oferecida ou publicitada de um determinado alojamento não corresponde à 
categoria turística outorgada pelo organismo competente do lugar onde se encontra o 
alojamento. Por isso, seria conveniente que apenas se permitisse fazer constar a categoria 
turística oficial e não a escolhida em função dos critérios do organizador.



AM\1013596PT.doc 89/203 PE526.125v01-00

PT

Alteração 219
Sergio Gaetano Cofferati

Proposta de diretiva
Artigo 4 – n.º 1 – alínea a) – subalínea v-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(v-A) se quaisquer dos serviços de viagem
forem prestados ao viajante como parte de 
um grupo e, se for este o caso, o número 
de pessoas previsto que participem;

Or. en

Alteração 220
Monika Hohlmeier

Proposta de diretiva
Artigo 4 – n.º 1 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

(c) o preço total da viagem organizada, 
incluindo impostos e, se for caso disso, 
todas as taxas, encargos e outros custos 
adicionais ou, se estes não puderem ser 
razoavelmente calculados 
antecipadamente, a indicação de que o 
viajante poderá ter de suportar esses custos 
adicionais;

(c) o preço total da viagem organizada, 
incluindo impostos e, se for caso disso, 
todas as taxas, encargos e outros custos 
adicionais ou, se estes não puderem ser 
razoavelmente calculados 
antecipadamente, a indicação de que o 
viajante poderá ter de suportar esses custos 
adicionais; o preço total deve ser 
apresentado sob a forma de fatura 
completa, com todos os custos do serviço 
de viagem expostos de forma 
transparente, em particular, as despesas 
de alteração da reserva, de cancelamento 
ou outra forma de alteração dos serviços 
de viagem; essa fatura deve ser 
disponibilizada ao viajante, o mais tardar, 
no início da viagem;

Or. de
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Alteração 221
Monika Hohlmeier

Proposta de diretiva
Artigo 4 – n.º 1 – alínea c-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(c-A) a categoria da reserva, incluindo a 
eventual categoria inferior à reserva, de 
uma forma transparente e clara, bem 
como a sua disponibilidade, os custos e as 
condições em caso de alteração da 
reserva, de cancelamento ou outra forma 
de alteração;

Or. de

Alteração 222
Monika Hohlmeier

Proposta de diretiva
Artigo 4 – n.º 1 – alínea c-B) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(c-B) os contingentes disponíveis numa 
determinada categoria de reserva, 
incluindo eventuais despesas em caso de 
mudança para outra categoria de reserva 
ou categoria inferior à reserva;

Or. de

Alteração 223
Jorgo Chatzimarkakis

Proposta de diretiva
Artigo 4 – n.º 1 – alínea e)

Texto da Comissão Alteração

(e) o número mínimo de pessoas exigido 
para a viagem organizada poder ter lugar e 
a definição de um prazo de pelo menos 
20 dias antes da data do início da viagem 

(e) o número mínimo de pessoas exigido 
para a viagem organizada poder ter lugar e 
a definição de um prazo razoável antes da 
data do início da viagem para o eventual 
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para o eventual cancelamento caso esse 
número não seja atingido;

cancelamento caso esse número não seja 
atingido;

Or. en

Justificação

Não é razoável que se espere preencher o número mínimo de uma determinada viagem 
organizada 20 dias antes da mesma. O período necessário deve ser definido pelos 
organizadores, mas deve ser comunicado de modo claro ao consumidor.

Alteração 224
Sergio Gaetano Cofferati

Proposta de diretiva
Artigo 4 – n.º 1 – alínea e)

Texto da Comissão Alteração

(e) o número mínimo de pessoas exigido 
para a viagem organizada poder ter lugar e 
a definição de um prazo de pelo menos 
20 dias antes da data do início da viagem 
para o eventual cancelamento caso esse 
número não seja atingido;

(e) o número mínimo de pessoas exigido 
para a viagem organizada poder ter lugar e 
a definição de um prazo de pelo menos 
30 dias antes da data do início da viagem 
para o eventual cancelamento caso esse 
número não seja atingido;

Or. en

Alteração 225
Ivo Belet

Proposta de diretiva
Artigo 4 – n.º 1 – alínea e)

Texto da Comissão Alteração

(e) o número mínimo de pessoas exigido 
para a viagem organizada poder ter lugar e
a definição de um prazo de pelo menos 
20 dias antes da data do início da viagem 
para o eventual cancelamento caso esse 
número não seja atingido;

(e) o número mínimo de pessoas exigido 
para a viagem organizada poder ter lugar e 
a definição de um prazo de pelo menos 
14 dias antes da data do início da viagem 
para o eventual cancelamento caso esse 
número não seja atingido;

Or. nl
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Justificação

O valor referido deve ser adaptado às disposições em matéria de cancelamentos por parte 
das transportadoras aéreas constantes da alteração do Regulamento (CE) n.º 261/2004 que 
estabelece regras comuns para a indemnização e a assistência aos passageiros dos 
transportes aéreos em caso de recusa de embarque e de cancelamento ou atraso considerável 
dos voos e do Regulamento (CE) n.º 2027/97 relativo à responsabilidade das transportadoras 
aéreas no transporte de passageiros e respetiva bagagem.

Alteração 226
Emma McClarkin

Proposta de diretiva
Artigo 4 – n.º 1 – alínea f-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(f-A) Informação sobre a subscrição 
facultativa de um contrato de seguro que 
cubra as despesas de anulação por parte 
do consumidor ou as despesas de 
repatriamento em caso de acidente ou de 
doença.

Or. en

Alteração 227
Catherine Stihler

Proposta de diretiva
Artigo 4 – n.º 1 – alínea g-A) (nova) 

Texto da Comissão Alteração

(g-A) As condições para a rescisão do 
contrato por parte do viajante ou do 
organizador antes do início da viagem 
organizada;

Or. en



AM\1013596PT.doc 93/203 PE526.125v01-00

PT

Alteração 228
Sergio Gaetano Cofferati

Proposta de diretiva
Artigo 4 – n.º 1 – alínea g-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(g-A) uma menção segundo a qual o 
viajante pode rescindir o contrato em 
qualquer momento antes da data do início 
da viagem organizada e sobre de uma 
taxa de rescisão razoável, em 
conformidade com o artigo 10.º, n.º 1;

Or. en

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

Proposta de diretiva
Artigo 4 – n.º 1 – alínea g-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

g-A) a possibilidade de rescisão do 
contrato, prazos para a mesma e, se for o 
caso, especificação da penalização 
correspondente;

Or. es

Alteração 230
Sergio Gaetano Cofferati

Proposta de diretiva
Artigo 4 – n.º 1 – alínea g-B) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(g-B) se for caso disso, a informação 
relativa aos riscos decorrentes da guerra 
ou catástrofe natural;
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Or. en

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

Proposta de diretiva
Artigo 4 – n.º 1 – alínea g-B) (nova)

Texto da Comissão Alteração

g-B) a possibilidade de transferência da 
viagem combinada para outro viajante e 
possíveis limitações ou consequências 
dessa transferência;

Or. es

Alteração 232
Sergio Gaetano Cofferati

Proposta de diretiva
Artigo 4 – n.º 1 – alínea g-C) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(g-C) se for caso disso, a informação 
sobre a proteção em caso de insolvência e 
o seguro de responsabilidade civil do 
organizador;

Or. en

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

Proposta de diretiva
Artigo 4 – n.º 1 – alínea g-C) (nova)

Texto da Comissão Alteração

g-C) quando aplicável, a possibilidade de 
recorrer a um mecanismo não judicial de 
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reclamação e recurso a que esteja sujeito 
o operador e os métodos para ter acesso 
ao mesmo.

Or. es

Justificação

Propõe-se incluir estas três novas alíneas no n.º 1 do presente artigo 4.º para que o 
consumidor possa avaliar e comparar adequadamente as diferentes ofertas existentes no 
mercado, o que, por outro lado, resultará na melhoria da concorrência entre empresas.

Alteração 234
Sergio Gaetano Cofferati

Proposta de diretiva
Artigo 4 – n.º 1 – alínea g-D) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(g-D) Informações sobre os 
procedimentos internos de tratamento de 
reclamações e os mecanismos de 
resolução alternativa de litígios existentes 
ao abrigo da Diretiva 2013/11/UE e 
mecanismos de resolução de litígios 
através da Internet ao abrigo do 
Regulamento (UE) n.º 524/2013 e sobre se 
o operador adere a um regime alternativo 
de resolução de litígios ou não.

Or. en

Alteração 235
Hans-Peter Mayer

Proposta de diretiva
Artigo 4 – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A. Em caso de compra de viagem 
organizada através de um retalhista, este 
deve transmitir, sem demora e na íntegra, 
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ao viajante as informações mencionadas 
no n.º 1.

Or. de

Justificação

As consequências da ausência de transmissão ou de uma transmissão incorreta foram 
integradas no artigo 19.º.

Alteração 236
Hans-Peter Mayer

Proposta de diretiva
Artigo 4 – n.º 1-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-B. No caso de um contrato de viagem 
celebrado por via eletrónica, o 
organizador deve alertar o viajante, 
imediatamente antes de este reservar a 
sua viagem, de uma forma clara e bem 
visível, para as informações mencionadas 
no artigo 4.º, n.º 1, alínea a), subalíneas 
i), ii), iii), iv) e v), e alíneas c) e d). É 
aplicável o disposto no artigo 8.º, n.º 2, 
segundo parágrafo, da Diretiva 
2011/83/UE.

Or. de

Justificação

Precisamente no caso de viagens celebradas na Internet, as informações pré-contratuais a 
fornecer ao viajante são de particular importância. Nessas reservas, frequentemente o 
viajante não tem uma pessoa de contacto, devendo ele próprio procurar as informações 
pertinentes para a viagem no sítio Web. Os critérios concretos da natureza das informações 
prestadas facilitam a aplicabilidade dos deveres de informação. A regulamentação tem como 
modelo o artigo 8.º, n.º 2, da Diretiva 2011/83/UE.

Alteração 237
Hans-Peter Mayer

Proposta de diretiva
Artigo 4 – n.º 2
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Texto da Comissão Alteração

2. As informações referidas no n.º 1 são 
apresentadas de uma forma clara e bem 
percetível.

2. As informações referidas no n.º 1 são 
apresentadas de forma clara, 
compreensível e bem visível.

Or. de

Justificação

(Não se aplica à versão portuguesa.)

Alteração 238
Sergio Gaetano Cofferati

Proposta de diretiva
Artigo 4 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. As informações referidas no n.º 1 são 
apresentadas de forma clara e bem 
percetível.

2. As informações referidas no n.º 1 são 
apresentadas num suporte duradouro e de 
forma clara e bem percetível.

Or. en

Alteração 239
Pablo Arias Echeverría, Rosa Estaràs Ferragut

Proposta de diretiva
Artigo 4 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. As informações referidas no n.º 1 são 
apresentadas de forma clara e bem
percetível.

2. As informações referidas no n.º 1 são 
apresentadas de forma clara e 
compreensível.

Or. es

Justificação

A proposta tem como objetivo obter a coerência necessária com a Diretiva relativa aos 
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direitos dos consumidores quanto à forma de fornecer informações pré-contratuais.

Alteração 240
Catherine Stihler

Proposta de diretiva
Artigo 4 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. As informações referidas no n.º 1 são 
apresentadas de forma clara e bem 
percetível.

2. As informações referidas no n.º 1 são 
apresentadas de forma clara, acessível e 
bem percetível.

Or. en

Alteração 241
Hans-Peter Mayer

Proposta de diretiva
Artigo 4 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. Incumbe ao profissional o ónus da 
prova relativamente ao cumprimento dos 
requisitos em matéria de informação 
estabelecidos no presente capítulo.

Or. de

Justificação

Dado que, após a celebração do contrato, podem ocorrer divergências entre o organizador e 
o consumidor sobre o cumprimento das exigências de informação, a Diretiva deve clarificar 
expressamente que, nesse caso, o operador tem o ónus da prova relativa ao cumprimento das 
exigências de informação que lhe incumbem por força do capítulo II. Uma regulamentação 
semelhante encontra-se no artigo 6.º, n.º 9, da Diretiva 2011/83/UE relativa aos direitos dos 
consumidores.

Alteração 242
Hans-Peter Mayer

Proposta de diretiva
Artigo 5 – n.º 1
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Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros devem assegurar 
que os organizadores não podem alterar
as informações transmitidas aos viajantes 
nos termos do artigo 4.º, alíneas a), c), d), 
e) e g), salvo se o organizador se reservar 
o direito de efetuar alterações a essa 
informação e as comunicar ao viajante de 
forma clara e bem percetível antes da 
celebração do contrato.

1. As informações transmitidas aos 
viajantes nos termos do artigo 4.º, n.º 1, 
alíneas a), c), d), e) e g) tornam-se 
conteúdo do contrato de viagem 
organizada e não podem ser alteradas, 
salvo disposição específica em contrário 
celebrada pelas partes contratantes.

Or. de

Justificação

A formulação da proposta de diretiva é equívoca: uma vez dadas, as informações não podem 
ser alteradas. Além disso, o teor atual da proposta de diretiva pode ser entendido no sentido 
de que o organizador já fica vinculado contratualmente com base nas informações pré-
contratuais. A proposta de alteração integra a solução da Diretiva relativa aos direitos dos 
consumidores na legislação em matéria de viagens organizadas, contribuindo para uma 
maior coerência do direito do consumidor da União.

Alteração 243
Sergio Gaetano Cofferati

Proposta de diretiva
Artigo 5 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros devem assegurar 
que os organizadores não podem alterar as 
informações transmitidas aos viajantes nos 
termos do artigo 4.º, alíneas a), c), d), e) e
g), salvo se o organizador se reservar o 
direito de efetuar alterações a essa 
informação e as comunicar ao viajante de 
forma clara e bem percetível antes da 
celebração do contrato.

1. Os Estados-Membros devem assegurar 
que os organizadores não podem alterar as 
informações transmitidas aos viajantes nos 
termos do artigo 4.º, alíneas a), c), d), e), g) 
e g-A), salvo se o organizador se reservar o 
direito de efetuar alterações a essa 
informação e as comunicar ao viajante de 
forma clara e bem percetível antes da 
celebração do contrato.

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

Proposta de diretiva
Artigo 5 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros devem assegurar 
que os organizadores não podem alterar as 
informações transmitidas aos viajantes nos 
termos do artigo 4.º, alíneas a), c), d), e) e 
g), salvo se o organizador se reservar o 
direito de efetuar alterações a essa 
informação e as comunicar ao viajante de 
forma clara e bem percetível antes da 
celebração do contrato.

1. Os Estados-Membros devem assegurar 
que os organizadores não podem alterar as 
informações transmitidas aos viajantes nos 
termos do artigo 4.º, alíneas a), c), d), e) e 
g), salvo se o organizador se reservar o 
direito de efetuar alterações a essa 
informação e as comunicar ao viajante de 
forma clara e compreensível antes da 
celebração do contrato.

Or. es

Alteração 245
Ildikó Gáll-Pelcz

Proposta de diretiva
Artigo 5 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Se as informações sobre taxas, encargos 
e outros custos adicionais referidas no 
artigo 4.º, alínea c), não forem transmitidas 
antes da celebração do contrato, o viajante 
não pode ser obrigado a suportar tais 
custos.

2. Se as informações sobre taxas, encargos 
e outros custos adicionais referidas no 
artigo 4.º, n.º 1, alínea c), não forem 
transmitidas por escrito antes da 
celebração do contrato, o viajante não pode 
ser obrigado a suportar tais custos. No 
entanto, se o organizador da viagem 
chamar a atenção para tal e informar o 
viajante em conformidade, este deve ser 
obrigado a assumir os custos.

Or. en

Alteração 246
Hans-Peter Mayer, Andreas Schwab
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Proposta de diretiva
Artigo 5 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Aquando da celebração do contrato ou 
imediatamente depois, o organizador deve 
transmitir ao viajante uma cópia do 
contrato ou a confirmação do mesmo num 
suporte duradouro.

3. Aquando da celebração do contrato ou 
depois, sem demora, o organizador deve 
transmitir ao viajante uma cópia do 
contrato ou a confirmação do mesmo num 
suporte duradouro.

Or. de

Justificação

Não será sempre possível transmitir a confirmação logo aquando da celebração ou 
imediatamente depois.

Alteração 247
Emma McClarkin

Proposta de diretiva
Artigo 5 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Aquando da celebração do contrato ou 
imediatamente depois, o organizador deve 
transmitir ao viajante uma cópia do 
contrato ou a confirmação do mesmo num 
suporte duradouro.

3. Aquando da celebração do contrato ou 
assim que possível, o organizador deve 
transmitir ao viajante uma cópia do 
contrato ou a confirmação do mesmo num 
suporte duradouro.

Or. en

Justificação

Para as reservas efetuadas por telefone, correio ou qualquer outro processo à distância ou 
através da Internet, nem sempre é possível fornecer a confirmação imediatamente.

Alteração 248
Jorgo Chatzimarkakis

Proposta de diretiva
Artigo 5 – n.º 3
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Texto da Comissão Alteração

3. Aquando da celebração do contrato ou 
imediatamente depois, o organizador deve 
transmitir ao viajante uma cópia do 
contrato ou a confirmação do mesmo num 
suporte duradouro.

3. Aquando da celebração do contrato ou 
imediatamente depois, o organizador deve 
transmitir ao viajante uma cópia do 
contrato ou a confirmação do mesmo.

Or. en

Justificação

Uma vez que, atualmente, muitos serviços e transações são efetuados pela Internet, não deve 
ser necessário fornecer o contrato num suporte duradouro, mas sim online e numa versão de 
fácil impressão.

Alteração 249
Catherine Stihler

Proposta de diretiva
Artigo 5 – n.º 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-A. As informações pré-contratuais 
fornecidas ao viajante são vinculativas 
para o organizador e constituem uma 
parte do contrato. 

Or. en

Alteração 250
Catherine Stihler

Proposta de diretiva
Artigo 6 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros devem assegurar 
que os contratos de viagens organizadas 
são redigidos em termos claros e 
facilmente compreensíveis e legíveis, 

1. Os Estados-Membros devem assegurar 
que os contratos de viagens organizadas 
são redigidos em termos claros, acessíveis
e facilmente compreensíveis e legíveis, 
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quando são reduzidos a escrito. quando são reduzidos a escrito.

Or. en

Alteração 251
Pablo Arias Echeverría, Rosa Estaràs Ferragut

Proposta de diretiva
Artigo 6 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros devem assegurar 
que os contratos de viagens organizadas 
são redigidos em termos claros e 
facilmente compreensíveis e legíveis, 
quando são reduzidos a escrito.

(Não se aplica à versão portuguesa.)

Or. es

Alteração 252
Hans-Peter Mayer

Proposta de diretiva
Artigo 6 – n.º 2 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

2. O contrato ou a confirmação do mesmo
deve incluir todas as informações 
referidas no artigo 4.º. Deve incluir 
igualmente as seguintes informações 
adicionais:

2. O texto do contrato ou a confirmação do 
contrato deve refletir o conteúdo integral 
do contrato e incluir também, em 
particular, as informações nos termos do 
artigo 4.º que se tenham tornado conteúdo 
do contrato. O texto do contrato ou a 
confirmação deve incluir igualmente as 
seguintes informações adicionais:

Or. de

Justificação

A proposta especifica a proposta da Comissão, segundo a qual a informação deve ser 
incluída no contrato apenas se for «referida no artigo 4.º». Contudo, o contrato só pode 
incluir as informações efetivamente transmitidas. A proposta de alteração, pelo contrário, 
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restringe as informações às «que se tenham tornado conteúdo do contrato», em função do 
artigo 5, n.º 1, acima proposto.

Alteração 253
Jorgo Chatzimarkakis

Proposta de diretiva
Artigo 6 – n.º 2 – alínea h)

Texto da Comissão Alteração

(h) as exigências especiais do viajante que 
o organizador tenha aceitado;

(h) sempre que possível, as exigências 
especiais do viajante que o organizador 
tenha aceitado;

Or. en

Justificação

Deve existir flexibilidade para as exigências especiais do viajante; contudo, nem sempre é 
possível para o organizador recolher todas as exigências imagináveis e, por conseguinte, não 
lhe deve ser exigido que o faça automaticamente.

Alteração 254
Philippe Juvin

Proposta de diretiva
Artigo 6 – n.º 2 – alínea i) – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

(i) uma menção segundo a qual o 
organizador é:

(i) uma menção segundo a qual o 
organizador e/ou o retalhista é:

Or. en

Justificação

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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Alteração 255
Philippe Juvin

Proposta de diretiva
Artigo 6 – n.º 2 – alínea i) – subalínea ii)

Texto da Comissão Alteração

(ii) obrigado a prestar assistência se o 
viajante se encontrar em dificuldades, em 
conformidade com o artigo 14.º;

Suprimido

Or. en

Justificação

O presente número não foi suprimido, tendo sido transferido para a alínea b-A) como 
consequência da alteração apresentada por Philippe Juvin à alínea b). Na verdade, a 
obrigação de prestar assistência (artigo 14.º) diz apenas respeito ao organizador e não ao 
retalhista. Contudo, a responsabilidade pela execução da viagem organizada (artigo 11.º) e a 
proteção em caso de insolvência (artigos 15.º e 16.º) são aplicáveis ao organizador e/ou ao 
retalhista (para as viagens organizadas) e ao retalhista para os serviços combinados de 
viagem.

Alteração 256
Philippe Juvin

Proposta de diretiva
Artigo 6 – n.º 2 – alínea b-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(b-A) uma menção segundo a qual o 
organizador é obrigado a prestar 
assistência se o viajante se encontrar em 
dificuldades, em conformidade com o 
artigo 14.º;

Or. en

Justificação

O presente número foi transferido da alínea b), subalínea ii), como consequência da 
alteração apresentada por Philippe Juvin à alínea b). Na verdade, a obrigação de prestar 
assistência (artigo 14.º) diz apenas respeito ao organizador e não ao retalhista. Contudo, a 
responsabilidade pela execução da viagem organizada (artigo 11.º) e a proteção em caso de 
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insolvência (artigos 15.º e 16.º) são aplicáveis ao organizador e/ou ao retalhista (para as 
viagens organizadas) e ao retalhista para os serviços combinados de viagem.

Alteração 257
Ivo Belet

Proposta de diretiva
Artigo 6 – n.º 2 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

(c) os dados de um ponto de contacto 
junto do qual o viajante possa denunciar 
qualquer incumprimento constatado no 
local;

Suprimido

Or. nl

Alteração 258
Ivo Belet

Proposta de diretiva
Artigo 6 – n.º 2 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

(d) o nome, endereço, número de telefone 
e endereço de correio eletrónico do 
representante ou do ponto de contacto 
local do organizador cuja assistência 
possa ser solicitada por um viajante que 
se encontre em dificuldades ou, na falta 
destes, um número telefónico de urgência 
ou a indicação de outras formas de 
contactar o organizador;

Suprimido

Or. nl

Alteração 259
Sergio Gaetano Cofferati
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Proposta de diretiva
Artigo 6 – n.º 2 – alínea l)

Texto da Comissão Alteração

(l) uma menção segundo a qual o viajante 
pode rescindir o contrato em qualquer 
momento antes da data do início da 
viagem organizada mediante o pagamento 
de uma indemnização adequada ou de 
uma taxa de rescisão razoável, caso tal 
tenha sido especificado em conformidade 
com o artigo 10.º, n.º 1;

Suprimido

Or. en

Alteração 260
Jorgo Chatzimarkakis

Proposta de diretiva
Artigo 6 – n.º 2 – alínea g-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(g-A) O nome e os dados de contacto de 
qualquer transportadora a que o viajante 
deva dirigir os pedidos de indemnização 
ao abrigo do artigo 12.º, n.º 4:

Or. en

Alteração 261
Hans-Peter Mayer

Proposta de diretiva
Artigo 6 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. As informações referidas no n.º 2 são 
apresentadas de uma forma clara e bem 
percetível.

3. As informações referidas no n.º 2 são 
apresentadas de forma clara, 
compreensível e bem visível.

Or. de
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Justificação

As palavras «clara» e «compreensível» foram retiradas da Diretiva relativa aos direitos dos 
consumidores.

Alteração 262
Ivo Belet

Proposta de diretiva
Artigo 6 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. Com a devida antecedência, antes da 
data do início da viagem organizada, 
o organizador deve fornecer ao viajante os 
recibos, vales ou bilhetes necessários, 
incluindo informações exatas sobre as 
horas da partida, das escalas, das 
correspondências e da chegada.

4. Com a devida antecedência, antes da 
data do início da viagem organizada, 
o organizador deve fornecer ao viajante as 
seguintes informações:

(a) os recibos, vales ou bilhetes 
necessários, incluindo informações exatas 
sobre as horas da partida, das escalas, das 
correspondências e da chegada;
(b) os dados de um ponto de contacto 
junto do qual o viajante possa denunciar 
qualquer incumprimento constatado no 
local;
(c) o nome, endereço, número de telefone 
e endereço de correio eletrónico do 
representante ou do ponto de contacto 
local do organizador cuja assistência 
possa ser solicitada por um viajante que 
se encontre em dificuldades ou, na falta 
destes, um número telefónico de urgência 
ou a indicação de outras formas de 
contactar o organizador.

Or. nl

Alteração 263
Anna Hedh



AM\1013596PT.doc 109/203 PE526.125v01-00

PT

Proposta de diretiva
Artigo 7 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros devem assegurar 
que um viajante, após um pré-aviso 
razoável ao organizador num suporte 
duradouro antes da data do início da 
viagem organizada, pode ceder o contrato a 
uma pessoa que preencha todas as 
condições aplicáveis a esse contrato.

1. Os Estados-Membros devem assegurar 
que um viajante, após um pré-aviso 
razoável ao organizador ou ao retalhista
num suporte duradouro antes da data do 
início da viagem organizada, pode ceder o 
contrato a uma pessoa que preencha todas 
as condições aplicáveis a esse contrato.

Or. sv

Alteração 264
Sergio Gaetano Cofferati

Proposta de diretiva
Artigo 7 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros devem assegurar 
que um viajante, após um pré-aviso 
razoável ao organizador num suporte 
duradouro antes da data do início da 
viagem organizada, pode ceder o contrato a 
uma pessoa que preencha todas as 
condições aplicáveis a esse contrato.

1. Os Estados-Membros devem assegurar 
que um viajante, após um pré-aviso 
razoável ao organizador ou ao retalhista
num suporte duradouro antes da data do 
início da viagem organizada, pode ceder o 
contrato a uma pessoa que preencha todas 
as condições aplicáveis a esse contrato.

Or. en

Alteração 265
Adam Bielan

Proposta de diretiva
Artigo 7 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros devem assegurar 
que um viajante, após um pré-aviso 
razoável ao organizador num suporte 

1. Os Estados-Membros devem assegurar 
que um viajante, após um pré-aviso 
razoável ao organizador, mas o mais 
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duradouro antes da data do início da 
viagem organizada, pode ceder o contrato a 
uma pessoa que preencha todas as 
condições aplicáveis a esse contrato.

tardar até sete dias antes da partida, num 
suporte duradouro antes da data do início 
da viagem organizada, pode ceder o 
contrato a uma pessoa que preencha todas 
as condições aplicáveis a esse contrato.

Or. pl

Alteração 266
Matteo Salvini

Proposta de diretiva
Artigo 7 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. A pessoa que cede o contrato e o 
cessionário são solidariamente 
responsáveis pelo pagamento do saldo em 
dívida, assim como por eventuais taxas, 
encargos ou outros custos ocasionados pela 
cessão. Esses custos não devem exceder os 
limites do razoável e, em qualquer caso, 
não podem exceder o custo efetivamente 
suportado pelo organizador.

2. A pessoa que cede o contrato e o 
cessionário devem ser solidariamente 
responsáveis pelo pagamento do saldo em 
dívida, assim como por eventuais taxas, 
encargos ou outros custos ocasionados pela 
cessão, incluindo as despesas de anulação 
por parte de terceiros. Esse custo não deve
exceder os limites do razoável e, em 
qualquer caso, não podem exceder o custo 
efetivamente suportado pelo organizador.

Or. en

Justificação

Os serviços de viagem com uma reserva nominativa ou serviços personalizados são 
geralmente uma combinação de serviços interdependentes de vários fornecedores. No caso de 
uma transferência de contrato, a pessoa que cede o contrato é responsabilizada em relação a 
todos os fornecedores do serviço.

Alteração 267
Sergio Gaetano Cofferati

Proposta de diretiva
Artigo 7 – n.º 2
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Texto da Comissão Alteração

2. A pessoa que cede o contrato e o 
cessionário são solidariamente 
responsáveis pelo pagamento do saldo em 
dívida, assim como por eventuais taxas, 
encargos ou outros custos ocasionados pela 
cessão. Esses custos não devem exceder os 
limites do razoável e, em qualquer caso, 
não podem exceder o custo efetivamente 
suportado pelo organizador.

2. A pessoa que cede o contrato e o 
cessionário são solidariamente 
responsáveis pelo pagamento do saldo em 
dívida, assim como por eventuais taxas, 
encargos ou outros custos, se existirem, 
ocasionados pela cessão. O organizador 
deve informar a pessoa que cede o 
contrato e o cessionário sobre os 
eventuais custos de transferência que, em 
qualquer caso, não deve exceder os limites 
do razoável e não pode exceder o custo 
efetivamente suportado pelo organizador.

Or. en

Alteração 268
Hans-Peter Mayer

Proposta de diretiva
Artigo 7 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. A pessoa que cede o contrato e o 
cessionário são solidariamente 
responsáveis pelo pagamento do saldo em 
dívida, assim como por eventuais taxas, 
encargos ou outros custos ocasionados pela 
cessão. Esses custos não devem exceder os 
limites do razoável e, em qualquer caso, 
não podem exceder o custo efetivamente 
suportado pelo organizador.

2. A pessoa que cede o contrato e o 
cessionário são solidariamente 
responsáveis pelo pagamento do saldo em 
dívida, assim como por eventuais taxas, 
encargos ou outros custos ocasionados pela 
cessão. Esses custos adicionais não devem 
exceder os limites do razoável e, em 
qualquer caso, não podem exceder o custo 
efetivamente suportado pelo organizador.

Or. de

Alteração 269
Sergio Gaetano Cofferati

Proposta de diretiva
Artigo 8 – n.º 1 – parte introdutória
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Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros devem assegurar 
que os preços não são sujeitos a alteração, 
salvo se o contrato previr explicitamente a 
possibilidade de um aumento e obrigar o 
organizador a reduzir os preços na mesma 
proporção, em consequência direta de 
variações:

1. Os Estados-Membros devem assegurar 
que os preços não são sujeitos a alteração, 
salvo se o contrato seja concluído três 
meses antes do seu início e previr 
explicitamente a possibilidade de um 
aumento e obrigar o organizador a reduzir 
os preços na mesma proporção, em 
consequência direta de variações:

Or. en

Alteração 270
Ildikó Gáll-Pelcz

Proposta de diretiva
Artigo 8 – n.º 1 – alínea o)

Texto da Comissão Alteração

(o) do custo do combustível utilizado para 
o transporte de passageiros,

(o) do preço dos serviços de transporte de 
passageiros resultante do custo do 
combustível utilizado para o transporte de 
passageiros,

Or. en

Justificação

Salvo se o próprio efetuar o transporte de passageiros, o organizador não deve reembolsar 
os custos dos operadores individualmente, pagando-lhes as taxas definidas no contrato ou na 
tabela das taxas, que podem variar em diferentes momentos como resultados das flutuações 
do preço dos combustíveis.

Alteração 271
Ildikó Gáll-Pelcz

Proposta de diretiva
Artigo 8 – n.º 1 – alínea p)

Texto da Comissão Alteração

(p) do nível das comissões ou taxas 
aplicadas aos serviços de viagem em 

(p) dos direitos, comissões ou taxas 
cobráveis sobre determinados serviços, 
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causa impostos por terceiros não 
diretamente envolvidos na execução da 
viagem organizada, incluindo as taxas de 
estadia, as taxas de aterragem, de 
embarque ou de desembarque nos portos e 
aeroportos, ou

incluindo taxas de estadia, as taxas de 
aterragem, de embarque ou de 
desembarque nos portos e aeroportos, ou

Or. en

Alteração 272
Anna Hedh

Proposta de diretiva
Artigo 8 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. O aumento do preço referido no n.º 1 
não pode exceder 10 % do preço da viagem 
organizada.

2. O aumento do preço referido no n.º 1 
não pode exceder 3 % do preço da viagem 
organizada.

Or. sv

Alteração 273
Konstantinos Poupakis

Proposta de diretiva
Artigo 8 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. O aumento do preço referido no n.º 1 
não pode exceder 10 % do preço da viagem 
organizada.

2. O aumento do preço referido no n.º 1 
não pode exceder 5 % do preço da viagem 
organizada. Os organizadores devem 
fornecer todas as informações pertinentes, 
enquanto os viajantes devem usufruir dos 
direitos estipulados nos termos do artigo 
9.º, n.º 2.

Or. el

Justificação

Um limite de 10 % colocaria um encargo desproporcionado nos viajantes, em especial nos 
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casos em que os custos de uma viagem organizada em particular já são elevados e/ou que 
conte com a participação de um elevado número de viajantes, como por exemplo famílias 
(atendendo ao facto de que cada membro da família iria pagar cerca de 10 % mais).

Alteração 274
Sergio Gaetano Cofferati

Proposta de diretiva
Artigo 8 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. O aumento do preço referido no n.º 1 
não pode exceder 10 % do preço da viagem 
organizada.

2. O aumento do preço referido no n.º 1 
não pode exceder 5 % do preço da viagem 
organizada.

Or. en

Alteração 275
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Proposta de diretiva
Artigo 8 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. O aumento do preço referido no n.º 1 só 
é válido se o organizador o comunicar ao 
viajante, juntamente com uma justificação 
e os respetivos cálculos, num suporte 
duradouro, o mais tardar 20 dias antes do 
início da viagem organizada.

3. O aumento do preço referido no n.º 1 só 
é válido se o organizador comunicar, sem 
demora injustificada ao viajante, de forma 
clara e exaustiva, num suporte duradouro, 
o mais tardar 20 dias antes do início da 
viagem organizada:

(a) O aumento do preço, juntamente com 
uma justificação e os respetivos cálculos, 
e
(b) a possibilidade de o viajante poder 
rescindir o contrato sem qualquer 
penalização num determinado prazo 
razoável e que, se não o fizer, o aumento 
do preço será considerado aceite.

Or. pl
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Justificação

No caso de um aumento do preço, no máximo de 10 %, o viajante deve ter o direito de desistir 
do contrato sem que lhe sejam imputados quaisquer encargos. No caso, por exemplo, de uma 
viagem de uma família de quatro pessoas, um aumento do preço de 10 % pode representar 
um valor excessivo para o orçamento dessa família. Há que sublinhar que se trata de um 
contrato entre duas partes e que deve ser necessário obter o consentimento do viajante em 
caso de alterações contratuais efetuadas em domínios tão importantes como o preço. Além 
disso, o preço constitui um dos principais fatores a determinar a escolha dos serviços 
turísticos.

Alteração 276
Anna Hedh

Proposta de diretiva
Artigo 8 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. O aumento do preço referido no n.º 1 só 
é válido se o organizador o comunicar ao 
viajante, juntamente com uma justificação 
e os respetivos cálculos, num suporte 
duradouro, o mais tardar 20 dias antes do 
início da viagem organizada.

3. O aumento do preço referido no n.º 1 só 
é válido se o organizador o comunicar ao 
viajante, juntamente com uma justificação 
e os respetivos cálculos, num suporte 
duradouro, o mais tardar 40 dias antes do 
início da viagem organizada.

Or. sv

Alteração 277
Sergio Gaetano Cofferati

Proposta de diretiva
Artigo 8 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. O aumento do preço referido no n.º 1 só 
é válido se o organizador o comunicar ao 
viajante, juntamente com uma justificação 
e os respetivos cálculos, num suporte 
duradouro, o mais tardar 20 dias antes do 
início da viagem organizada.

3. O aumento do preço referido no n.º 1 só 
é válido se o organizador o comunicar ao 
viajante, juntamente com uma justificação 
e os respetivos cálculos, num suporte 
duradouro, o mais tardar 30 dias antes do 
início da viagem organizada.

Or. en
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Alteração 278
Konstantinos Poupakis

Proposta de diretiva
Artigo 8 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. O aumento do preço referido no n.º 1 só 
é válido se o organizador o comunicar ao 
viajante, juntamente com uma justificação 
e os respetivos cálculos, num suporte 
duradouro, o mais tardar 20 dias antes do 
início da viagem organizada.

3. O aumento do preço referido no n.º 1 só 
é válido se o organizador o comunicar ao 
viajante, juntamente com uma justificação 
e os respetivos cálculos, num suporte 
duradouro, o mais tardar 30 dias antes do 
início da viagem organizada.

Or. el

Alteração 279
Konstantinos Poupakis

Proposta de diretiva
Artigo 8 – n.º 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-A Caso os viajantes não aceitem o 
aumento do preço referido no n.º 2, devem 
ter o direito a rescindir o contrato sem 
qualquer penalização invocando a 
alteração das condições nele 
estabelecidas.

Or. el

Justificação

Nos termos da presente alteração, os viajantes têm o direito de rescindir o contrato sem 
qualquer penalização em caso de aumento do preço da viagem organizada.
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Alteração 280
Sergio Gaetano Cofferati

Proposta de diretiva
Artigo 9 – n.º 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros devem assegurar 
que, antes da data do início da viagem 
organizada, o organizador não pode 
unilateralmente alterar as condições 
contratuais, exceto no que se refere ao 
preço, salvo se:

1. Os Estados-Membros devem assegurar 
que, antes da data do início da viagem 
organizada, o organizador não pode 
unilateralmente alterar as condições 
contratuais, exceto no que se refere ao 
preço.

Or. en

Alteração 281
Sergio Gaetano Cofferati

Proposta de diretiva
Artigo 9 – n.º 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) o organizador se tiver reservado esse 
direito no contrato,

Suprimido

Or. en

Alteração 282
Catherine Stihler

Proposta de diretiva
Artigo 9 – n.º 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) a alteração não for significativa e Suprimido

Or. en
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Alteração 283
Sergio Gaetano Cofferati

Proposta de diretiva
Artigo 9 – n.º 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) a alteração não for significativa e Suprimido

Or. en

Alteração 284
Catherine Stihler

Proposta de diretiva
Artigo 9 – n.º 1 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

(c) o organizador comunicar as alterações 
ao viajante de forma clara e bem 
percetível num suporte duradouro.

Suprimido

Or. en

Alteração 285
Sergio Gaetano Cofferati

Proposta de diretiva
Artigo 9 – n.º 1 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

(c) o organizador comunicar as alterações 
ao viajante de forma clara e bem 
percetível num suporte duradouro.

Suprimido

Or. en

Alteração 286
Catherine Stihler
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Proposta de diretiva
Artigo 9 – n.º 2 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

2. Se, antes da data do início da viagem 
organizada, o organizador se vir obrigado a 
alterar significativamente qualquer das 
características principais dos serviços de 
viagem, tal como definidas no artigo 4.º, 
n.º 1, alínea a), ou as exigências especiais, 
referidas no artigo 6.º, n.º 2, alínea a), deve 
comunicar ao viajante sem demora 
injustificada de forma clara e bem 
percetível num suporte duradouro:

2. Se, antes da data do início da viagem 
organizada, o organizador se vir obrigado a 
alterar significativamente qualquer das 
características principais dos serviços de 
viagem, tal como definidas no artigo 4.º, 
n.º 1, alínea a), ou as exigências especiais, 
referidas no artigo 6.º, n.º 2, alínea a), deve 
comunicar ao viajante as alterações 
propostas sem demora injustificada de 
forma clara e bem percetível num suporte 
duradouro.

O viajante deve ter direito a:
(a) retratação do contrato sem qualquer 
penalização; ou
(b) aceitar as alterações; ou
(c) receber uma viagem organizada de 
substituição.

Or. en

Alteração 287
Sergio Gaetano Cofferati

Proposta de diretiva
Artigo 9 – n.º 2 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

2. Se, antes da data do início da viagem 
organizada, o organizador se vir obrigado a 
alterar significativamente qualquer das 
características principais dos serviços de 
viagem, tal como definidas no artigo 4.º, 
n.º 1, alínea a), ou as exigências especiais, 
referidas no artigo 6.º, n.º 2, alínea a), deve 
comunicar ao viajante sem demora 
injustificada de forma clara e bem 
percetível num suporte duradouro:

2. Se, antes da data do início da viagem 
organizada, o organizador se vir obrigado a 
alterar qualquer das características 
principais dos serviços de viagem, tal como 
definidas no artigo 4.º, n.º 1, alínea a), ou 
as exigências especiais, referidas no artigo 
6.º, n.º 2, alínea a), deve comunicar ao 
viajante sem demora injustificada de forma 
clara e bem percetível num suporte 
duradouro sobre a alteração proposta:
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Or. en

Alteração 288
Jorgo Chatzimarkakis

Proposta de diretiva
Artigo 9 – n.º 2 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

2. Se, antes da data do início da viagem 
organizada, o organizador se vir obrigado a 
alterar significativamente qualquer das 
características principais dos serviços de 
viagem, tal como definidas no artigo 4.º, 
n.º 1, alínea a), ou as exigências especiais, 
referidas no artigo 6.º, n.º 2, alínea a), deve 
comunicar ao viajante sem demora 
injustificada de forma clara e bem 
percetível num suporte duradouro:

2. Se, antes da data do início da viagem 
organizada, o organizador se vir obrigado a 
alterar significativamente qualquer das 
características principais dos serviços de 
viagem, tal como definidas no artigo 4.º, 
n.º 1, alínea a), ou as exigências especiais, 
referidas no artigo 6.º, n.º 2, alínea a), deve 
comunicar ao viajante sem demora 
injustificada de forma clara e bem 
percetível:

Or. en

Alteração 289
Bernadette Vergnaud

Proposta de diretiva
Artigo 9 – n.º 2 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

2. Se, antes da data do início da viagem 
organizada, o organizador se vir obrigado a 
alterar significativamente qualquer das 
características principais dos serviços de 
viagem, tal como definidas no artigo 4.º, 
n.º 1, alínea a), ou as exigências especiais, 
referidas no artigo 6.º, n.º 2, alínea a), deve 
comunicar ao viajante sem demora 
injustificada de forma clara e bem 
percetível num suporte duradouro:

2. Se, antes da data do início da viagem 
organizada, o organizador se vir obrigado a 
alterar significativamente qualquer das 
características principais dos serviços de 
viagem, tal como definidas no artigo 4.º, 
n.º 1, alínea a), ou as exigências especiais, 
referidas no artigo 6.º, n.º 2, alínea a), deve 
comunicar ao viajante sem demora 
injustificada de forma clara e bem 
percetível num suporte duradouro e, desde 
que o consumidor tenha fornecido as suas 
coordenadas, por quaisquer outros meios 
de comunicação:

Or. fr
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Alteração 290
Catherine Stihler

Proposta de diretiva
Artigo 9 – n.º 2 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

(d) as alterações propostas e Suprimido

Or. en

Alteração 291
Sergio Gaetano Cofferati

Proposta de diretiva
Artigo 9 – n.º 2 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

(d) as alterações propostas e Suprimido

Or. en

Alteração 292
Catherine Stihler

Proposta de diretiva
Artigo 9 – n.º 2 – alínea e)

Texto da Comissão Alteração

(e) a possibilidade de o viajante poder 
rescindir o contrato sem qualquer 
penalização num determinado prazo 
razoável e que, se não o fizer, a proposta 
de alteração será considerada aceite.

Suprimido

Or. en
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Alteração 293
Sergio Gaetano Cofferati

Proposta de diretiva
Artigo 9 – n.º 2 – alínea e)

Texto da Comissão Alteração

(e) a possibilidade de o viajante poder 
rescindir o contrato sem qualquer 
penalização num determinado prazo 
razoável e que, se não o fizer, a proposta 
de alteração será considerada aceite.

Suprimido

Or. en

Alteração 294
Bernadette Vergnaud

Proposta de diretiva
Artigo 9 – n.º 2 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) a possibilidade de o viajante poder 
rescindir o contrato sem qualquer 
penalização num determinado prazo 
razoável e que, se não o fizer, a proposta 
de alteração será considerada aceite.

(b) a possibilidade de o consumidor dever 
aceitar expressamente a modificação 
proposta num determinado prazo razoável 
e que, se não o fizer, o contrato será objeto 
de rescisão.

Or. fr

Justificação

Devido à existência de modificações substanciais que podem ocorrer pouco tempo antes do 
início da viagem, sem necessariamente deixar um prazo razoável para o cancelamento, o 
princípio de acordo tácito parece desproporcionado e contrário aos interesses do 
consumidor.

Alteração 295
Jorgo Chatzimarkakis

Proposta de diretiva
Artigo 9 – n.º 2 – alínea e)
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Texto da Comissão Alteração

(e) a possibilidade de o viajante poder 
rescindir o contrato sem qualquer 
penalização num determinado prazo 
razoável e que, se não o fizer, a proposta de 
alteração será considerada aceite.

(e) sempre que as alterações modifiquem 
significativamente a constituição da 
viagem organizada, a possibilidade de o 
viajante poder rescindir o contrato sem 
qualquer penalização num determinado 
prazo razoável e que, se não o fizer, a 
proposta de alteração será considerada 
aceite.

Or. en

Alteração 296
Sergio Gaetano Cofferati

Proposta de diretiva
Artigo 9 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. Deve ser oferecido ao viajante, num 
prazo razoável, o direito a aceitar a 
alteração, a retratação do contrato sem 
qualquer penalização ou a ser oferecido 
uma viagem de substituição.

Or. en

Alteração 297
Catherine Stihler

Proposta de diretiva
Artigo 9 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Sempre que as alterações ao contrato 
referidas no n.º 2 resultem numa viagem 
organizada de menor qualidade ou de custo 
inferior, o viajante terá direito a uma 
redução do preço.

3. Sempre que as alterações ao contrato ou 
a viagem de substituição referidas no n.º 2 
resultem numa viagem organizada de 
menor qualidade ou de custo inferior, o 
viajante terá direito a uma redução do 
preço.
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Or. en

Alteração 298
Sergio Gaetano Cofferati

Proposta de diretiva
Artigo 9 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Sempre que as alterações ao contrato 
referidas no n.º 2 resultem numa viagem 
organizada de menor qualidade ou de custo 
inferior, o viajante terá direito a uma 
redução do preço.

3. Sempre que as alterações ao contrato ou 
à viagem organizada de substituição
referidas no n.º 2 resultem numa viagem 
organizada de menor qualidade ou de custo 
inferior, o viajante terá direito a uma 
redução do preço.

Or. en

Alteração 299
Sergio Gaetano Cofferati

Proposta de diretiva
Artigo 9 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. Se o contrato for objeto de rescisão nos 
termos do n.º 2, alínea b), o organizador 
deve, no prazo de 14 dias a contar do seu 
termo, reembolsar todos os pagamentos 
efetuados pelo viajante. O viajante tem 
direito, se for caso disso, a uma 
indemnização em conformidade com o 
artigo 12.º.

4. Se o contrato for objeto de rescisão no 
seguimento de uma escolha do viajante 
nos termos do n.º 2, o organizador deve, no 
prazo de 14 dias a contar do seu termo, 
reembolsar todos os pagamentos efetuados 
pelo viajante. O viajante tem direito, se for 
caso disso, a uma indemnização em 
conformidade com o artigo 12.º.

Or. en

Alteração 300
Catherine Stihler

Proposta de diretiva
Artigo 9 – n.º 4
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Texto da Comissão Alteração

4. Se o contrato for objeto de rescisão nos 
termos do n.º 2, alínea b), o organizador 
deve, no prazo de 14 dias a contar do seu 
termo, reembolsar todos os pagamentos 
efetuados pelo viajante. O viajante tem 
direito, se for caso disso, a uma 
indemnização em conformidade com o 
artigo 12.º.

4. Se o contrato for objeto de rescisão nos 
termos do n.º 2, alínea a), o organizador 
deve, no prazo de 14 dias a contar do seu 
termo, reembolsar todos os pagamentos 
efetuados pelo viajante. O viajante tem 
direito, se for caso disso, a uma 
indemnização em conformidade com o 
artigo 12.º.

Or. en

Alteração 301
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Proposta de diretiva
Artigo 10 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros devem assegurar 
que o viajante pode rescindir o contrato 
antes da data do início da viagem 
organizada mediante o pagamento de uma 
indemnização adequada. O contrato pode 
estipular taxas de rescisão razoáveis, 
calculadas em função da data da rescisão e 
das economias de custos e dos rendimentos 
habituais resultantes da reafetação dos 
serviços de viagem.

Na falta das taxas de rescisão habituais, o 
montante da indemnização corresponde ao 
preço da viagem organizada menos as 
despesas economizadas pelo organizador.

1. Os Estados-Membros devem assegurar
que o viajante pode rescindir o contrato 
antes da data do início da viagem 
organizada mediante o pagamento de uma 
indemnização adequada. O contrato pode 
estipular taxas de rescisão razoáveis, 
calculadas em função da data da rescisão e 
das economias de custos e dos rendimentos 
habituais resultantes da reafetação dos 
serviços de viagem. Na falta das taxas de 
rescisão habituais, o montante da 
indemnização corresponde ao preço da 
viagem organizada menos as despesas 
economizadas pelo organizador. Mediante 
solicitação do cliente, o organizador deve 
apresentar um cálculo pormenorizado do 
montante da indemnização, incluindo as 
taxas de rescisão habituais.

Or. pl
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Justificação

As frequentemente denominadas taxas de rescisão contratual habituais não levam em conta 
os custos reais suportados pela empresa e podem, efetivamente, ser superiores aos custos 
reais. Em casos extremos, a empresa pode obter um lucro superior com a rescisão do 
contrato do que com o respetivo cumprimento.

Alteração 302
Sergio Gaetano Cofferati

Proposta de diretiva
Artigo 10 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros devem assegurar 
que o viajante pode rescindir o contrato 
antes da data do início da viagem 
organizada mediante o pagamento de uma 
indemnização adequada. O contrato pode
estipular taxas de rescisão razoáveis, 
calculadas em função da data da rescisão e 
das economias de custos e dos rendimentos 
habituais resultantes da reafetação dos 
serviços de viagem. Na falta das taxas de 
rescisão habituais, o montante da 
indemnização corresponde ao preço da 
viagem organizada menos as despesas 
economizadas pelo organizador.

1. Os Estados-Membros devem assegurar 
que o viajante pode rescindir o contrato 
antes da data do início da viagem 
organizada. Pode ser exigido o pagamento 
de uma indemnização adequada ao 
organizador. Em tal caso, o contrato deve 
estipular taxas de rescisão razoáveis, 
calculadas em função da data da rescisão e 
das economias de custos e dos rendimentos 
habituais resultantes da reafetação dos 
serviços de viagem. Estas taxas de rescisão 
habituais devem ser razoáveis e não devem 
superar, em nenhum caso, os custos 
suportados pelo organizador, que não 
seriam reembolsáveis após a rescisão.

Or. en

Alteração 303
Anna Hedh

Proposta de diretiva
Artigo 10 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. O viajante deve ter o direito a rescindir o 
contrato antes da data do início da viagem 
organizada sem pagar qualquer 

2. O viajante deve ter o direito a rescindir o 
contrato antes da data do início da viagem 
organizada sem pagar qualquer 
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indemnização em caso de circunstâncias 
inevitáveis e excecionais que afetem 
consideravelmente a viagem no local de 
destino ou na sua proximidade imediata.

indemnização se forem vítimas de
circunstâncias inevitáveis e excecionais
como uma doença, um acidente ou um 
óbito na família que afetem 
consideravelmente a viagem ou se essas 
circunstâncias se verificarem no local de 
destino ou na sua proximidade imediata.

Or. sv

Alteração 304
Othmar Karas

Proposta de diretiva
Artigo 10 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. O viajante deve ter o direito a rescindir o 
contrato antes da data do início da viagem 
organizada sem pagar qualquer 
indemnização em caso de circunstâncias 
inevitáveis e excecionais que afetem 
consideravelmente a viagem no local de 
destino ou na sua proximidade imediata.

2. O viajante deve ter o direito a rescindir o 
contrato antes da data do início da viagem 
organizada sem pagar qualquer 
indemnização em caso de circunstâncias 
inevitáveis e excecionais que afetem 
consideravelmente a viagem no local de 
destino, no percurso ou na sua 
proximidade imediata e se o organizador 
tiver de efetuar alterações consideráveis 
em características essenciais do contrato 
de viagem organizada.

Or. de

Justificação

Também podem ocorrer circunstâncias inevitáveis e excecionais no percurso entre o local de 
proveniência e o destino da viagem passíveis de provocar alterações significativas ao 
contrato de viagem.

Alteração 305
Ildikó Gáll-Pelcz

Proposta de diretiva
Artigo 10 – n.º 2
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Texto da Comissão Alteração

2. O viajante deve ter o direito a rescindir o 
contrato antes da data do início da viagem 
organizada sem pagar qualquer 
indemnização em caso de circunstâncias 
inevitáveis e excecionais que afetem 
consideravelmente a viagem no local de 
destino ou na sua proximidade imediata.

2. O viajante deve ter o direito a rescindir o 
contrato antes da data do início da viagem 
organizada sem pagar qualquer 
indemnização em caso de circunstâncias 
inevitáveis e excecionais que afetem 
consideravelmente a viagem no local de 
destino ou na sua proximidade imediata. 
Considera-se que se verificam 
circunstâncias inevitáveis e excecionais 
quando existam informações fiáveis e 
públicas, designadamente recomendações 
emitidas pelas autoridades dos 
Estados-Membros, que desaconselhem as 
deslocações a esse destino.

Or. en

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

Proposta de diretiva
Artigo 10 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. O viajante deve ter o direito a rescindir o 
contrato antes da data do início da viagem 
organizada sem pagar qualquer 
indemnização em caso de circunstâncias 
inevitáveis e excecionais que afetem 
consideravelmente a viagem no local de 
destino ou na sua proximidade imediata.

2. O viajante deve ter o direito a rescindir o 
contrato antes da data do início da viagem 
organizada sem pagar qualquer 
indemnização em caso de circunstâncias 
inevitáveis e excecionais no local de 
destino ou na sua proximidade imediata, ou 
circunstâncias pessoais ou familiares do 
viajante, que afetem consideravelmente a 
viagem.

Or. es

Justificação

Parece oportuno explicitar as circunstâncias pessoais e familiares como motivo que pode 
justificar uma rescisão da viagem.
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Alteração 307
Philippe Juvin

Proposta de diretiva
Artigo 10 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. O viajante deve ter o direito a rescindir o 
contrato antes da data do início da viagem 
organizada sem pagar qualquer 
indemnização em caso de circunstâncias 
inevitáveis e excecionais que afetem 
consideravelmente a viagem no local de 
destino ou na sua proximidade imediata.

(Não se aplica à versão portuguesa.)

Or. fr

Justificação

(Não se aplica à versão portuguesa.)

Alteração 308
Konstantinos Poupakis

Proposta de diretiva
Artigo 10 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A Os viajantes devem ter o direito de 
rescindir o contrato antes da data do 
início da viagem organizada sem qualquer 
penalização no caso de serem afetados 
por circunstâncias inevitáveis e 
excecionais como, por exemplo, um 
acidente grave, uma doença grave ou um 
óbito na família, desde que esses 
incidentes sejam devidamente 
documentados.

Or. el
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Justificação

Uma vez que os organizadores têm o direito de cancelar viagens organizadas em caso de 
ocorrência de circunstâncias inevitáveis e excecionais (artigo 10.º, n.º 3, alínea (b)), o mesmo 
se deve aplicar aos viajantes. 

Alteração 309
Anna Hedh

Proposta de diretiva
Artigo 10 – n.º 3 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) o número de pessoas inscritas na 
viagem organizada for inferior ao número
mínimo indicado no contrato, e o 
organizador notificar o viajante da rescisão 
dentro do prazo fixado no contrato o mais 
tardar 20 dias antes da data do início da 
viagem; ou

(a) o número de pessoas inscritas na 
viagem organizada for inferior ao número 
mínimo indicado no contrato, e o 
organizador notificar o viajante da rescisão 
dentro do prazo fixado no contrato o mais 
tardar 40 dias antes da data do início da 
viagem; ou

Or. sv

Alteração 310
Sergio Gaetano Cofferati

Proposta de diretiva
Artigo 10 – n.º 3 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) o número de pessoas inscritas na 
viagem organizada for inferior ao número 
mínimo indicado no contrato, e o 
organizador notificar o viajante da rescisão 
dentro do prazo fixado no contrato o mais 
tardar 20 dias antes da data do início da 
viagem; ou

(a) o número de pessoas inscritas na 
viagem organizada for inferior ao número 
mínimo indicado no contrato, e o 
organizador notificar o viajante da rescisão 
dentro do prazo fixado no contrato o mais 
tardar 30 dias antes da data do início da 
viagem; ou

Or. en
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Alteração 311
Ivo Belet

Proposta de diretiva
Artigo 10 – n.º 3 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) o número de pessoas inscritas na 
viagem organizada for inferior ao número 
mínimo indicado no contrato, e o 
organizador notificar o viajante da rescisão 
dentro do prazo fixado no contrato o mais 
tardar 20 dias antes da data do início da 
viagem; ou

(a) o número de pessoas inscritas na 
viagem organizada for inferior ao número 
mínimo indicado no contrato, e o 
organizador notificar o viajante da rescisão 
dentro do prazo fixado no contrato o mais 
tardar 14 dias antes da data do início da 
viagem; ou

Or. nl

Justificação

O valor referido deve ser adaptado às disposições em matéria de cancelamentos por parte 
das transportadoras aéreas constantes da alteração do Regulamento (CE) n.º 261/2004 que 
estabelece regras comuns para a indemnização e a assistência aos passageiros dos 
transportes aéreos em caso de recusa de embarque e de cancelamento ou atraso considerável 
dos voos e do Regulamento (CE) n.º 2027/97 relativo à responsabilidade das transportadoras 
aéreas no transporte de passageiros e respetiva bagagem.

Alteração 312
Philippe Juvin

Proposta de diretiva
Artigo 10 – n.º 3 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) o organizador for impedido de cumprir 
o contrato devido a circunstâncias 
inevitáveis e excecionais e notificar o 
viajante da rescisão sem demora 
injustificada antes da data do início da 
viagem organizada.

(Não se aplica à versão portuguesa.)

Or. fr
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Justificação

(Não se aplica à versão portuguesa.)

Alteração 313
Adam Bielan

Proposta de diretiva
Artigo 10 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. Em caso de rescisão do contrato nos 
termos dos n.os 1, 2 e 3, o organizador 
deve, no prazo de 14 dias, reembolsar de 
todos os pagamentos efetuados 
indevidamente pelo viajante.

4. Em caso de rescisão do contrato nos 
termos dos n.os 1, 2 e 3, o organizador 
deve, no prazo de 10 dias úteis, reembolsar 
de todos os pagamentos efetuados 
indevidamente pelo viajante.

Or. pl

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

Proposta de diretiva
Artigo 11 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros devem assegurar 
que o organizador é responsável pela 
execução dos serviços de viagem incluídos 
na viagem organizada, independentemente 
de esses serviços serem executados pelo 
próprio organizador ou por outros 
prestadores de serviços.

1. Os Estados-Membros devem assegurar 
que os organizadores e os retalhistas
respondem pelo seu respetivo âmbito de 
gestão da viagem organizada, e pelo 
correto cumprimento das obrigações 
derivadas do contrato, independentemente 
de esses serviços serem executados pelo 
organizador ou por outros prestadores de 
serviços, e sem prejuízo do direito de os 
organizadores e retalhistas agirem contra 
esses prestadores de serviços.

Or. es

Justificação

A responsabilidade relativamente aos consumidores deve ser solidária da parte de todos os 
empresários, organizadores ou retalhistas, que participem conjuntamente no contrato, 
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independentemente da sua classe e das relações que existam entre eles, sem prejuízo do 
direito de regresso de quem responda perante o consumidor e utilizador face a quem seja 
imputável o incumprimento ou cumprimento defeituoso do contrato em função do seu 
respetivo âmbito de gestão da viagem organizada.

Alteração 315
Bernadette Vergnaud

Proposta de diretiva
Artigo 11 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros devem assegurar 
que o organizador é responsável pela 
execução dos serviços de viagem incluídos 
na viagem organizada, independentemente 
de esses serviços serem executados pelo 
próprio organizador ou por outros 
prestadores de serviços.

1. Os Estados-Membros devem assegurar 
que o organizador e/ou a agência que 
sejam partes no contrato sejam 
responsáveis perante o consumidor pela 
execução dos serviços de viagem incluídos 
na viagem organizada, independentemente 
de esses serviços serem executados por 
eles próprios ou por outros prestadores de 
serviços, sem prejuízo do direito do 
operador e/ou da agência de processar 
esses outros prestadores de serviços.

Or. fr

Justificação

Esta formulação, que é a da Diretiva 90/314/CE, dá aos Estados-Membros mais flexibilidade 
para a aplicação do princípio da responsabilidade. As agências de viagens são, em 
determinados casos, os cocontratantes e assumem, desta forma, uma responsabilidade 
conjunta ou solidária.

Alteração 316
Nora Berra

Proposta de diretiva
Artigo 11 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros devem assegurar 
que o organizador é responsável pela 

1. Os Estados-Membros devem assegurar 
que o organizador e/ou a agência sejam 
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execução dos serviços de viagem incluídos 
na viagem organizada, independentemente 
de esses serviços serem executados pelo 
próprio organizador ou por outros 
prestadores de serviços.

responsáveis pela execução dos serviços de 
viagem incluídos na viagem organizada, 
independentemente de esses serviços serem 
executados por eles próprios ou por outros 
prestadores de serviços.

Or. fr

Justificação

No interesse dos consumidores, é essencial reconhecer a responsabilidade de todas as partes 
interessadas para garantir a boa execução dos serviços de viagem incluídos no contrato.

Alteração 317
Philippe Juvin

Proposta de diretiva
Artigo 11 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros devem assegurar 
que o organizador é responsável pela 
execução dos serviços de viagem incluídos 
na viagem organizada, independentemente 
de esses serviços serem executados pelo 
próprio organizador ou por outros 
prestadores de serviços.

1. Os Estados-Membros devem assegurar 
que o organizador e/ou o retalhista são
responsáveis pela execução dos serviços de 
viagem incluídos na viagem organizada, 
independentemente de esses serviços serem 
executados pelo próprio organizador e/ou o 
retalhista ou por outros prestadores de 
serviços.

Or. en

Justificação

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.

Alteração 318
Pablo Arias Echeverría, Luis de Grandes Pascual, Rosa Estaràs Ferragut
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Proposta de diretiva
Artigo 11 – n.º 1 – parágrafo 1 (novo)

Texto da Comissão Alteração

A responsabilidade relativamente ao 
consumidor deve ser solidária da parte de 
todos os operadores, sejam organizadores 
ou retalhistas, que participem 
conjuntamente no contrato, 
independentemente da sua classe e das 
relações que existam entre eles, sem 
prejuízo do direito de regresso de quem 
responda perante o consumidor face a 
quem seja imputável o incumprimento ou 
cumprimento defeituoso do contrato, em 
função do seu respetivo âmbito de gestão 
da viagem organizada.

Or. es

Justificação

A responsabilidade relativamente aos consumidores deve ser solidária da parte de todos os 
empresários, organizadores ou retalhistas, que participem conjuntamente no contrato,
independentemente da sua classe e das relações que existam entre eles, sem prejuízo do 
direito de regresso de quem responda perante o consumidor e utilizador face a quem seja 
imputável o incumprimento ou cumprimento defeituoso do contrato em função do seu
respetivo âmbito de gestão da viagem organizada.

Alteração 319
Hans-Peter Mayer

Proposta de diretiva
Artigo 11 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Se um desses serviços não for executado 
nos termos do contrato, o organizador deve 
suprir o incumprimento, salvo se tal se 
revelar desproporcionado.

2. Se um desses serviços não for executado 
nos termos do contrato, o organizador deve 
suprir o incumprimento, desde que o 
viajante informe do incumprimento ou o 
incumprimento seja evidente para o 
organizador e a sua resolução não seja 
desproporcionada ou o incumprimento 
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seja imputável ao viajante.

Or. de

Justificação

A alteração prevê uma uniformização com as regras relativas à redução do preço e 
indemnização por danos, para que as disposições sejam coerentes (artigo 12.º, n.º 3, 
alínea b).

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

Proposta de diretiva
Artigo 11 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Se um desses serviços não for executado 
nos termos do contrato, o organizador deve 
suprir o incumprimento, salvo se tal se 
revelar desproporcionado.

2. Se um desses serviços não for executado 
nos termos do contrato, o organizador e, se 
for o caso, o retalhista, em função do seu 
respetivo âmbito de gestão, deve suprir o 
incumprimento, salvo se tal se revelar 
desproporcionado.

Or. es

Justificação

A responsabilidade relativamente aos consumidores deve ser solidária da parte de todos os
empresários, organizadores ou retalhistas, que participem conjuntamente no contrato, 
independentemente da sua classe e das relações que existam entre eles, sem prejuízo do 
direito de regresso de quem responda perante o consumidor e utilizador face a quem seja 
imputável o incumprimento ou cumprimento defeituoso do contrato em função do seu 
respetivo âmbito de gestão da viagem organizada.

Alteração 321
Philippe Juvin

Proposta de diretiva
Artigo 11 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Se um desses serviços não for executado 
nos termos do contrato, o organizador deve

2. Se um desses serviços não for executado 
nos termos do contrato, o organizador e/ou 
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suprir o incumprimento, salvo se tal se 
revelar desproporcionado.

o retalhista devem suprir o incumprimento, 
salvo se tal se revelar desproporcionado.

Or. en

Justificação

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.

Alteração 322
Nora Berra

Proposta de diretiva
Artigo 11 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Se um desses serviços não for executado 
nos termos do contrato, o organizador deve
suprir o incumprimento, salvo se tal se 
revelar desproporcionado.

2. Se um desses serviços não for executado
nos termos do contrato, o organizador e/ou 
a agência devem suprir o incumprimento, 
salvo se tal se revelar desproporcionado.

Or. fr

Alteração 323
Sergio Gaetano Cofferati

Proposta de diretiva
Artigo 11 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Se um desses serviços não for executado 
nos termos do contrato, o organizador deve 
suprir o incumprimento, salvo se tal se 
revelar desproporcionado.

2. Se um desses serviços não for executado 
nos termos do contrato, o organizador deve 
suprir o incumprimento.

Or. en
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Alteração 324
Pablo Arias Echeverría, Luis de Grandes Pascual, Rosa Estaràs Ferragut

Proposta de diretiva
Artigo 11 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Sempre que uma parte significativa dos 
serviços não possa ser prestada como 
acordado no contrato, o organizador deve 
propor alternativas adequadas, sem custos 
suplementares para o viajante, a fim de dar 
continuidade à viagem organizada, 
incluindo quando o regresso do viajante ao 
seu local de partida não é assegurado como 
acordado.

3. Sempre que uma parte significativa dos 
serviços, que consista, no mínimo, a 20 % 
do preço total do contrato ou numa 
característica essencial da viagem ou das 
férias, não possa ser prestada como 
acordado no contrato, o organizador deve 
propor alternativas adequadas, sem custos 
suplementares para o viajante, a fim de dar 
continuidade à viagem organizada, 
incluindo quando o regresso do viajante ao 
seu local de partida não é assegurado como 
acordado.

Or. es

Justificação

Parece oportuno indicar aqui o conceito de parte significativa da viagem organizada 
conforme o considerando 17 da proposta de diretiva.

Alteração 325
Nora Berra

Proposta de diretiva
Artigo 11 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Sempre que uma parte significativa dos 
serviços não possa ser prestada como 
acordado no contrato, o organizador deve
propor alternativas adequadas, sem custos 
suplementares para o viajante, a fim de dar 
continuidade à viagem organizada, 
incluindo quando o regresso do viajante ao 
seu local de partida não é assegurado como 

3. Sempre que uma parte significativa dos
serviços não possa ser prestada como 
acordado no contrato, o organizador e/ou a 
agência devem propor alternativas 
adequadas, sem custos suplementares para 
o viajante, a fim de dar continuidade à 
viagem organizada, incluindo quando o 
regresso do viajante ao seu local de partida 
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acordado. não é assegurado como acordado.

Or. fr

Alteração 326
Philippe Juvin

Proposta de diretiva
Artigo 11 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Sempre que uma parte significativa dos 
serviços não possa ser prestada como 
acordado no contrato, o organizador deve
propor alternativas adequadas, sem custos 
suplementares para o viajante, a fim de dar 
continuidade à viagem organizada, 
incluindo quando o regresso do viajante ao 
seu local de partida não é assegurado como 
acordado.

3. Sempre que uma parte significativa dos 
serviços não possa ser prestada como 
acordado no contrato, o organizador e/ou o 
retalhista devem propor alternativas 
adequadas, sem custos suplementares para 
o viajante, a fim de dar continuidade à 
viagem organizada, incluindo quando o 
regresso do viajante ao seu local de partida 
não é assegurado como acordado.

Or. en

Justificação

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.

Alteração 327
Hans-Peter Mayer

Proposta de diretiva
Artigo 11 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. Se o organizador estiver impossibilitado 
de propor alternativas adequadas, ou se o 

4. Se o organizador estiver impossibilitado 
de propor alternativas adequadas, ou se o 
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viajante não as aceitar por não serem 
equivalentes ao acordado no contrato, o 
organizador deve, desde que a viagem 
organizada inclua o transporte de 
passageiros, proporcionar ao viajante, sem 
custos suplementares, um meio de 
transporte equivalente até ao local da 
partida ou até outro local que o viajante 
tenha aceitado e, se for caso disso, 
indemnizá-lo em conformidade com o 
artigo 12.º.

viajante não as aceitar por não serem 
equivalentes ao acordado no contrato, o 
organizador deve, desde que a viagem 
organizada inclua o transporte de 
passageiros, proporcionar ao viajante, sem 
custos suplementares, um meio de 
transporte equivalente até ao local da 
partida ou até outro local que o viajante 
tenha aceitado e, se os serviços acordados 
não forem prestados, indemnizá-lo em 
conformidade com o artigo 12.º. Os 
reembolsos devem ser efetuados no prazo 
de 14 dias.

Or. de

Alteração 328
Philippe Juvin

Proposta de diretiva
Artigo 11 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. Se o organizador estiver impossibilitado 
de propor alternativas adequadas, ou se o 
viajante não as aceitar por não serem 
equivalentes ao acordado no contrato, o 
organizador deve, desde que a viagem 
organizada inclua o transporte de 
passageiros, proporcionar ao viajante, sem 
custos suplementares, um meio de 
transporte equivalente até ao local da 
partida ou até outro local que o viajante 
tenha aceitado e, se for caso disso, 
indemnizá-lo em conformidade com o 
artigo 12.º.

4. Se o organizador e/ou o retalhista 
estiverem impossibilitados de propor 
alternativas adequadas, ou se o viajante não 
as aceitar por não serem equivalentes ao 
acordado no contrato, o organizador e/ou o 
retalhista devem, desde que a viagem 
organizada inclua o transporte de 
passageiros, proporcionar ao viajante, sem 
custos suplementares, um meio de 
transporte equivalente até ao local da 
partida ou até outro local que o viajante 
tenha aceitado e, se for caso disso, 
indemnizá-lo em conformidade com o 
artigo 12.º.

Or. en

Justificação

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.

Alteração 329
Nora Berra

Proposta de diretiva
Artigo 11 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. Se o organizador estiver impossibilitado 
de propor alternativas adequadas, ou se o 
viajante não as aceitar por não serem 
equivalentes ao acordado no contrato, o 
organizador deve, desde que a viagem 
organizada inclua o transporte de 
passageiros, proporcionar ao viajante, sem 
custos suplementares, um meio de 
transporte equivalente até ao local da 
partida ou até outro local que o viajante 
tenha aceitado e, se for caso disso, 
indemnizá-lo em conformidade com o 
artigo 12.º.

4. Se o organizador e/ou a agência 
estiverem impossibilitados de propor 
alternativas adequadas, ou se o viajante não 
as aceitar por não serem equivalentes ao 
acordado no contrato, o organizador e/ou a 
agência devem, desde que a viagem 
organizada inclua o transporte de 
passageiros, proporcionar ao viajante, sem 
custos suplementares, um meio de 
transporte equivalente até ao local da 
partida ou até outro local que o viajante 
tenha aceitado e, se for caso disso, 
indemnizá-lo em conformidade com o 
artigo 12.º.

Or. fr

Alteração 330
Andreas Schwab

Proposta de diretiva
Artigo 11 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. Quando for impossível assegurar o 
regresso atempado do viajante em virtude 
de circunstâncias inevitáveis e 
excecionais, o organizador não é obrigado 
a suportar os custos de prolongamento da 
estada superiores a 100 EUR por noite e a 

Suprimido
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três noites por viajante.

Or. de

Justificação

É recusada a introdução de uma responsabilidade independente da culpa do organizador, 
dado que esta também não existe em outros regulamentos, com a exceção do Regulamento 
sobre os direitos dos passageiros aéreos. Além disso, a responsabilidade sobrecarregaria, 
sobretudo, pequenas e médias empresas, que a, longo prazo, poderiam ser excluídas do 
mercado.

Alteração 331
Hans-Peter Mayer

Proposta de diretiva
Artigo 11 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. Quando for impossível assegurar o 
regresso atempado do viajante em virtude 
de circunstâncias inevitáveis e excecionais, 
o organizador não é obrigado a suportar os 
custos de prolongamento da estada 
superiores a 100 EUR por noite e a três
noites por viajante.

5. Quando for impossível assegurar o 
regresso atempado do viajante em virtude 
de circunstâncias inevitáveis e excecionais, 
o organizador não é obrigado a suportar os 
custos de prolongamento da estada a cinco 
noites por viajante. O organizador deve 
tratar do alojamento. Apenas quando, 
expressamente, não puder ou quiser fazê-
lo, o organizador deverá reembolsar o 
viajante das dormidas reservadas pelo 
mesmo. Tal aplica-se ao máximo de cinco 
noites por viajante, até 125 EUR por noite.

Or. de

Justificação

O máximo de 5 noites e 125 euros é a versão adotada da TRAN relativa aos direitos dos 
passageiros aéreos. Contudo, é necessário integrar a primeira parte (o alojamento deve ser 
reservado, prioritariamente, pelo organizador) devido ao facto de haver uma viagem 
completa com alojamento previamente reservado, ao contrário dos direitos dos passageiros 
aéreos.

Alteração 332
Sergio Gaetano Cofferati

Proposta de diretiva
Artigo 11 – n.º 5
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Texto da Comissão Alteração

5. Quando for impossível assegurar o 
regresso atempado do viajante em virtude 
de circunstâncias inevitáveis e excecionais, 
o organizador não é obrigado a suportar
os custos de prolongamento da estada 
superiores a 100 EUR por noite e a três 
noites por viajante.

5. Quando for impossível assegurar o 
regresso atempado do viajante em virtude 
de circunstâncias inevitáveis e excecionais, 
os Estados-Membros devem assegurar 
que o organizador suporta os custos
mínimos do prolongamento da estada
durante três noites nos casos de uma 
viagem organizada com menos de duas 
semanas e cinco noites nos outros casos. 
O organizador deve tratar do alojamento, 
orientando-se pela categoria de hotel 
reservado.

Or. en

Alteração 333
Bernadette Vergnaud

Proposta de diretiva
Artigo 11 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. Quando for impossível assegurar o 
regresso atempado do viajante em virtude 
de circunstâncias inevitáveis e excecionais, 
o organizador não é obrigado a suportar
os custos de prolongamento da estada 
superiores a 100 EUR por noite e a três 
noites por viajante.

5. Quando for impossível assegurar o 
regresso atempado do viajante em virtude 
de circunstâncias inevitáveis e excecionais, 
o organizador suporta os custos de 
prolongamento da estada, limitados ao 
período necessário para o regresso do 
viajante ao local de partida, na medida em 
que os custos sejam razoáveis, tendo 
nomeadamente em conta os alojamentos 
disponíveis, a categoria dos serviços, os 
alojamentos inicialmente previstos na 
viagem organizada e todos os ferimentos 
sofridos pelo viajante pelos quais o 
organizador seja responsável, nos termos 
do artigo 11.º, n.º 1.

Or. fr
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Alteração 334
Pablo Arias Echeverría, Luis de Grandes Pascual, Rosa Estaràs Ferragut

Proposta de diretiva
Artigo 11 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. Quando for impossível assegurar o 
regresso atempado do viajante em virtude 
de circunstâncias inevitáveis e excecionais, 
o organizador não é obrigado a suportar os 
custos de prolongamento da estada 
superiores a 100 EUR por noite e a três 
noites por viajante.

5. Quando for impossível assegurar o 
regresso atempado do viajante em virtude 
de circunstâncias inevitáveis e excecionais, 
o organizador e, solidariamente, se for o 
caso, o retalhista, é obrigado a suportar os 
custos de prolongamento da estada de 
forma proporcional ao custo diário dos 
dias contratados incluídos na viagem 
contratada.

Or. es

Justificação

Considera-se que organizador e o retalhista devem responder solidariamente e que, nestas 
circunstâncias, não deve existir limitação do número de noites por viajante.

Alteração 335
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Proposta de diretiva
Artigo 11 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. Quando for impossível assegurar o 
regresso atempado do viajante em virtude 
de circunstâncias inevitáveis e excecionais, 
o organizador não é obrigado a suportar os 
custos de prolongamento da estada 
superiores a 100 EUR por noite e a três 
noites por viajante.

5. Quando for impossível assegurar o 
regresso atempado do viajante em virtude 
de circunstâncias inevitáveis e excecionais, 
o organizador não é obrigado a suportar os 
custos de prolongamento da estada 
superiores a três noites por viajante.

Or. pl

Justificação

Parece justificada a limitação da responsabilidade do organizador a três noites, mas sem 
indicação de montantes. A limitação da responsabilidade a 100 EUR e o longo processo 
necessário para a alteração da diretiva indicam que essas limitações relativamente a 
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montantes podem revelar-se extremamente desfavoráveis dentro de alguns anos, podendo na 
prática inviabilizar a garantia de alojamento.

Alteração 336
Philippe Juvin

Proposta de diretiva
Artigo 11 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. Quando for impossível assegurar o 
regresso atempado do viajante em virtude 
de circunstâncias inevitáveis e excecionais, 
o organizador não é obrigado a suportar os 
custos de prolongamento da estada 
superiores a 100 EUR por noite e a três 
noites por viajante.

5. Quando for impossível assegurar o 
regresso atempado do viajante em virtude 
de circunstâncias inevitáveis e excecionais, 
o organizador e/ou a agência não são 
obrigados a suportar os custos de 
prolongamento da estada superiores a 
100 EUR por noite e a três noites por 
viajante.

Or. fr

Justificação

(Não se aplica à versão portuguesa.)

Alteração 337
Nora Berra

Proposta de diretiva
Artigo 11 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. Quando for impossível assegurar o 
regresso atempado do viajante em virtude 
de circunstâncias inevitáveis e excecionais, 
o organizador não é obrigado a suportar os 
custos de prolongamento da estada 
superiores a 100 EUR por noite e a três 
noites por viajante.

5. Quando for impossível assegurar o 
regresso atempado do viajante em virtude 
de circunstâncias inevitáveis e excecionais, 
o organizador e/ou a agência não são 
obrigados a suportar os custos de 
prolongamento da estada superiores a 
100 EUR por noite e a três noites por 
viajante.

Or. fr
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Alteração 338
Ildikó Gáll-Pelcz

Proposta de diretiva
Artigo 11 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. Quando for impossível assegurar o 
regresso atempado do viajante em virtude 
de circunstâncias inevitáveis e excecionais, 
o organizador não é obrigado a suportar os 
custos de prolongamento da estada 
superiores a 100 EUR por noite e a três 
noites por viajante.

5. Quando for impossível assegurar o 
regresso atempado do viajante em virtude 
de circunstâncias inevitáveis e excecionais, 
o organizador deve oferecer ao viajante –
a seu pedido – a assistência referida no 
artigo 14.º, mas não é obrigado a suportar 
os custos de prolongamento da estada 
superiores a 100 EUR por noite e a três 
noites por viajante.

Or. en

Alteração 339
Philippe Juvin

Proposta de diretiva
Artigo 11 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. Quando for impossível assegurar o 
regresso atempado do viajante em virtude 
de circunstâncias inevitáveis e excecionais, 
o organizador não é obrigado a suportar os 
custos de prolongamento da estada 
superiores a 100 EUR por noite e a três 
noites por viajante.

5. Quando for impossível assegurar o 
regresso atempado do viajante em virtude 
de circunstâncias inevitáveis e excecionais, 
o organizador e/ou o retalhista não são
obrigados a suportar os custos de 
prolongamento da estada superiores a 100 
EUR por noite e a três noites por viajante.

Or. en

Justificação

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

Alteração 340
Jorgo Chatzimarkakis

Proposta de diretiva
Artigo 11 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. Quando for impossível assegurar o 
regresso atempado do viajante em virtude 
de circunstâncias inevitáveis e excecionais, 
o organizador não é obrigado a suportar os 
custos de prolongamento da estada 
superiores a 100 EUR por noite e a três 
noites por viajante.

5. Quando for impossível assegurar o 
regresso atempado do viajante em virtude 
de circunstâncias inevitáveis e excecionais, 
o organizador não é obrigado a suportar os 
custos de prolongamento da estada 
superiores a 80 EUR por noite e a três 
noites por viajante.

Or. en

Alteração 341
Emma McClarkin

Proposta de diretiva
Artigo 11 – n.º 6

Texto da Comissão Alteração

6. A limitação dos custos referida no n.º 5 
não se aplica às pessoas com mobilidade 
reduzida, tal como definidas no 
Regulamento (CE) n.º 1107/2006 do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 5 
de julho de 2006, relativo aos direitos das 
pessoas com deficiência e das pessoas com 
mobilidade reduzida no transporte aéreo28, 
e respetivos acompanhantes, às grávidas e 
às crianças não acompanhadas, assim como 
às pessoas que necessitem de cuidados 
médicos específicos, desde que o 
organizador tenha sido notificado dessas 
necessidades específicas pelo menos 48 

6. A limitação dos custos referida no n.º 5 
não se aplica às pessoas com mobilidade 
reduzida, tal como definidas no 
Regulamento (CE) n.º 1107/2006 do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 5 
de julho de 2006, relativo aos direitos das 
pessoas com deficiência e das pessoas com 
mobilidade reduzida no transporte aéreo28, 
e respetivos acompanhantes, às grávidas e 
às crianças não acompanhadas, assim como 
às pessoas que necessitem de cuidados 
médicos específicos, desde que o 
organizador tenha sido notificado dessas 
necessidades específicas pelo menos 48 
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horas antes da data do início da viagem 
organizada. O organizador não pode 
invocar a ocorrência de circunstâncias 
inevitáveis e excecionais para limitar os 
custos referidos no n.º 5 quando o 
fornecedor de serviço de transporte em 
causa não possa invocar tais 
circunstâncias ao abrigo da legislação 
aplicável na União.

horas antes da data do início da viagem 
organizada.

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

Or. en

Alteração 342
Bernadette Vergnaud

Proposta de diretiva
Artigo 11 – n.º 6

Texto da Comissão Alteração

6. A limitação dos custos referida no n.º 5 
não se aplica às pessoas com mobilidade 
reduzida, tal como definidas no 
Regulamento (CE) n.º 1107/2006 do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 5 
de julho de 2006, relativo aos direitos das 
pessoas com deficiência e das pessoas com 
mobilidade reduzida no transporte aéreo28, 
e respetivos acompanhantes, às grávidas e 
às crianças não acompanhadas, assim como 
às pessoas que necessitem de cuidados 
médicos específicos, desde que o 
organizador tenha sido notificado dessas 
necessidades específicas pelo menos 48 
horas antes da data do início da viagem 
organizada. O organizador não pode 
invocar a ocorrência de circunstâncias 
inevitáveis e excecionais para limitar os 
custos referidos no n.º 5 quando o 
fornecedor de serviço de transporte em 
causa não possa invocar tais circunstâncias 
ao abrigo da legislação aplicável na União.

6. Na avaliação dos custos referida no 
n.º 5, devem ser tidas em conta as 
necessidades das pessoas com mobilidade 
reduzida, tal como definidas no 
Regulamento (CE) n.º 1107/2006 do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 5 
de julho de 2006, relativo aos direitos das 
pessoas com deficiência e das pessoas com 
mobilidade reduzida no transporte aéreo28, 
e respetivos acompanhantes, às grávidas e 
às crianças não acompanhadas, assim como 
às pessoas que necessitem de cuidados 
médicos específicos, desde que o 
organizador tenha sido notificado dessas 
necessidades específicas pelo menos 48 
horas antes da data do início da viagem 
organizada. O organizador não pode 
invocar a ocorrência de circunstâncias 
inevitáveis e excecionais para limitar os 
custos referidos no n.º 5 quando o 
fornecedor de serviço de transporte em 
causa não possa invocar tais circunstâncias 
ao abrigo da legislação aplicável na União.

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

Or. fr

Alteração 343
Philippe Juvin

Proposta de diretiva
Artigo 11 – n.º 6

Texto da Comissão Alteração

6. A limitação dos custos referida no n.º 5 
não se aplica às pessoas com mobilidade 
reduzida, tal como definidas no 
Regulamento (CE) n.º 1107/2006 do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 5 
de julho de 2006, relativo aos direitos das 
pessoas com deficiência e das pessoas com 
mobilidade reduzida no transporte aéreo28, 
e respetivos acompanhantes, às grávidas e 
às crianças não acompanhadas, assim como 
às pessoas que necessitem de cuidados
médicos específicos, desde que o 
organizador tenha sido notificado dessas 
necessidades específicas pelo menos 48 
horas antes da data do início da viagem 
organizada. O organizador não pode
invocar a ocorrência de circunstâncias 
inevitáveis e excecionais para limitar os 
custos referidos no n.º 5 quando o 
fornecedor de serviço de transporte em 
causa não possa invocar tais circunstâncias 
ao abrigo da legislação aplicável na União.

6. A limitação dos custos referida no n.º 5 
não se aplica às pessoas com mobilidade 
reduzida, tal como definidas no 
Regulamento (CE) n.º 1107/2006 do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 5 
de julho de 2006, relativo aos direitos das 
pessoas com deficiência e das pessoas com 
mobilidade reduzida no transporte aéreo28, 
e respetivos acompanhantes, às grávidas e 
às crianças não acompanhadas, assim como 
às pessoas que necessitem de cuidados 
médicos específicos, desde que o 
organizador e/ou a agência tenham sido 
notificados dessas necessidades específicas 
pelo menos 48 horas antes da data do início 
da viagem organizada. O organizador e/ou 
a agência não podem invocar a ocorrência 
de circunstâncias inevitáveis e excecionais 
para limitar os custos referidos no n.º 5 
quando o fornecedor de serviço de 
transporte em causa não possa invocar tais 
circunstâncias ao abrigo da legislação 
aplicável na União.

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

Or. fr

Justificação

(Não se aplica à versão portuguesa.)
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Alteração 344
Philippe Juvin

Proposta de diretiva
Artigo 11 – n.º 6

Texto da Comissão Alteração

6. A limitação dos custos referida no n.º 5 
não se aplica às pessoas com mobilidade 
reduzida, tal como definidas no 
Regulamento (CE) n.º 1107/2006 do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 5 
de julho de 2006, relativo aos direitos das 
pessoas com deficiência e das pessoas com 
mobilidade reduzida no transporte aéreo28, 
e respetivos acompanhantes, às grávidas e 
às crianças não acompanhadas, assim como 
às pessoas que necessitem de cuidados 
médicos específicos, desde que o 
organizador tenha sido notificado dessas 
necessidades específicas pelo menos 48 
horas antes da data do início da viagem 
organizada. O organizador não pode 
invocar a ocorrência de circunstâncias 
inevitáveis e excecionais para limitar os 
custos referidos no n.º 5 quando o 
fornecedor de serviço de transporte em 
causa não possa invocar tais circunstâncias 
ao abrigo da legislação aplicável na União.

6. A limitação dos custos referida no n.º 5 
não se aplica às pessoas com mobilidade 
reduzida, tal como definidas no 
Regulamento (CE) n.º 1107/2006 do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 5 
de julho de 2006, relativo aos direitos das 
pessoas com deficiência e das pessoas com 
mobilidade reduzida no transporte aéreo28, 
e respetivos acompanhantes, às grávidas e 
às crianças não acompanhadas, assim como 
às pessoas que necessitem de cuidados 
médicos específicos, desde que o 
organizador e/ou o retalhista tenha sido 
notificado dessas necessidades específicas 
pelo menos 48 horas antes da data do início 
da viagem organizada. O organizador e/ou 
o retalhista não pode invocar a ocorrência 
de circunstâncias inevitáveis e excecionais 
para limitar os custos referidos no n.º 5 
quando o fornecedor de serviço de 
transporte em causa não possa invocar tais 
circunstâncias ao abrigo da legislação 
aplicável na União.

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

Or. en

Justificação

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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Alteração 345
Ivo Belet

Proposta de diretiva
Artigo 11 – n.º 6

Texto da Comissão Alteração

6. A limitação dos custos referida no n.º 5
não se aplica às pessoas com mobilidade 
reduzida, tal como definidas no 
Regulamento (CE) n.º 1107/2006 do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 5 
de julho de 2006, relativo aos direitos das 
pessoas com deficiência e das pessoas com 
mobilidade reduzida no transporte aéreo28, 
e respetivos acompanhantes, às grávidas e 
às crianças não acompanhadas, assim como 
às pessoas que necessitem de cuidados 
médicos específicos, desde que o 
organizador tenha sido notificado dessas 
necessidades específicas pelo menos 48 
horas antes da data do início da viagem 
organizada. O organizador não pode 
invocar a ocorrência de circunstâncias 
inevitáveis e excecionais para limitar os 
custos referidos no n.º 5 quando o 
fornecedor de serviço de transporte em 
causa não possa invocar tais circunstâncias 
ao abrigo da legislação aplicável na União.

6. A limitação dos custos referida no n.º 5 
não se aplica às pessoas com mobilidade 
reduzida, tal como definidas no 
Regulamento (CE) n.º 1107/2006 do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 5 
de julho de 2006, relativo aos direitos das 
pessoas com deficiência e das pessoas com 
mobilidade reduzida no transporte aéreo28, 
e respetivos acompanhantes, às grávidas e 
às crianças não acompanhadas, assim como 
às pessoas que necessitem de cuidados 
médicos específicos, desde que o 
organizador tenha sido notificado dessas 
necessidades específicas no momento da 
celebração do contrato de viagem 
organizada ou, se tal não for possível, 
pelo menos 48 horas antes da data do início 
da viagem organizada. O organizador não 
pode invocar a ocorrência de circunstâncias 
inevitáveis e excecionais para limitar os 
custos referidos no n.º 5 quando o 
fornecedor de serviço de transporte em 
causa não possa invocar tais circunstâncias 
ao abrigo da legislação aplicável na União.

__________________ __________________
28 JO L 204 de 26.07.2006, p. 1. 28 JO L 204 de 26.07.2006, p. 1.

Or. nl

Alteração 346
Matteo Salvini

Proposta de diretiva
Artigo 11 – n.º 7-A (novo)
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Texto da Comissão Alteração

7-A. No que se refere aos danos causados 
ao consumidor resultantes da 
não-execução ou a incorreta execução do 
contrato, os Estados-Membros tomarão as 
medidas necessárias para que o operador 
e/ou a agência sejam responsabilizados, a 
não ser que a culpa da referida 
não-execução ou incorreta execução não 
seja imputável nem ao operador e/ou à 
agência nem a outro prestador de serviços 
porque:
- as faltas verificadas na execução do 
contrato são imputáveis aos 
consumidores,
- essas faltas são imputáveis a um terceiro 
alheio ao fornecimento das prestações 
previstas no contrato e se revestem de um 
caráter imprevisível e inevitável,
- essas faltas devem-se a circunstâncias 
inevitáveis e excecionais, como definido 
no artigo 3.º, n.º 11.

Or. en

Alteração 347
Hans-Peter Mayer

Proposta de diretiva
Artigo 11 – n.º 7-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

7-A. Nenhum direito a uma indemnização 
do viajante ao abrigo do Regulamento 
n.º 261/2004 é independente de qualquer 
direito a uma indemnização do viajante 
ao abrigo da presente diretiva. Caso o 
viajante tenha o direito a uma 
indemnização ao abrigo do Regulamento 
n.º 261/2004 e da presente diretiva, o 
viajante tem o direito de apresentar 
reclamações ao abrigo de bases jurídicas, 
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mas não pode acumular direitos a título 
de diferentes bases jurídicas em relação 
aos mesmos factos, se esses direitos 
salvaguardarem o mesmo interesse ou 
tiverem o mesmo objetivo.

Or. en

Alteração 348
Bernadette Vergnaud

Proposta de diretiva
Artigo 12 – n.º 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) em relação a qualquer período durante 
o qual a prestação dos serviços não foi 
conforme com o contrato; ou

(a) em relação a qualquer período de 
incumprimento ou de incorreta execução 
do contrato; ou

Or. fr

Justificação

O conceito de falta de conformidade é vago e convém reintroduzir o conceito de
incumprimento ou de incorreta execução do contrato da Diretiva 90/314/CEE.

Alteração 349
Philippe Juvin

Proposta de diretiva
Artigo 12 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. O viajante tem direito a ser indemnizado 
pelo organizador por quaisquer danos, 
incluindo danos morais, sofridos em 
consequência da falta de conformidade 
com o contrato dos serviços prestados.

2. O viajante tem direito a ser indemnizado 
pelo organizador e/ou o retalhista por 
quaisquer danos, incluindo danos morais, 
sofridos em consequência da falta de 
conformidade com o contrato dos serviços 
prestados.

Or. en
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Justificação

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.

Alteração 350
Nora Berra

Proposta de diretiva
Artigo 12 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. O viajante tem direito a ser indemnizado 
pelo organizador por quaisquer danos, 
incluindo danos morais, sofridos em 
consequência da falta de conformidade 
com o contrato dos serviços prestados.

2. O viajante tem direito a ser indemnizado 
pelo organizador e/ou pela agência por 
quaisquer danos, incluindo danos morais, 
sofridos em consequência da falta de 
conformidade com o contrato dos serviços 
prestados.

Or. fr

Alteração 351
Hans-Peter Mayer

Proposta de diretiva
Artigo 12 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. O viajante tem direito a uma redução 
de preço no valor de 50 % da menos-valia 
se a falta de conformidade com o contrato 
se dever a circunstâncias inevitáveis ou 
excecionais. Incumbe ao organizador o 
ónus da prova relativo ao montante da 
menos-valia.
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Or. de

Justificação

No lugar do n.º 3, impõe-se uma redução percentual no n.º 2. Apenas o organizador conhece 
o valor da menos-valia.

Alteração 352
Bernadette Vergnaud

Proposta de diretiva
Artigo 12 – n.º 3 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

3. O viajante não tem direito a uma
redução do preço ou a uma indemnização 
por perdas e danos:

3. No que se refere ao direito a uma 
compensação por danos que a não 
execução ou a incorreta execução do 
contrato causem ao consumidor, os 
Estados-Membros tomarão as medidas 
necessárias para que o operador e/ou a 
agência sejam responsabilizados, a não 
ser que a culpa da referida não execução 
ou incorreta execução não seja imputável 
nem ao operador e/ou à agência nem a 
outro prestador de serviços porque:

Or. fr

Justificação

A nova formulação é pouco clara e pode conter falhas que impeçam os viajantes de fazerem 
valer os seus direitos. Convém, deste modo, reintroduzir uma formulação que se aproxime 
mais da Diretiva 90/314/CEE.

Alteração 353
Konstantinos Poupakis

Proposta de diretiva
Artigo 12 – n.º 3 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

3. O viajante não tem direito a uma 
redução do preço ou a uma indemnização 

3. O viajante não tem direito a uma 
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por perdas e danos: indemnização por perdas e danos:

Or. el

Alteração 354
Philippe Juvin

Proposta de diretiva
Artigo 12 – n.º 3 – alínea a) – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

(a) se o organizador provar que a falta de 
conformidade com o contrato é:

(a) se o organizador e/ou o retalhista 
provarem que a falta de conformidade com 
o contrato é:

Or. en

Justificação

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.

Alteração 355
Matteo Salvini

Proposta de diretiva
Artigo 12 – n.º 3 – alínea a) – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

(a) se o organizador provar que a falta de 
conformidade com o contrato é:

(a) se a falta de conformidade resultar das 
circunstâncias definidas no artigo 11.º, 
n.º 8

Or. en

Justificação

A presente alteração reflete as alterações introduzidas pela proposta de alteração que insere 
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o novo artigo 11.º, n.º 8.

Alteração 356
Nora Berra

Proposta de diretiva
Artigo 12 – n.º 3 – alínea a) – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

(a) se o organizador provar que a falta de 
conformidade com o contrato é:

(a) se o organizador e/ou a agência 
provarem que a falta de conformidade com 
o contrato é:

Or. fr

Alteração 357
Matteo Salvini

Proposta de diretiva
Artigo 12 – n.º 3 – alínea a) – subalínea i)

Texto da Comissão Alteração

(i) imputável ao viajante, Suprimido

Or. en

Alteração 358
Matteo Salvini

Proposta de diretiva
Artigo 12 – n.º 3 – alínea a) – subalínea ii)

Texto da Comissão Alteração

(ii) imputável a um terceiro alheio à 
prestação dos serviços objeto do contrato, 
sendo tal situação imprevisível ou 
inevitável, ou

Suprimido

Or. en
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Alteração 359
Sergio Gaetano Cofferati

Proposta de diretiva
Artigo 12 – n.º 3 – alínea a) – subalínea ii)

Texto da Comissão Alteração

(ii) imputável a um terceiro alheio à 
prestação dos serviços objeto do contrato, 
sendo tal situação imprevisível ou 
inevitável, ou

Suprimido

Or. en

Alteração 360
Matteo Salvini

Proposta de diretiva
Artigo 12 – n.º 3 – alínea a) – subalínea iii)

Texto da Comissão Alteração

(iii) devida a circunstâncias inevitáveis e 
excecionais ou

Suprimido

Or. en

Alteração 361
Bernadette Vergnaud

Proposta de diretiva
Artigo 12 – n.º 3 – alínea a) – subalínea iii)

Texto da Comissão Alteração

(iii) devida a circunstâncias inevitáveis e 
excecionais; ou

(iii) devidos a um caso de força maior, ou 
seja, quaisquer circunstâncias estranhas a 
quem as invoca, anormais e imprevisíveis, 
cujas consequências não poderiam ter 
sido evitadas apesar de todos os esforços 
envidados, ou a um acontecimento que 
nem o operador e/ou a agência nem o 
prestador podiam prever ou evitar, mesmo 
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efetuando todas as diligências 
necessárias; ou

Or. fr

Justificação

A nova formulação é pouco clara e pode conter falhas que impeçam os viajantes de fazerem 
valer os seus direitos. Convém, deste modo, reintroduzir uma formulação que se aproxime 
mais da Diretiva 90/314/CEE.

Alteração 362
Philippe Juvin

Proposta de diretiva
Artigo 12 – n.º 3 – alínea a) – subalínea iii)

Texto da Comissão Alteração

(iii) devida a circunstâncias inevitáveis e 
excecionais; ou

(Não se aplica à versão portuguesa.)

Or. fr

Justificação

(Não se aplica à versão portuguesa.)

Alteração 363
Sergio Gaetano Cofferati

Proposta de diretiva
Artigo 12 – n.º 3 – alínea a) – subalínea iii)

Texto da Comissão Alteração

(iii) devida a circunstâncias inevitáveis e 
excecionais ou

(iii) devida a circunstâncias inevitáveis, 
imprevistas e excecionais ou

Or. en
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Alteração 364
Catherine Stihler

Proposta de diretiva
Artigo 12 – n.º 3 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) se o viajante não informar o 
organizador sem demora injustificada de 
qualquer falta de conformidade por si 
constatada no local, quando essa 
exigência de informação esteja clara e 
explicitamente prevista no contrato e seja 
razoável dadas as circunstâncias do caso.

Suprimido

Or. en

Alteração 365
Anna Hedh

Proposta de diretiva
Artigo 12 – n.º 3 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) se o viajante não informar o 
organizador sem demora injustificada de 
qualquer falta de conformidade por si 
constatada no local, quando essa 
exigência de informação esteja clara e 
explicitamente prevista no contrato e seja 
razoável dadas as circunstâncias do caso.

Suprimido

Or. sv

Alteração 366
Bernadette Vergnaud

Proposta de diretiva
Artigo 12 – n.º 3 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) se o viajante não informar o 
organizador sem demora injustificada de 

(b) com exceção dos casos de 
compensação por danos pessoais ou 
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qualquer falta de conformidade por si
constatada no local, quando essa exigência 
de informação esteja clara e explicitamente 
prevista no contrato e seja razoável dadas 
as circunstâncias do caso.

morte, se o viajante não informar o 
organizador e/ou a agência, logo que 
possível, de qualquer incumprimento ou 
incorreta execução constatada no local, 
quando essa exigência de informação esteja 
clara e explicitamente prevista no contrato 
e seja razoável dadas as circunstâncias do 
caso.

Or. fr

Justificação

Afigura-se pouco razoável introduzir uma limitação à possibilidade de exercer os direitos de 
compensação em caso de ferimentos pessoais se o viajante não se encontrar, 
necessariamente, em situação de poder informar o organizador.

Alteração 367
Sergio Gaetano Cofferati

Proposta de diretiva
Artigo 12 – n.º 3 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) se o viajante não informar o 
organizador sem demora injustificada de 
qualquer falta de conformidade por si 
constatada no local, quando essa exigência 
de informação esteja clara e explicitamente 
prevista no contrato e seja razoável dadas 
as circunstâncias do caso.

(b) se o viajante não informar o 
organizador de qualquer falta de 
conformidade por si constatada no local, 
quando essa exigência de informação esteja 
clara e explicitamente prevista no contrato 
e seja razoável dadas as circunstâncias do 
caso.

Or. en

Alteração 368
Philippe Juvin

Proposta de diretiva
Artigo 12 – n.º 3 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) se o viajante não informar o 
organizador sem demora injustificada de 
qualquer falta de conformidade por si 

(b) se o viajante não informar o 
organizador e/ou o retalhista sem demora 
injustificada de qualquer falta de 
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constatada no local, quando essa exigência 
de informação esteja clara e explicitamente 
prevista no contrato e seja razoável dadas 
as circunstâncias do caso.

conformidade por si constatada no local, 
quando essa exigência de informação esteja 
clara e explicitamente prevista no contrato 
e seja razoável dadas as circunstâncias do 
caso.

Or. en

Justificação

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.

Alteração 369
Nora Berra

Proposta de diretiva
Artigo 12 – n.º 3 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) se o viajante não informar o 
organizador sem demora injustificada de 
qualquer falta de conformidade por si 
constatada no local, quando essa exigência 
de informação esteja clara e explicitamente 
prevista no contrato e seja razoável dadas 
as circunstâncias do caso.

(b) se o viajante não informar o 
organizador e/ou a agência sem demora 
injustificada de qualquer falta de 
conformidade por si constatada no local, 
quando essa exigência de informação esteja 
clara e explicitamente prevista no contrato 
e seja razoável dadas as circunstâncias do 
caso.

Or. fr

Alteração 370
Bernadette Vergnaud

Proposta de diretiva
Artigo 12 – n.º 4
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Texto da Comissão Alteração

4. Na medida em que as convenções 
internacionais que vinculam a União 
limitem o âmbito ou as condições em que 
uma indemnização é devida por um 
prestador de um serviço integrado numa 
viagem organizada, as mesmas limitações 
devem aplicar-se ao organizador. Na 
medida em que as convenções 
internacionais não vinculativas para a 
União limitem a indemnização a pagar por 
um prestador de serviços, os 
Estados-Membros podem limitar 
igualmente a indemnização a pagar pelo 
organizador. Nos outros casos, o contrato 
pode limitar a indemnização a pagar pelo 
organizador, desde que essa limitação não 
se aplique aos danos corporais e aos danos 
causados intencionalmente ou com 
negligência grave e não seja inferior ao 
triplo do preço global da viagem 
organizada.

4. No que diz respeito aos danos, que não 
os danos pessoais ou morte, resultantes da 
não execução ou da incorreta execução 
do contrato, na medida em que as 
convenções internacionais que vinculam a 
União limitem o âmbito ou as condições 
em que uma indemnização é devida por um 
prestador de um serviço integrado numa 
viagem organizada, as mesmas limitações 
devem aplicar-se ao organizador. Para 
além dos danos pessoais ou morte, na 
medida em que as convenções 
internacionais não vinculativas para a 
União limitem a indemnização a pagar por 
um prestador de serviços, os 
Estados-Membros podem limitar 
igualmente a indemnização a pagar pelo 
organizador. No que diz respeito aos 
danos, que não os danos pessoais ou 
morte, resultantes da não execução ou da 
incorreta execução do contrato, os 
Estados-Membros podem permitir uma 
limitação das compensações no contrato, 
desde que esta seja considerada razoável. 
Sem prejuízo dessa limitação, o contrato 
não pode prever a não aplicação das 
disposições dos n.os 1, 2, 3 e 4.

Or. fr

Justificação

As compensações dos danos que resultam em lesões corporais ou em morte não deveriam ser 
limitadas pelas disposições das convenções internacionais ou das cláusulas contratuais.

Alteração 371
Sergio Gaetano Cofferati

Proposta de diretiva
Artigo 12 – n.º 4
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Texto da Comissão Alteração

4. Na medida em que as convenções 
internacionais que vinculam a União 
limitem o âmbito ou as condições em que 
uma indemnização é devida por um 
prestador de um serviço integrado numa 
viagem organizada, as mesmas limitações 
devem aplicar-se ao organizador. Na 
medida em que as convenções 
internacionais não vinculativas para a 
União limitem a indemnização a pagar por 
um prestador de serviços, os 
Estados-Membros podem limitar 
igualmente a indemnização a pagar pelo 
organizador. Nos outros casos, o contrato 
pode limitar a indemnização a pagar pelo 
organizador, desde que essa limitação não 
se aplique aos danos corporais e aos 
danos causados intencionalmente ou com 
negligência grave e não seja inferior ao 
triplo do preço global da viagem 
organizada.

4. Na medida em que as convenções 
internacionais que vinculam a União 
limitem o âmbito ou as condições em que 
uma indemnização é devida por um 
prestador de um serviço integrado numa 
viagem organizada, as mesmas limitações 
devem aplicar-se ao organizador. Na 
medida em que as convenções 
internacionais não vinculativas para a 
União limitem a indemnização a pagar por 
um prestador de serviços, os 
Estados-Membros podem limitar 
igualmente a indemnização a pagar pelo 
organizador.

Or. en

Alteração 372
Hans-Peter Mayer

Proposta de diretiva
Artigo 12 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. Na medida em que as convenções 
internacionais que vinculam a União
limitem o âmbito ou as condições em que 
uma indemnização é devida por um 
prestador de um serviço integrado numa 
viagem organizada, as mesmas limitações 
devem aplicar-se ao organizador. Na 
medida em que as convenções 
internacionais não vinculativas para a 
União limitem a indemnização a pagar por 
um prestador de serviços, os Estados-
Membros podem limitar igualmente a 
indemnização a pagar pelo organizador. 

4. Na medida em que as convenções 
internacionais que vinculam a União 
limitem o âmbito ou as condições em que 
uma indemnização é devida por um 
prestador de um serviço integrado numa 
viagem organizada, as mesmas limitações 
devem aplicar-se ao organizador. Na 
medida em que as convenções 
internacionais não vinculativas para a 
União limitem a indemnização a pagar por 
um prestador de serviços, os Estados-
Membros podem limitar igualmente a 
indemnização a pagar pelo organizador. 
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Nos outros casos, o contrato pode limitar a 
indemnização a pagar pelo organizador, 
desde que essa limitação não se aplique aos 
danos corporais e aos danos causados 
intencionalmente ou com negligência grave 
e não seja inferior ao triplo do preço global 
da viagem organizada.

Nos outros casos, o contrato pode limitar a 
indemnização a pagar pelo organizador, 
desde que essa limitação não se aplique aos 
danos corporais ou aos danos causados 
intencionalmente ou com negligência grave 
e não seja inferior ao triplo do preço global 
da viagem organizada.

Or. de

Alteração 373
Philippe Juvin

Proposta de diretiva
Artigo 12 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. Na medida em que as convenções 
internacionais que vinculam a União 
limitem o âmbito ou as condições em que 
uma indemnização é devida por um 
prestador de um serviço integrado numa 
viagem organizada, as mesmas limitações 
devem aplicar-se ao organizador. Na 
medida em que as convenções 
internacionais não vinculativas para a 
União limitem a indemnização a pagar por 
um prestador de serviços, os 
Estados-Membros podem limitar 
igualmente a indemnização a pagar pelo 
organizador. Nos outros casos, o contrato 
pode limitar a indemnização a pagar pelo 
organizador, desde que essa limitação não 
se aplique aos danos corporais e aos danos 
causados intencionalmente ou com 
negligência grave e não seja inferior ao 
triplo do preço global da viagem 
organizada.

4. Na medida em que as convenções 
internacionais que vinculam a União 
limitem o âmbito ou as condições em que 
uma indemnização é devida por um 
prestador de um serviço integrado numa 
viagem organizada, as mesmas limitações 
devem aplicar-se ao organizador e/ou ao 
retalhista. Na medida em que as 
convenções internacionais não vinculativas 
para a União limitem a indemnização a
pagar por um prestador de serviços, os 
Estados Membros podem limitar 
igualmente a indemnização a pagar pelo 
organizador e/ou o retalhista. Nos outros 
casos, o contrato pode limitar a 
indemnização a pagar pelo organizador 
e/ou o retalhista, desde que essa limitação 
não se aplique aos danos corporais e aos 
danos causados intencionalmente ou com 
negligência grave e não seja inferior ao 
triplo do preço global da viagem 
organizada.

Or. en

Justificação

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

Alteração 374
Nora Berra

Proposta de diretiva
Artigo 12 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. Na medida em que as convenções 
internacionais que vinculam a União 
limitem o âmbito ou as condições em que 
uma indemnização é devida por um 
prestador de um serviço integrado numa 
viagem organizada, as mesmas limitações 
devem aplicar-se ao organizador. Na 
medida em que as convenções 
internacionais não vinculativas para a 
União limitem a indemnização a pagar por 
um prestador de serviços, os 
Estados-Membros podem limitar 
igualmente a indemnização a pagar pelo 
organizador. Nos outros casos, o contrato 
pode limitar a indemnização a pagar pelo 
organizador, desde que essa limitação não 
se aplique aos danos corporais e aos danos 
causados intencionalmente ou com 
negligência grave e não seja inferior ao 
triplo do preço global da viagem 
organizada.

4. Na medida em que as convenções 
internacionais que vinculam a União 
limitem o âmbito ou as condições em que 
uma indemnização é devida por um 
prestador de um serviço integrado numa 
viagem organizada, as mesmas limitações 
devem aplicar-se ao organizador e/ou à 
agência. Na medida em que as convenções 
internacionais não vinculativas para a 
União limitem a indemnização a pagar por 
um prestador de serviços, os 
Estados-Membros podem limitar 
igualmente a indemnização a pagar pelo 
organizador e/ou pela agência. Nos outros 
casos, o contrato pode limitar a 
indemnização a pagar pelo organizador 
e/ou pela agência, desde que essa 
limitação não se aplique aos danos 
corporais e aos danos causados 
intencionalmente ou com negligência grave 
e não seja inferior ao triplo do preço global 
da viagem organizada.

Or. fr

Alteração 375
Ildikó Gáll-Pelcz
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Proposta de diretiva
Artigo 12 – n.º 6

Texto da Comissão Alteração

6. O prazo de prescrição para a introdução 
de reclamações ao abrigo do presente 
artigo não pode ser inferior a dois anos.

6. O prazo de prescrição para a introdução 
de reclamações ao abrigo do presente 
artigo não pode ser inferior a três anos.

Or. en

Justificação

O prazo de prescrição de dois anos previsto no artigo 12.º, n.º 6, é demasiado curto: deve ser 
de pelo menos três anos, a fim de salvaguardar o direito do consumidor a recurso.

Alteração 376
Anna Hedh

Proposta de diretiva
Artigo 12 – n.º 6

Texto da Comissão Alteração

6. O prazo de prescrição para a introdução 
de reclamações ao abrigo do presente 
artigo não pode ser inferior a dois anos.

6. O prazo de prescrição para a introdução 
de reclamações ao abrigo do presente 
artigo não pode ser inferior a três anos.

Or. sv

Alteração 377
Adam Bielan

Proposta de diretiva
Artigo 12 – n.º 6

Texto da Comissão Alteração

6. O prazo de prescrição para a introdução 
de reclamações ao abrigo do presente 
artigo não pode ser inferior a dois anos.

6. O prazo de prescrição para a introdução 
de reclamações ao abrigo do presente 
artigo não pode ser inferior a dois anos 
contados a partir da data em que o 
viajante chega ao local de onde irá 
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regressar.

Or. pl

Alteração 378
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Proposta de diretiva
Artigo 13 

Texto da Comissão Alteração

 Os Estados-Membros devem assegurar 
que o viajante pode dirigir mensagens, 
queixas ou reclamações relacionadas com a 
execução da viagem organizada 
diretamente ao retalhista por intermédio do 
qual a viagem foi adquirida. O retalhista 
deve transmitir ao organizador, sem 
demora injustificada, essas mensagens, 
queixas ou reclamações. Para efeitos de 
cumprimento dos prazos ou dos períodos 
de prescrição, a receção dessas notificações 
pelo retalhista deve ser considerada como 
sendo dirigida ao organizador.

Os Estados-Membros devem assegurar que
o viajante pode dirigir mensagens, queixas 
ou reclamações relacionadas com a 
execução da viagem organizada 
diretamente ao retalhista por intermédio do 
qual a viagem foi adquirida. O retalhista 
deve transmitir ao organizador, sem 
demora injustificada, essas mensagens, 
queixas ou reclamações. Caso os 
operadores turísticos não apresentem uma 
resposta por escrito à mensagem, queixa 
ou reclamação que lhes tenha sido 
dirigida, relacionada com a execução dos 
serviços previstos para a viagem 
organizada, no prazo de 30 dias após a 
respetiva receção, deve presumir-se que o 
operador reconhece a legitimidade da 
mensagem, queixa ou reclamação.
Para efeitos de cumprimento dos prazos ou 
dos períodos de prescrição, a receção 
dessas notificações pelo retalhista deve ser 
considerada como sendo dirigida ao 
organizador.

Or. pl

Justificação

A presença desse requisito terá um efeito de motivação nos organizadores.

Alteração 379
Sergio Gaetano Cofferati
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Proposta de diretiva
Artigo 14 – n.º 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros devem assegurar que 
o organizador presta rapidamente 
assistência ao viajante que se encontre em 
dificuldades, nomeadamente:

Os Estados-Membros devem assegurar que 
o organizador de viagens organizadas e os 
retalhistas que facilitam a aquisição de 
serviços combinados de viagem prestam
rapidamente assistência ao viajante que se 
encontre em dificuldades, nomeadamente:

Or. en

Alteração 380
Emma McClarkin

Proposta de diretiva
Artigo 14 – n.º 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros devem assegurar que 
o organizador presta rapidamente
assistência ao viajante que se encontre em 
dificuldades, nomeadamente:

Os Estados-Membros devem assegurar que 
o organizador tem um seguro adequado ou 
meios para oferecer assistência adequada 
ao viajante que se encontre em 
dificuldades, nomeadamente:

Or. en

Alteração 381
Ildikó Gáll-Pelcz

Proposta de diretiva
Artigo 14 – n.º 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros devem assegurar que 
o organizador presta rapidamente 
assistência ao viajante que se encontre em 
dificuldades, nomeadamente:

Os Estados-Membros devem assegurar que 
o organizador presta rapidamente 
assistência ao viajante que se encontre em 
dificuldades, incluindo nas circunstâncias 
referidas no artigo 11.º, n.º 5,
nomeadamente:
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Or. en

Alteração 382
Emma McClarkin

Proposta de diretiva
Artigo 14 – parágrafo 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) ajudando o viajante a efetuar 
comunicações à distância e a encontrar 
soluções alternativas de viagem.

(b) ajudando o viajante a efetuar 
comunicações à distância e ajudar o 
viajante a encontrar soluções alternativas 
de viagem.

Or. en

Justificação

Deve ser clarificado que, quando não se verifique falta de conformidade com o contrato da 
viagem organizada, a responsabilidade do organizador é apenas a de assistir na procura de 
viagens alternativas e não prestar e pagar por tais viagens.

Alteração 383
Sergio Gaetano Cofferati

Proposta de diretiva
Artigo 14 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

 O organizador deve poder cobrar uma taxa 
razoável por essa assistência nos casos em 
que a situação tenha sido causada por 
negligência ou ação do próprio viajante.

O organizador ou o retalhista deve poder 
cobrar uma taxa razoável por essa 
assistência nos casos em que a situação 
tenha sido causada por negligência ou ação 
do próprio viajante. As taxas não devem, 
em qualquer caso, superar os custos reais 
suportados pelo organizador ou o 
retalhista.

Or. en

Alteração 384
Jorgo Chatzimarkakis
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Proposta de diretiva
Artigo 15 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros devem assegurar 
que os organizadores e os retalhistas que 
facilitam a aquisição de serviços 
combinados de viagem estabelecidos no 
seu território constituem uma garantia para 
o reembolso efetivo e rápido de todos os 
pagamentos efetuados pelos viajantes e, na 
medida em que esteja previsto o transporte 
de passageiros, para o repatriamento 
efetivo e rápido dos viajantes em caso de 
insolvência.

1. Os Estados-Membros devem assegurar 
que os organizadores estabelecidos no seu 
território constituem uma garantia para o 
reembolso efetivo e rápido de todos os 
pagamentos efetuados pelos viajantes e, na 
medida em que esteja previsto o transporte 
de passageiros, para o repatriamento 
efetivo e rápido dos viajantes em caso de 
insolvência. Não é exigido aos retalhistas 
que reembolsem os montantes pagos 
diretamente a terceiros. No entanto, fica a 
critério dos retalhistas declarar 
claramente o supramencionado no seus 
termos e condições.

Or. en

Alteração 385
Matteo Salvini

Proposta de diretiva
Artigo 15 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros devem assegurar 
que os organizadores e os retalhistas que 
facilitam a aquisição de serviços 
combinados de viagem estabelecidos no 
seu território constituem uma garantia para 
o reembolso efetivo e rápido de todos os 
pagamentos efetuados pelos viajantes e, na 
medida em que esteja previsto o transporte 
de passageiros, para o repatriamento 
efetivo e rápido dos viajantes em caso de 
insolvência.

1. Os Estados-Membros devem assegurar 
que os organizadores estabelecidos no seu 
território constituem uma garantia para o 
reembolso efetivo e rápido de todos os 
pagamentos efetuados pelos viajantes e, na 
medida em que esteja previsto o transporte 
de passageiros, para o repatriamento 
efetivo e rápido dos viajantes em caso de 
insolvência.

Or. en
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Justificação

As obrigações impostas aos operadores são desproporcionadas e reduziriam 
significativamente o incentivo dos operadores para oferecerem soluções atrativas. Os 
consumidores seriam penalizados, tendo menos escolha e flexibilidade e acesso limitado a 
ofertas. É importante observar que, em muitos casos, a cláusula de proteção em caso de 
insolvência não é aplicável: se o consumidor não puder ser identificado, é impossível para os 
retalhistas identificarem os consumidores que adquiriram serviços através de hiperligações 
fornecidas no seu sítio Web.

Alteração 386
Catherine Stihler

Proposta de diretiva
Artigo 15 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros devem assegurar 
que os organizadores e os retalhistas que 
facilitam a aquisição de serviços 
combinados de viagem estabelecidos no 
seu território constituem uma garantia para 
o reembolso efetivo e rápido de todos os 
pagamentos efetuados pelos viajantes e, na 
medida em que esteja previsto o transporte 
de passageiros, para o repatriamento 
efetivo e rápido dos viajantes em caso de 
insolvência.

1. Os Estados-Membros devem assegurar 
que os organizadores de viagens 
organizadas e os retalhistas que facilitam a 
aquisição de serviços combinados de 
viagem constituem uma garantia para o 
reembolso efetivo e rápido de todos os 
pagamentos efetuados pelos viajantes e, na 
medida em que esteja previsto o transporte 
de passageiros, para o repatriamento 
efetivo e rápido dos viajantes em caso de 
insolvência do organizador, do retalhista 
ou de qualquer prestador de serviços 
combinados de viagem.

Or. en

Justificação

O artigo, com a redação atual, pode encorajar as empresas a estabelecerem-se offshore ou 
num território onde seja aplicado um regime de insolvência menos efetivo em detrimento dos 
cidadãos. Tal assegura igualmente que a insolvência é aplicável a organizadores de viagens 
organizadas e não apenas a serviços combinados de viagem ou serviços de viagem conexos.

Alteração 387
Emma McClarkin

Proposta de diretiva
Artigo 15 – n.º 1



AM\1013596PT.doc 173/203 PE526.125v01-00

PT

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros devem assegurar 
que os organizadores e os retalhistas que 
facilitam a aquisição de serviços 
combinados de viagem estabelecidos no 
seu território constituem uma garantia para 
o reembolso efetivo e rápido de todos os 
pagamentos efetuados pelos viajantes e, na 
medida em que esteja previsto o transporte 
de passageiros, para o repatriamento 
efetivo e rápido dos viajantes em caso de 
insolvência.

1. Os Estados-Membros devem assegurar 
que os organizadores de viagens 
organizadas e os retalhistas que facilitam a 
aquisição de serviços de viagem conexos 
constituem uma garantia para o reembolso 
efetivo e rápido de todos os pagamentos 
efetuados pelos viajantes e, na medida em 
que esteja previsto o transporte de 
passageiros, para o repatriamento efetivo e 
rápido dos viajantes em caso de 
insolvência do organizador, do retalhista 
ou de qualquer prestador de serviços de 
viagem conexos.

Or. en

Alteração 388
Anna Hedh

Proposta de diretiva
Artigo 15 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros devem assegurar 
que os organizadores e os retalhistas que 
facilitam a aquisição de serviços 
combinados de viagem estabelecidos no 
seu território constituem uma garantia para 
o reembolso efetivo e rápido de todos os 
pagamentos efetuados pelos viajantes e, na 
medida em que esteja previsto o transporte 
de passageiros, para o repatriamento 
efetivo e rápido dos viajantes em caso de 
insolvência.

1. Os Estados-Membros devem assegurar 
que os organizadores e os retalhistas que 
facilitam a aquisição viagens organizadas 
e de serviços combinados de viagem 
estabelecidos no seu território constituem 
uma garantia para o reembolso efetivo e 
rápido de todos os pagamentos efetuados 
pelos viajantes e, na medida em que esteja 
previsto o transporte de passageiros, para o 
repatriamento efetivo e rápido dos 
viajantes em caso de insolvência.

Or. sv

Alteração 389
Philippe Juvin
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Proposta de diretiva
Artigo 15 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros devem assegurar 
que os organizadores e os retalhistas que 
facilitam a aquisição de serviços 
combinados de viagem estabelecidos no 
seu território constituem uma garantia para 
o reembolso efetivo e rápido de todos os 
pagamentos efetuados pelos viajantes e, na 
medida em que esteja previsto o transporte 
de passageiros, para o repatriamento 
efetivo e rápido dos viajantes em caso de 
insolvência.

1. Os Estados-Membros devem assegurar 
que os organizadores e/ou os retalhista em 
caso de viagem organizada e os retalhistas 
que facilitam a aquisição de serviços 
combinados de viagem estabelecidos no 
seu território constituem uma garantia para 
o reembolso efetivo e rápido de todos os 
pagamentos efetuados pelos viajantes e, na 
medida em que esteja previsto o transporte 
de passageiros, para o repatriamento 
efetivo e rápido dos viajantes em caso de 
insolvência.

Or. en

Justificação

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.

Alteração 390
Sergio Gaetano Cofferati

Proposta de diretiva
Artigo 15 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros devem assegurar 
que os organizadores e os retalhistas que 
facilitam a aquisição de serviços 
combinados de viagem estabelecidos no 
seu território constituem uma garantia para 
o reembolso efetivo e rápido de todos os 
pagamentos efetuados pelos viajantes e, na
medida em que esteja previsto o transporte 

1. Os Estados-Membros devem assegurar 
que os organizadores de viagens 
organizadas e os retalhistas que facilitam a 
aquisição de serviços combinados de 
viagem estabelecidos no seu território 
constituem uma garantia para o reembolso 
efetivo e rápido de todos os pagamentos 
efetuados pelos viajantes e, na medida em 
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de passageiros, para o repatriamento 
efetivo e rápido dos viajantes em caso de 
insolvência.

que esteja previsto o transporte de 
passageiros, para o repatriamento efetivo e 
rápido dos viajantes em caso de 
insolvência.

Or. en

Alteração 391
Matteo Salvini

Proposta de diretiva
Artigo 15 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. A proteção em caso de insolvência, 
referida no n.º 1, deve ter em conta o risco 
financeiro efetivo decorrente das atividades 
do operador. Deve beneficiar os viajantes 
independentemente do seu local de 
residência, do local de partida ou do local 
onde a viagem organizada ou os serviços 
combinados de viagem são vendidos.

2. A proteção em caso de insolvência, 
referida no n.º 1, deve ter em conta o risco 
financeiro efetivo decorrente das atividades 
do operador. Deve beneficiar os viajantes 
independentemente do seu local de 
residência, do local de partida ou do local 
onde a viagem organizada é vendida.

Or. en

Justificação

As obrigações impostas aos operadores são desproporcionadas e reduziriam 
significativamente o incentivos dos operadores para oferecerem soluções atrativas. Os 
consumidores seriam penalizados, tendo menos escolha e flexibilidade e acesso limitado a 
ofertas. É importante observar que, em muitos casos, a cláusula de proteção em caso de 
insolvência não é aplicável: se o consumidor não puder ser identificado, é impossível para os 
retalhistas identificarem os consumidores que adquiriram serviços através de hiperligações 
fornecidas no seu sítio Web.

Alteração 392
Jorgo Chatzimarkakis

Proposta de diretiva
Artigo 15 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. A proteção em caso de insolvência, 
referida no n.º 1, deve ter em conta o risco 

2. A proteção em caso de insolvência, 
referida no n.º 1, deve ter em conta o risco 
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financeiro efetivo decorrente das atividades 
do operador. Deve beneficiar os viajantes 
independentemente do seu local de 
residência, do local de partida ou do local 
onde a viagem organizada ou os serviços 
combinados de viagem são vendidos.

financeiro efetivo decorrente das atividades 
do operador. Deve beneficiar os viajantes 
independentemente do seu local de 
residência, do local de partida ou do local 
onde a viagem organizada é vendida.

Or. en

Alteração 393
Emma McClarkin

Proposta de diretiva
Artigo 15 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. A proteção em caso de insolvência 
referida no n.º 1 deve ser adequada a fim 
de preencher os requisitos da presente 
diretiva, desde que seja efetiva em todas 
as circunstâncias razoavelmente previstas.

Or. en

Justificação

A proteção em caso de insolvência deve ser adequada e não garantida em excesso a fim de 
preencher os requisitos abertos, cujos custos poderiam ser transferidos para o consumidor.

Alteração 394
Emma McClarkin

Proposta de diretiva
Artigo 15 – n.º 2-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-B. Se for caso disso, a proteção em caso 
de insolvência referida no n.º 1 pode 
prever a execução dos contratos mediante 
a criação de viagens organizadas ou 
serviços de viagem conexos, em vez de 
através de um reembolso dos pagamentos.
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Or. en

Alteração 395
Matteo Salvini

Proposta de diretiva
Artigo 16 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros devem reconhecer, 
como satisfazendo as exigências das 
respetivas disposições nacionais de 
transposição do artigo 15.º, a proteção em 
caso de insolvência obtida por um 
organizador ou um retalhista que facilite a 
aquisição de serviços combinados de 
viagem ao abrigo das normas de 
transposição do artigo 15.º do 
Estado-Membro onde estiver estabelecido.

1. Os Estados-Membros devem reconhecer, 
como satisfazendo as exigências das 
respetivas disposições nacionais de 
transposição do artigo 15.º, a proteção em
caso de insolvência obtida por um 
organizador ao abrigo das normas de 
transposição do artigo 15.º do 
Estado-Membro onde estiver estabelecido.

Or. en

Justificação

O âmbito de aplicação da Diretiva sobre as viagens organizadas deve ser limitado a 
combinações de serviços viagem que constituem uma viagem organizada. A introdução do 
novo conceito de «serviços combinados de viagem» na presente diretiva pode causar efeitos 
negativos nos consumidores e empresas, criando incerteza jurídica e confusão entre 
consumidores e prestadores de serviços de viagem.

Alteração 396
Jorgo Chatzimarkakis

Proposta de diretiva
Artigo 16 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros devem reconhecer, 
como satisfazendo as exigências das 
respetivas disposições nacionais de 
transposição do artigo 15.º, a proteção em 
caso de insolvência obtida por um 
organizador ou um retalhista que facilite a 
aquisição de serviços combinados de 

1. Os Estados-Membros devem reconhecer, 
como satisfazendo as exigências das
respetivas disposições nacionais de 
transposição do artigo 15.º, a proteção em 
caso de insolvência obtida por um 
organizador ao abrigo das normas de 
transposição do artigo 15.º do 
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viagem ao abrigo das normas de 
transposição do artigo 15.º do 
Estado-Membro onde estiver estabelecido.

Estado-Membro onde estiver estabelecido.

Or. en

Alteração 397
Ivo Belet

Proposta de diretiva
Artigo 16 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros devem reconhecer, 
como satisfazendo as exigências das 
respetivas disposições nacionais de 
transposição do artigo 15.º, a proteção em 
caso de insolvência obtida por um 
organizador ou um retalhista que facilite a 
aquisição de serviços combinados de 
viagem ao abrigo das normas de 
transposição do artigo 15.º do Estado-
Membro onde estiver estabelecido.

1. Os Estados-Membros devem reconhecer, 
como satisfazendo as exigências das 
respetivas disposições de transposição do 
artigo 15.º, a proteção em caso de 
insolvência obtida por um organizador ou 
um retalhista que facilite a aquisição de 
serviços combinados de viagem ao abrigo 
das normas de transposição do artigo 
15.º do Estado-Membro onde estiver 
estabelecido.

Or. nl

Justificação

Os Estados-Membros transporão a presente diretiva em diversos níveis administrativos, 
consoante a estrutura do Estado.

Alteração 398
Philippe Juvin

Proposta de diretiva
Artigo 16 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros devem reconhecer, 
como satisfazendo as exigências das 
respetivas disposições nacionais de 
transposição do artigo 15.º, a proteção em 
caso de insolvência obtida por um 
organizador ou um retalhista que facilite a 

1. Os Estados-Membros devem reconhecer, 
como satisfazendo as exigências das 
respetivas disposições nacionais de 
transposição do artigo 15.º, a proteção em 
caso de insolvência obtida por um 
organizador e/ou um retalhista em caso de 
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aquisição de serviços combinados de 
viagem ao abrigo das normas de 
transposição do artigo 15.º do 
Estado-Membro onde estiver estabelecido.

viagens organizadas, ou um retalhista que 
facilite a aquisição de serviços combinados 
de viagem ao abrigo das normas de 
transposição do artigo 15.º do 
Estado-Membro onde estiver estabelecido.

Or. en

Justificação

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.

Alteração 399
Matteo Salvini

Proposta de diretiva
Artigo 16 – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A. A Comissão deve elaborar uma 
fórmula coerente para a vinculação nos 
Estados-Membros a fim de assegurar a 
uniformidade e evitar a insegurança 
comercial na União. As partes 
interessadas devem ser consultadas 
relativamente ao modo como tal fórmula é 
calculada.

Or. en

Justificação

A aplicação duma fórmula coerente para a vinculação nos Estados-Membros asseguraria a 
uniformidade e evitar a insegurança comercial na UE. As partes interessadas devem ser 
consultadas relativamente ao modo como tal fórmula é calculada.
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Alteração 400
Matteo Salvini

Proposta de diretiva
Artigo 16 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Os Estados-Membros devem designar 
pontos de contacto centrais para facilitar a 
cooperação administrativa e a supervisão 
dos organizadores e retalhistas que 
facilitem a aquisição de serviços 
combinados de viagem em diferentes 
Estados-Membros. Os Estados-Membros 
devem comunicar as coordenadas desses 
pontos de contacto a todos os outros 
Estados-Membros e à Comissão.

2. Os Estados-Membros devem designar 
pontos de contacto centrais para facilitar a 
cooperação administrativa e a supervisão 
dos organizadores em diferentes 
Estados-Membros. Os Estados-Membros 
devem comunicar as coordenadas desses 
pontos de contacto a todos os outros 
Estados-Membros e à Comissão.

Or. en

Justificação

O âmbito de aplicação da Diretiva sobre as viagens organizadas deve ser limitado a 
combinações de serviços viagem que constituem uma viagem organizada. A introdução do 
novo conceito de «serviços combinados de viagem» na presente diretiva pode causar efeitos 
negativos nos consumidores e empresas, criando incerteza jurídica e confusão entre 
consumidores e prestadores de serviços de viagem.

Alteração 401
Jorgo Chatzimarkakis

Proposta de diretiva
Artigo 16 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Os Estados-Membros devem designar 
pontos de contacto centrais para facilitar a 
cooperação administrativa e a supervisão 
dos organizadores e retalhistas que 
facilitem a aquisição de serviços 
combinados de viagem em diferentes 
Estados-Membros. Os Estados-Membros 
devem comunicar as coordenadas desses 
pontos de contacto a todos os outros 
Estados-Membros e à Comissão.

2. Os Estados-Membros devem designar 
pontos de contacto centrais para facilitar a 
cooperação administrativa e a supervisão 
dos organizadores em diferentes 
Estados-Membros. Os Estados-Membros 
devem comunicar as coordenadas desses 
pontos de contacto a todos os outros 
Estados-Membros e à Comissão.
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Or. en

Alteração 402
Philippe Juvin

Proposta de diretiva
Artigo 16 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Os Estados-Membros devem designar 
pontos de contacto centrais para facilitar a 
cooperação administrativa e a supervisão 
dos organizadores e retalhistas que 
facilitem a aquisição de serviços 
combinados de viagem em diferentes 
Estados-Membros. Os Estados-Membros 
devem comunicar as coordenadas desses 
pontos de contacto a todos os outros 
Estados-Membros e à Comissão.

2. Os Estados-Membros devem designar 
pontos de contacto centrais para facilitar a 
cooperação administrativa e a supervisão 
dos organizadores e/ou retalhistas no caso 
de viagens organizadas e retalhistas que 
facilitem a aquisição de serviços 
combinados de viagem em diferentes 
Estados-Membros. Os Estados-Membros 
devem comunicar as coordenadas desses 
pontos de contacto a todos os outros
Estados-Membros e à Comissão.

Or. en

Justificação

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.

Alteração 403
Matteo Salvini

Proposta de diretiva
Artigo 16 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Os pontos de contacto centrais devem 
comunicar entre si todas as informações 
necessárias sobre os regimes de proteção 

3. Os pontos de contacto centrais devem 
comunicar entre si todas as informações 
necessárias sobre os regimes de proteção 
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nacionais em caso de insolvência e a 
identidade dos organismos ou entidades 
que disponibilizam proteção em caso de 
insolvência a operadores individuais 
estabelecidos no seu território. Os pontos 
de contacto concedem entre si o acesso aos 
anuários de organizadores e retalhistas que 
facilitam a aquisição de serviços 
combinados de viagem que estão em 
conformidade com as respetivas obrigações 
em matéria de proteção em caso de 
insolvência.

nacionais em caso de insolvência e a 
identidade dos organismos ou entidades 
que disponibilizam proteção em caso de 
insolvência a operadores individuais 
estabelecidos no seu território. Os pontos 
de contacto concedem entre si o acesso aos 
anuários de organizadores que estão em 
conformidade com as respetivas obrigações 
em matéria de proteção em caso de 
insolvência.

Or. en

Justificação

O âmbito de aplicação da Diretiva sobre as viagens organizadas deve ser limitado a 
combinações de serviços viagem que constituem uma viagem organizada. A introdução do 
novo conceito de «serviços combinados de viagem» na presente diretiva pode causar efeitos 
negativos nos consumidores e empresas, criando incerteza jurídica e confusão entre 
consumidores e prestadores de serviços de viagem.

Alteração 404
Jorgo Chatzimarkakis

Proposta de diretiva
Artigo 16 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Os pontos de contacto centrais devem 
comunicar entre si todas as informações 
necessárias sobre os regimes de proteção 
nacionais em caso de insolvência e a 
identidade dos organismos ou entidades 
que disponibilizam proteção em caso de 
insolvência a operadores individuais 
estabelecidos no seu território. Os pontos 
de contacto concedem entre si o acesso aos 
anuários de organizadores e retalhistas que 
facilitam a aquisição de serviços 
combinados de viagem que estão em 
conformidade com as respetivas obrigações 
em matéria de proteção em caso de 
insolvência.

3. Os pontos de contacto centrais devem 
comunicar entre si todas as informações
necessárias sobre os regimes de proteção 
nacionais em caso de insolvência e a 
identidade dos organismos ou entidades 
que disponibilizam proteção em caso de 
insolvência a operadores individuais 
estabelecidos no seu território. Os pontos 
de contacto concedem entre si o acesso aos 
anuários de organizadores que estão em 
conformidade com as respetivas obrigações 
em matéria de proteção em caso de 
insolvência.
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Or. en

Alteração 405
Ivo Belet

Proposta de diretiva
Artigo 16 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Os pontos de contacto centrais devem 
comunicar entre si todas as informações 
necessárias sobre os regimes de proteção 
nacionais em caso de insolvência e a 
identidade dos organismos ou entidades 
que disponibilizam proteção em caso de 
insolvência a operadores individuais 
estabelecidos no seu território. Os pontos 
de contacto concedem entre si o acesso aos 
anuários de organizadores e retalhistas que 
facilitam a aquisição de serviços 
combinados de viagem que estão em 
conformidade com as respetivas obrigações 
em matéria de proteção em caso de 
insolvência.

3. Os pontos de contacto centrais devem 
comunicar entre si todas as informações 
necessárias sobre os regimes de proteção 
em caso de insolvência e a identidade dos 
organismos ou entidades que 
disponibilizam proteção em caso de 
insolvência a operadores individuais 
estabelecidos no seu território. Os pontos 
de contacto concedem entre si o acesso aos 
anuários de organizadores e retalhistas que 
facilitam a aquisição de serviços 
combinados de viagem que estão em 
conformidade com as respetivas obrigações 
em matéria de proteção em caso de 
insolvência.

Or. nl

Justificação

Os Estados-Membros transporão a presente diretiva em diversos níveis administrativos, 
consoante a estrutura do Estado.

Alteração 406
Philippe Juvin

Proposta de diretiva
Artigo 16 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Os pontos de contacto centrais devem 
comunicar entre si todas as informações 
necessárias sobre os regimes de proteção 
nacionais em caso de insolvência e a 
identidade dos organismos ou entidades 

3. Os pontos de contacto centrais devem 
comunicar entre si todas as informações 
necessárias sobre os regimes de proteção 
nacionais em caso de insolvência e a 
identidade dos organismos ou entidades 
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que disponibilizam proteção em caso de 
insolvência a operadores individuais 
estabelecidos no seu território. Os pontos 
de contacto concedem entre si o acesso aos 
anuários de organizadores e retalhistas que 
facilitam a aquisição de serviços 
combinados de viagem que estão em 
conformidade com as respetivas obrigações 
em matéria de proteção em caso de 
insolvência.

que disponibilizam proteção em caso de 
insolvência a operadores individuais 
estabelecidos no seu território. Os pontos 
de contacto concedem entre si o acesso aos 
anuários de organizadores e/ou retalhistas 
no caso de viagens organizadas e 
retalhistas que facilitam a aquisição de 
serviços combinados de viagem que estão 
em conformidade com as respetivas 
obrigações em matéria de proteção em caso 
de insolvência.

Or. en

Justificação

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.

Alteração 407
Matteo Salvini

Proposta de diretiva
Artigo 16 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. Se um Estado-Membro tiver dúvidas 
quanto à proteção em caso de insolvência 
por parte de um organizador ou retalhista 
que facilite a aquisição de serviços 
combinados de viagem, e que está 
estabelecido noutro Estado-Membro, mas 
opere no seu território, deve solicitar 
esclarecimentos ao Estado-Membro do 
estabelecimento desse operador. Os 
Estados-Membros devem responder aos 
pedidos dos outros Estados-Membros o 
mais tardar 15 dias úteis a contar da 
receção dos pedidos.

4. Se um Estado-Membro tiver dúvidas 
quanto à proteção em caso de insolvência 
por parte de um organizador que está 
estabelecido noutro Estado-Membro, mas 
opere no seu território, deve solicitar 
esclarecimentos ao Estado-Membro do 
estabelecimento desse operador. Os 
Estados-Membros devem responder aos 
pedidos dos outros Estados-Membros o 
mais tardar 15 dias úteis a contar da 
receção dos pedidos.
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Or. en

Justificação

O âmbito de aplicação da Diretiva sobre as viagens organizadas deve ser limitado a 
combinações de serviços viagem que constituem uma viagem organizada. A introdução do 
novo conceito de «serviços combinados de viagem» na presente diretiva pode causar efeitos 
negativos nos consumidores e empresas, criando incerteza jurídica e confusão entre 
consumidores e prestadores de serviços de viagem.

Alteração 408
Jorgo Chatzimarkakis

Proposta de diretiva
Artigo 16 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. Se um Estado-Membro tiver dúvidas 
quanto à proteção em caso de insolvência 
por parte de um organizador ou retalhista 
que facilite a aquisição de serviços 
combinados de viagem, e que está 
estabelecido noutro Estado-Membro, mas 
opere no seu território, deve solicitar 
esclarecimentos ao Estado-Membro do 
estabelecimento desse operador. Os 
Estados-Membros devem responder aos 
pedidos dos outros Estados-Membros o 
mais tardar 15 dias úteis a contar da 
receção dos pedidos.

4. Se um Estado-Membro tiver dúvidas 
quanto à proteção em caso de insolvência 
por parte de um organizador que está 
estabelecido noutro Estado-Membro, mas 
opere no seu território, deve solicitar 
esclarecimentos ao Estado-Membro do 
estabelecimento desse operador. Os 
Estados-Membros devem responder aos 
pedidos dos outros Estados-Membros o 
mais tardar 15 dias úteis a contar da 
receção dos pedidos.

Or. en

Alteração 409
Philippe Juvin

Proposta de diretiva
Artigo 16 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. Se um Estado-Membro tiver dúvidas 
quanto à proteção em caso de insolvência 
por parte de um organizador ou retalhista 
que facilite a aquisição de serviços 

4. Se um Estado-Membro tiver dúvidas 
quanto à proteção em caso de insolvência 
por parte de um organizador e/ou 
retalhista no caso de viagens organizadas 
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combinados de viagem, e que está 
estabelecido noutro Estado-Membro, mas 
opere no seu território, deve solicitar 
esclarecimentos ao Estado-Membro do 
estabelecimento desse operador. Os 
Estados-Membros devem responder aos 
pedidos dos outros Estados-Membros o 
mais tardar 15 dias úteis a contar da 
receção dos pedidos.

ou retalhista que facilite a aquisição de 
serviços combinados de viagem, e que está 
estabelecido noutro Estado-Membro, mas 
opere no seu território, deve solicitar 
esclarecimentos ao Estado-Membro do 
estabelecimento desse operador. Os 
Estados-Membros devem responder aos 
pedidos dos outros Estados-Membros o 
mais tardar 15 dias úteis a contar da 
receção dos pedidos.

Or. en

Justificação

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.

Alteração 410
Matteo Salvini

Proposta de diretiva
Artigo 17

Texto da Comissão Alteração

 Artigo 17.º Suprimido
Exigências de informação aplicáveis aos 
serviços combinados de viagem
Os Estados-Membros devem assegurar 
que, antes de um viajante ficar vinculado 
por um contrato ou proposta 
correspondente de serviços combinados de 
viagem, o operador que facilita a 
aquisição desses serviços declara de 
forma clara e percetível:
(a) que cada prestador de serviços é o 
único responsável pela correta execução 
contratual do serviço em causa; e 
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(b) que o viajante não beneficia de 
nenhum dos direitos que são reconhecidos 
exclusivamente aos consumidores de 
viagens organizadas pela presente 
diretiva, mas beneficia do direito ao 
reembolso dos pagamentos efetuados e, 
desde que esteja incluído o transporte de 
passageiros, do direito de repatriamento 
em caso de insolvência do próprio 
retalhista ou de qualquer dos prestadores 
de serviços.

Or. en

Justificação

A referência a «serviços combinados de viagem» deve ser suprimida da diretiva a fim de 
permitir que os consumidores beneficiem plenamente das iniciativas dos prestadores de 
serviços de viagem. Tal estaria em consonância com o objetivo da UE de total mobilidade. 
Deve ser igualmente observado que a aplicação das disposições dispostas no presente artigo 
é impossível nos casos em que o viajante, que utilizou hiperligações na Internet para aceder a 
dois serviços para uma determinada viagem, o fez sem se identificar.

Alteração 411
Jorgo Chatzimarkakis

Proposta de diretiva
Artigo 17

Texto da Comissão Alteração

 Artigo 17.º Suprimido
Exigências de informação aplicáveis aos 
serviços combinados de viagem
Os Estados-Membros devem assegurar 
que, antes de um viajante ficar vinculado 
por um contrato ou proposta 
correspondente de serviços combinados de 
viagem, o operador que facilita a 
aquisição desses serviços declara de 
forma clara e percetível:
(a) que cada prestador de serviços é o 
único responsável pela correta execução 
contratual do serviço em causa; e 
(b) que o viajante não beneficia de 
nenhum dos direitos que são reconhecidos 
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exclusivamente aos consumidores de 
viagens organizadas pela presente 
diretiva, mas beneficia do direito ao 
reembolso dos pagamentos efetuados e, 
desde que esteja incluído o transporte de 
passageiros, do direito de repatriamento 
em caso de insolvência do próprio 
retalhista ou de qualquer dos prestadores 
de serviços.

Or. en

Alteração 412
Sergio Gaetano Cofferati

Proposta de diretiva
Artigo 17 – parágrafo 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

 Os Estados-Membros devem assegurar 
que, antes de um viajante ficar vinculado 
por um contrato ou proposta 
correspondente de serviços combinados de 
viagem, o operador que facilita a aquisição 
desses serviços declara de forma clara e 
percetível:

Os Estados-Membros devem assegurar 
que, antes de um viajante ficar vinculado 
por um contrato ou proposta 
correspondente de serviços combinados de 
viagem, o operador que facilita a aquisição 
desses serviços declara de forma clara e 
percetível num suporte duradouro:

Or. en

Alteração 413
Sergio Gaetano Cofferati

Proposta de diretiva
Artigo 17 – parágrafo 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) que o viajante não beneficia de nenhum 
dos direitos que são reconhecidos 
exclusivamente aos consumidores de 
viagens organizadas pela presente diretiva, 
mas beneficia do direito ao reembolso dos 
pagamentos efetuados e, desde que esteja 

(b) que o viajante não beneficia de nenhum 
dos direitos que são reconhecidos 
exclusivamente aos consumidores de 
viagens organizadas pela presente diretiva, 
mas beneficia do direito ao reembolso dos 
pagamentos efetuados, assistência em 
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incluído o transporte de passageiros, do 
direito de repatriamento em caso de 
insolvência do próprio retalhista ou de 
qualquer dos prestadores de serviços.

situações de dificuldade e, desde que 
esteja incluído o transporte de passageiros, 
do direito de repatriamento em caso de 
insolvência do próprio retalhista ou de 
qualquer dos prestadores de serviços.

Or. en

Alteração 414
Monika Hohlmeier

Proposta de diretiva
Artigo 17 – parágrafo 1 – alínea b-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

b-A) que o viajante tem direito a uma 
fatura completa, que inclua todos os 
custos do serviço de viagem de forma 
transparente, em particular, as despesas 
de alteração da reserva, de cancelamento 
ou de outra forma de alteração dos 
serviços de viagem; essa fatura deve ser 
disponibilizada ao viajante, o mais tardar, 
no início da viagem;

Or. de

Alteração 415
Bernadette Vergnaud

Proposta de diretiva
Artigo 17 – parágrafo 1 – alínea b-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

b-A) que o consumidor beneficie, 
contudo, dos direitos conferidos por força 
da Diretiva 2011/83/UE, salvo exceção 
prevista na presente diretiva.

Or. fr
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Justificação

Convém clarificar a articulação com a Diretiva relativa aos direitos dos consumidores que, 
pelo menos de forma parcial, continua em vigor, nomeadamente para determinados serviços 
de viagens reservados à margem do pacote turístico ou para os contratos de transporte.

Alteração 416
Monika Hohlmeier

Proposta de diretiva
Artigo 17 – parágrafo 1 – alínea b-B) (nova)

Texto da Comissão Alteração

b-B) a categoria da reserva, incluindo a 
eventual categoria inferior à reserva, de 
uma forma transparente e clara, bem 
como a sua disponibilidade, os custos e as 
condições em caso de alteração da 
reserva, de cancelamento ou outra forma 
de alteração;

Or. de

Alteração 417
Monika Hohlmeier

Proposta de diretiva
Artigo 17 – parágrafo 1 – alínea b-C) (nova)

Texto da Comissão Alteração

b-C) os contingentes disponíveis numa 
determinada categoria de reserva, 
incluindo eventuais despesas em caso de 
mudança para outra categoria de reserva 
ou categoria inferior à reserva;

Or. de

Alteração 418
Sergio Gaetano Cofferati
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Proposta de diretiva
Artigo 17 – parágrafo 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Caso o primeiro parágrafo, alínea b), do 
presente artigo não seja respeitado, o 
viajante deve beneficiar de todas as 
garantias e direitos assegurados ao abrigo 
das viagens organizadas da presente 
diretiva.

Or. en

Alteração 419
Philippe Juvin

Proposta de diretiva
Artigo 17-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 17.º-A
Informação do retalhista a respeito da 
reserva de serviços suplementares no 
âmbito dos serviços combinados de 

viagem mediante procedimentos 
interligados de reserva pela Internet

Os operadores que fornecem serviços 
suplementares de viagem no âmbito dos 
serviços combinados de viagem, como 
definido no artigo 3.º, n.º 5, alínea b), 
devem assegurar que o retalhista em 
causa é devidamente informado da 
confirmação da reserva de serviços 
suplementares de viagem, o que constitui,
consequentemente, com o primeiro 
serviço de viagem reservado um serviço 
combinado de viagem, contribuindo assim 
para incumbir a responsabilidade e 
obrigações do retalhista ao abrigo da 
presente diretiva.

Or. en
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Justificação

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.

Alteração 420
Hans-Peter Mayer

Proposta de diretiva
Artigo 17-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 17.º-A
os operadores que facilitam a aquisição 
de serviços de viagem conexos online não 
devem esconder ou informar de modo 
pouco claro, ininteligível, ambíguo ou 
inoportuno sobre a opção de não reservar 
quaisquer outros serviços ou serviços 
conexos. Tal opção é sempre 
pré-selecionada por defeito.

Or. en

Alteração 421
Hans-Peter Mayer

Proposta de diretiva
Artigo -18 (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo -18.º
Omissão de informações

Se o direito de rescisão existir, mas o 
viajante não tiver sido informado do 
mesmo, pode rescindir o contrato até 24 
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horas antes do início da viagem.

Or. de

Alteração 422
Sergio Gaetano Cofferati, Marc Tarabella

Proposta de diretiva
Artigo 18-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 18.º-A
Indicador visível

Qualquer contrato de viagem organizada 
ou informação pré-contratual deve conter, 
de forma clara e bem percetível e numa 
posição bem visível, um indicador verde, 
normalizado a nível europeu, que 
identifica o contrato como uma viagem 
organizada.
Os Estados-Membros devem assegurar 
que o operador que facilita a aquisição de 
serviços de viagem conexos mostra, de 
forma clara e bem percetível e numa 
posição bem visível, antes do viajante 
estar vinculado por um contrato ou uma 
oferta correspondente para serviços 
combinados de viagem e fornecendo a 
informação referida no artigo 17.º, um 
indicador visual amarelo, normalizado a 
nível europeu, que identifica o contrato 
como um serviço de viagem conexo.
A Comissão fica habilitada a adotar 
normas técnicas em conformidade com o 
artigo 18.º, alínea b), com vista a definir 
estes indicadores visuais, após realizar os 
devidos testes junto dos consumidores a 
fim de selecionar as medidas mais 
adequadas para os consumidores.

Or. en
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Alteração 423
Sergio Gaetano Cofferati, Marc Tarabella

Proposta de diretiva
Artigo 18-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 18.º-B
Normas técnicas

1. É conferido à Comissão o poder de 
adotar normas técnicas, sob reserva das 
condições estabelecidas no presente 
artigo.
2. O poder para adotar as normas técnicas 
referidas no artigo 18.º, alínea a), é 
conferido à Comissão por um período de 
[1 ano] a contar de data de entrada em 
vigor do presente regulamento.
3. A delegação de poderes referida no 
artigo 18.º, alínea a), pode ser revogada a 
qualquer momento pelo Parlamento 
Europeu ou pelo Conselho. A decisão de 
revogação põe termo à delegação de 
poderes especificada nessa decisão. A 
decisão de revogação produz efeitos a 
partir do dia seguinte ao da sua 
publicação no Jornal Oficial da União 
Europeia ou de uma data posterior nela 
especificada. A decisão de revogação não 
afeta a validade das normas técnicas já 
em vigor.
4. Logo que adote normas técnicas, a 
Comissão notifica-as, simultaneamente, 
ao Parlamento Europeu e ao Conselho.
5. As normas técnicas adotadas nos 
termos do artigo 18.º, alínea a), só entram 
em vigor se não tiverem sido formuladas 
objeções pelo Parlamento Europeu ou 
pelo Conselho no prazo de dois meses a 
contar da notificação desse ato ao 
Parlamento Europeu e ao Conselho, ou 
se, antes do termo desse prazo, o 
Parlamento Europeu e o Conselho 
tiverem informado a Comissão de que não 
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têm objeções a formular. O referido prazo 
é prorrogado por [2 meses] por iniciativa 
do Parlamento Europeu ou do Conselho.

Or. en

Alteração 424
Hans-Peter Mayer

Proposta de diretiva
Artigo 19 

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros devem assegurar que 
qualquer retalhista que concordou em 
proceder à reserva de uma viagem 
organizada ou de serviços combinados de 
viagem, ou que possibilite a reserva de tais 
serviços, é responsável por qualquer erro 
que possa ocorrer no processo de reserva, 
salvo se esse erro for imputável ao viajante 
ou devido a circunstâncias inevitáveis e 
excecionais.

Os Estados-Membros devem assegurar que 
qualquer retalhista que concordou em 
proceder à reserva de uma viagem 
organizada ou de serviços combinados de 
viagem, ou que possibilite a reserva de tais 
serviços, é responsável se não transmitir 
ou se não transmitir integralmente as 
informações disponibilizadas pelo 
organizador em conformidade com o 
artigo 4.º, n.º 1, ou se cometer erros no 
processo de reserva. Um organizador não 
é responsável em caso de erros na reserva 
imputáveis ao viajante ou devido a 
circunstâncias inevitáveis e excecionais.

Or. de

Justificação

Esta proposta de alteração surge no mesmo contexto da alteração do artigo 4.º.

Alteração 425
Matteo Salvini

Proposta de diretiva
Artigo 19 

Texto da Comissão Alteração

 Os Estados-Membros devem assegurar 
que qualquer retalhista que concordou em 
proceder à reserva de uma viagem 
organizada ou de serviços combinados de 
viagem, ou que possibilite a reserva de 

Os Estados-Membros devem assegurar que 
qualquer retalhista que concordou em 
proceder à reserva de uma viagem 
organizada é responsável por qualquer erro 
que possa ocorrer no processo de reserva, 
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tais serviços, é responsável por qualquer 
erro que possa ocorrer no processo de 
reserva, salvo se esse erro for imputável ao 
viajante ou devido a circunstâncias 
inevitáveis e excecionais.

salvo se esse erro for imputável ao viajante 
ou devido a circunstâncias inevitáveis e 
excecionais.

Or. en

Justificação

Um «facilitador» que apenas fornece uma hiperligação para o sítio Web de outro prestador 
não deve ser responsabilizado pelo processo de reserva neste segundo sítio Web, sobre o qual 
não terá, muito provavelmente, qualquer controlo. Os prestadores de serviços que facilitam a 
aquisição de serviços de viagem suplementares mediante o fornecimento de hiperligações 
para sítios Web de terceiros não devem, portanto, ser responsabilizados pelos eventuais erros 
na reserva, uma vez que apenas atuam como facilitadores e não como organizadores ou 
retalhistas.

Alteração 426
Sergio Gaetano Cofferati, Marc Tarabella

Proposta de diretiva
Artigo 19 

Texto da Comissão Alteração

 Os Estados-Membros devem assegurar 
que qualquer retalhista que concordou em 
proceder à reserva de uma viagem 
organizada ou de serviços combinados de 
viagem, ou que possibilite a reserva de tais 
serviços, é responsável por qualquer erro 
que possa ocorrer no processo de reserva, 
salvo se esse erro for imputável ao viajante 
ou devido a circunstâncias inevitáveis e 
excecionais.

Os Estados-Membros devem assegurar que 
qualquer retalhista que concordou em 
proceder à reserva de uma viagem 
organizada ou de serviços combinados de 
viagem, ou que possibilite a reserva de tais 
serviços, é responsável por qualquer erro 
que possa ocorrer no processo de reserva, 
salvo se esse erro for imputável ao 
viajante. Neste caso, o ónus de provar é 
imposto ao retalhista, que deve 
demonstrar o erro do viajante.

Or. en

Alteração 427
Anna Hedh
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Proposta de diretiva
Artigo 19 

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros devem assegurar que 
qualquer retalhista que concordou em 
proceder à reserva de uma viagem 
organizada ou de serviços combinados de 
viagem, ou que possibilite a reserva de tais 
serviços, é responsável por qualquer erro 
que possa ocorrer no processo de reserva, 
salvo se esse erro for imputável ao viajante 
ou devido a circunstâncias inevitáveis e 
excecionais.

Os Estados-Membros devem assegurar que 
qualquer retalhista que concordou em 
proceder à reserva de uma viagem 
organizada ou de serviços combinados de 
viagem, ou que possibilite a reserva de tais 
serviços, é responsável por qualquer erro 
que possa ocorrer no processo de reserva, 
salvo se esse erro for imputável ao 
viajante. O viajante deve ter o direito de 
alterar a reserva em caso de ocorrência de 
um erro no prazo de 48 horas após a 
conclusão da reserva.

Or. sv

Alteração 428
Philippe Juvin

Proposta de diretiva
Artigo 19 

Texto da Comissão Alteração

 Os Estados-Membros devem assegurar 
que qualquer retalhista que concordou em 
proceder à reserva de uma viagem 
organizada ou de serviços combinados de 
viagem, ou que possibilite a reserva de tais 
serviços, é responsável por qualquer erro 
que possa ocorrer no processo de reserva, 
salvo se esse erro for imputável ao viajante 
ou devido a circunstâncias inevitáveis e 
excecionais.

Os Estados-Membros devem assegurar que 
qualquer organizador que efetua a reserva 
de uma viagem organizada ou qualquer 
retalhista que concordou em proceder à 
reserva de uma viagem organizada ou de 
serviços combinados de viagem, ou que 
possibilite a reserva de tais serviços, é 
responsável por qualquer erro que possa 
ocorrer no processo de reserva, caso 
estejam realmente envolvidos no processo 
de reserva, salvo se esse erro for imputável 
ao viajante ou devido a circunstâncias 
inevitáveis e excecionais. No contexto de 
um serviço combinado de viagem baseado 
aquisição de serviços de viagem 
suplementares de outro operador, de 
modo direcionado, mediante 
procedimentos interligados de reserva 
pela Internet, como referido no artigo 3.º, 
n.º 5, alínea b), o retalhista não é 
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responsável pelos erros na reserva 
resultantes de erros cometidos pelo 
operador. Neste caso, os 
Estados-Membros devem assegurar que o 
operador que fornece os serviços de 
viagem suplementares é responsável pelos 
erros ocorridos durante o processo de 
reserva de tais serviços.

Or. en

Justificação

Os retalhistas só devem ser responsáveis pelos erros na reserva quando participam realmente 
no processo de reserva. Se, no caso dum serviço combinado de viagem que utilize 
procedimentos interligados de reserva pela Internet baseados na transferência entre 
operadores de informação direcionada, incluindo o destino e período da viagem (ver a 
alteração ao artigo 3.º, n.º 5, alínea b)), o operador que fornece os serviços de viagem 
suplementares comete um erro na reserva, este deve ser responsável pelos erros na reserva e 
não o retalhista, que não tem qualquer controlo da reserva de serviços suplementares.

Alteração 429
Philippe Juvin

Proposta de diretiva
Artigo 19

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros devem assegurar que 
qualquer retalhista que concordou em 
proceder à reserva de uma viagem 
organizada ou de serviços combinados de 
viagem, ou que possibilite a reserva de tais 
serviços, é responsável por qualquer erro 
que possa ocorrer no processo de reserva, 
salvo se esse erro for imputável ao viajante 
ou devido a circunstâncias inevitáveis e 
excecionais.

(Não se aplica à versão portuguesa.)

Or. fr

Justificação

(Não se aplica à versão portuguesa.)
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Alteração 430
Hans-Peter Mayer

Proposta de diretiva
Artigo 20

Texto da Comissão Alteração

Nos casos em que um organizador ou, em 
conformidade com os artigos 15.º ou 18.º, 
um retalhista, deve pagar uma 
indemnização, conceder uma redução do 
preço ou cumprir qualquer das outras 
obrigações que lhe incumbem por força da 
presente diretiva, nenhuma disposição da 
presente diretiva ou da legislação 
nacional pode ser interpretada como 
restringindo o seu direito de obter 
reparação junto de eventuais terceiros que 
tenham contribuído para o facto gerador da 
indemnização, da redução do preço ou de 
outras obrigações.

1. Nos casos em que um organizador ou, 
em conformidade com os artigos 15.º ou 
18.º, um retalhista, deve pagar uma 
indemnização, conceder uma redução do 
preço ou cumprir qualquer das outras 
obrigações que lhe incumbem por força da 
presente diretiva, os Estados-Membros 
devem garantir que o organizador ou o 
retalhista têm o direito de obter reparação 
junto de eventuais terceiros que tenham 
contribuído para o facto gerador da 
indemnização, da redução do preço ou de 
outra obrigação.

2. O direito de procurar obter reparação 
referido no n.º 1 deve incluir também o 
direito dos organizadores e retalhistas de 
procurar obter reparação dos prestadores 
de serviços de viagem sempre que um 
organizador ou retalhista é obrigado a 
pagar uma indemnização a um viajante, 
nos termos da presente diretiva, e o 
viajante tem, simultaneamente, o direito a 
uma indemnização ao abrigo de outra 
legislação da União aplicável, incluindo, 
mas não se limitando ao, Regulamento 
n.º 261/2004 e Regulamento 
n.º 1371/2007. Tal direito de procurar 
obter reparação pode não estar restrito 
num contrato.
3. Os Estados-Membros asseguram que 
quaisquer restrições ao direito de 
procurar obter reparação, referido no 
n.º 1, são razoáveis e proporcionais, em 
conformidade com a legislação nacional 
aplicável.

Or. en
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Justificação

O artigo não esclarece se reconhece ou não o direito de procurar obter reparação para os 
organizadores. Assim, pode ser interpretado de duas formas. Por um lado, a disposição pode 
ser lida como sendo implícito reconhecimento de tal direito, deixando os pormenores ao 
abrigo da legislação nacional. Por outro lado, a disposição pode também ser lida como 
salvaguardando a escolha feita a nível nacional de determinar se e em que medida existe tal 
direito. A presente alteração clarifica que este direito:

- Deve existir para os organizadores na legislação nacional

- Existe quando um viajante pode pedir uma indemnização ao abrigo da legislação da 
UE.

Alteração 431
Philippe Juvin

Proposta de diretiva
Artigo 20 

Texto da Comissão Alteração

 Nos casos em que um organizador ou, em 
conformidade com os artigos 15.º ou 18.º, 
um retalhista, deve pagar uma 
indemnização, conceder uma redução do 
preço ou cumprir qualquer das outras 
obrigações que lhe incumbem por força da 
presente diretiva, nenhuma disposição da 
presente diretiva ou da legislação 
nacional pode ser interpretada como 
restringindo o seu direito de obter 
reparação junto de eventuais terceiros que 
tenham contribuído para o facto gerador da 
indemnização, da redução do preço ou de 
outras obrigações.

Nos casos em que um organizador ou, em 
conformidade com os artigos 15.º ou 18.º, 
um retalhista, deve pagar uma 
indemnização, conceder uma redução do 
preço ou cumprir qualquer das outras 
obrigações que lhe incumbem por força da 
presente diretiva, os Estados-Membros 
devem garantir que tem o direito de obter 
reparação junto de eventuais terceiros que 
tenham contribuído para o facto gerador da 
indemnização, da redução do preço ou de 
outras obrigações.

Or. en

Justificação

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 
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and 12 reflects the proposal put forward by Mr Philippe Juvin regarding targeted full 
harmonisation.

Alteração 432
Ivo Belet

Proposta de diretiva
Artigo 21 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Os viajantes não podem renunciar aos 
direitos que lhes são conferidos pelas 
disposições nacionais de transposição da 
presente diretiva.

2. Os viajantes não podem renunciar aos 
direitos que lhes são conferidos pelas 
disposições de transposição da presente 
diretiva.

Or. nl

Justificação

Os Estados-Membros transporão a presente diretiva em diversos níveis administrativos, 
consoante a estrutura do Estado.

Alteração 433
Sergio Gaetano Cofferati

Proposta de diretiva
Artigo 22 

Texto da Comissão Alteração

 Os Estados-Membros devem assegurar a 
existência de meios adequados e eficazes 
para garantir o cumprimento do disposto na 
presente diretiva.

Os Estados-Membros devem assegurar a 
existência de meios adequados e eficazes 
para garantir o cumprimento do disposto na 
presente diretiva.

Os Estados-Membros devem assegurar 
ainda que são criados mecanismos 
adequados com vista a assegurar que não 
ocorrem práticas enganosas por parte dos 
operadores ou organizadores, em 
particular a criação de expetativa no 
consumidor de que têm direitos e 
garantias que não são fornecidas com o 
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contrato.

Or. en

Alteração 434
Ivo Belet

Proposta de diretiva
Artigo 23 

Texto da Comissão Alteração

 Os Estados-Membros devem estabelecer 
as regras em matéria de sanções que os 
organismos responsáveis pela aplicação da 
legislação podem impor aos operadores em 
caso de infração às disposições nacionais
adotadas em conformidade com a presente 
diretiva e tomar todas as medidas 
necessárias para garantir a sua aplicação. 
As sanções previstas devem ser eficazes, 
proporcionadas e dissuasivas.

Os Estados-Membros devem estabelecer as 
regras em matéria de sanções que os 
organismos responsáveis pela aplicação da 
legislação podem impor aos operadores em 
caso de infração às disposições adotadas 
em conformidade com a presente diretiva e 
tomar todas as medidas necessárias para 
garantir a sua aplicação. As sanções 
previstas devem ser eficazes, 
proporcionadas e dissuasivas.

Or. nl

Justificação

Os Estados-Membros transporão a presente diretiva em diversos níveis administrativos, 
consoante a estrutura do Estado.

Alteração 435
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Proposta de diretiva
Artigo 27 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros devem adotar e 
publicar, até [18 meses após a entrada em 
vigor da presente diretiva], as disposições 
legislativas, regulamentares e 
administrativas necessárias para dar 
cumprimento à presente diretiva. 
Os Estados-Membros devem comunicar 
imediatamente à Comissão o texto dessas 
disposições.

1. Os Estados-Membros devem adotar e 
publicar, até [24 meses após a entrada em 
vigor da presente diretiva], as disposições 
legislativas, regulamentares e 
administrativas necessárias para dar 
cumprimento à presente diretiva. 
Os Estados-Membros devem comunicar 
imediatamente à Comissão o texto dessas 
disposições.
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Or. pl

Justificação

O calendário proposto para a aplicação da diretiva (18 meses) é desadequado, atendendo à 
duração do processo legislativo e ao impacto dos regulamentos nas empresas, às quais deve 
der concedido tempo suficiente para adaptarem as suas atividades empresariais às novas 
disposições. O calendário proposto para a adoção das disposições necessárias por parte dos 
Estados-Membros deve ser alargado em conformidade. A presente alteração complementa as 
alterações introduzidas pelo relator que sugere que todos os prazos sejam de 24 meses.


