
AM\1013596SK.doc PE526.125v01-00

SK Zjednotení v rozmanitosti SK

EURÓPSKY PARLAMENT 2009 – 2014

Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa

2013/0246(COD)

19.12.2013

POZMEŇUJÚCE NÁVRHY
88 – 435

Návrh správy
Hans-Peter Mayer
(PE524.596v01-00)

o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady o balíku cestovných služieb 
a asistenčných cestovných službách, ktorou sa mení nariadenie (ES) č. 
2006/2004 a smernica 2011/83/EÚ a ktorou sa zrušuje smernica Rady 
90/314/EHS

Návrh smernice
(COM(2013)0512 – C7-0215/2013 – 2013/0246(COD))



PE526.125v01-00 2/198 AM\1013596SK.doc

SK

AM_Com_LegReport



AM\1013596SK.doc 3/198 PE526.125v01-00

SK

Pozmeňujúci návrh 88
Emma McClarkin

Návrh smernice
Odôvodnenie 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(5) V súlade s článkom 26 ods. 2 zmluvy 
má vnútorný trh zahŕňať oblasť bez 
vnútorných hraníc, v ktorej je zaručený 
voľný pohyb tovaru a služieb a sloboda 
usadiť sa. Harmonizácia určitých aspektov 
zmlúv na balík služieb a asistenčných 
cestovných služieb je potrebná na účely 
vytvorenia skutočného spotrebiteľského 
vnútorného trhu v tejto oblasti, vytvorením 
správnej rovnováhy medzi vysokou 
úrovňou ochrany spotrebiteľa 
a konkurencieschopnosťou podnikov.

(5) V súlade s článkom 26 ods. 2 zmluvy 
má vnútorný trh zahŕňať oblasť bez 
vnútorných hraníc, v ktorej je zaručený 
voľný pohyb tovaru a služieb a sloboda 
usadiť sa. Harmonizácia náležitých
aspektov zmlúv na balík služieb 
a asistenčných cestovných služieb je 
potrebná na účely vytvorenia skutočného 
spotrebiteľského vnútorného trhu v tejto 
oblasti, vytvorením správnej rovnováhy 
medzi vysokou úrovňou ochrany 
spotrebiteľa a konkurencieschopnosťou 
podnikov.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 89
Catherine Stihler

Návrh smernice
Odôvodnenie 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(5) V súlade s článkom 26 ods. 2 zmluvy 
má vnútorný trh zahŕňať oblasť bez 
vnútorných hraníc, v ktorej je zaručený 
voľný pohyb tovaru a služieb a sloboda 
usadiť sa. Harmonizácia určitých aspektov 
zmlúv na balík služieb a asistenčných
cestovných služieb je potrebná na účely 
vytvorenia skutočného spotrebiteľského 
vnútorného trhu v tejto oblasti, vytvorením 
správnej rovnováhy medzi vysokou 
úrovňou ochrany spotrebiteľa 
a konkurencieschopnosťou podnikov.

(5) V súlade s článkom 26 ods. 2 zmluvy 
má vnútorný trh zahŕňať oblasť bez 
vnútorných hraníc, v ktorej je zaručený 
voľný pohyb tovaru a služieb a sloboda 
usadiť sa. Harmonizácia určitých aspektov 
zmlúv na balík služieb a súvisiacich
cestovných služieb je potrebná na účely 
vytvorenia skutočného spotrebiteľského 
vnútorného trhu v tejto oblasti, vytvorením 
správnej rovnováhy medzi vysokou 
úrovňou ochrany spotrebiteľa 
a konkurencieschopnosťou podnikov.
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Or. en

Odôvodnenie

Pojem „asistenčné cestovné služby“ je zavádzajúci, keďže naznačuje, že sa asistencia 
neposkytuje len počas rezervácie, ale aj počas dovolenky.

Pozmeňujúci návrh 90
Ivo Belet

Návrh smernice
Odôvodnenie 6

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(6) Cezhraničný potenciál trhu s balíkmi 
cestovných služieb v Únii sa v súčasnosti 
nevyužíva v plnej miere. Rozdiely 
v pravidlách na ochranu cestujúcich 
v jednotlivých členských štátoch 
odrádzajú cestujúcich v jednotlivých 
členských štátoch od nákupu balíkov 
služieb a asistenčných cestovných služieb 
v inom členskom štáte a podobne 
odrádzajú organizátorov a predajcov 
v jednotlivých členských štátoch od 
predaja takýchto služieb v inom členskom 
štáte. S cieľom umožniť spotrebiteľom 
a podnikom, aby mohli plne využívať 
výhody vyplývajúce z vnútorného trhu 
a aby bola súčasne zabezpečená vysoká 
úroveň ochrany spotrebiteľa v celej Únii, je 
potrebné pokračovať v aproximácii 
právnych predpisov členských štátov, ktoré 
sa týkajú balíkov služieb a asistenčných 
cestovných služieb.

(6) Cezhraničný potenciál trhu s balíkmi 
cestovných služieb v Únii sa v súčasnosti 
nevyužíva v plnej miere. S cieľom umožniť 
spotrebiteľom a podnikom, aby mohli plne 
využívať výhody vyplývajúce z vnútorného 
trhu a aby bola súčasne zabezpečená 
vysoká úroveň ochrany spotrebiteľa v celej 
Únii, je potrebné pokračovať v aproximácii 
právnych predpisov členských štátov, ktoré 
sa týkajú balíkov služieb a asistenčných 
cestovných služieb.

Or. nl

Pozmeňujúci návrh 91
Ivo Belet

Návrh smernice
Odôvodnenie 6 a (nové)
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(6a) Členské štáty by mali mať možnosť 
prijať alebo zachovať prísnejšie 
ustanovenia vzťahujúce sa na balík
cestovných služieb a asistenčné cestovné 
služby s cieľom ochrany spotrebiteľa.

Or. nl

Pozmeňujúci návrh 92
Heide Rühle

Návrh smernice
Odôvodnenie 7

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(7) Väčšina cestujúcich, ktorí si zakúpia 
balíky služieb, sú spotrebitelia v zmysle 
spotrebiteľských právnych predpisov Únie. 
Zároveň však nie je vždy jednoduché 
rozlíšiť medzi spotrebiteľmi a zástupcami 
malých podnikov alebo odborníkmi, ktorí 
si služobné cesty týkajúce sa ich 
podnikateľskej alebo profesijnej činnosti 
rezervujú prostredníctvom rovnakých 
rezervačných systémov ako spotrebitelia. 
Títo cestujúci si často vyžadujú podobnú 
úroveň ochrany. Naopak, väčšie podniky 
alebo organizácie často zabezpečujú 
služobné cesty pre svojich zamestnancov 
na základe rámcovej zmluvy uzavretej so 
spoločnosťami, ktoré sa špecializujú na 
organizovanie služobných ciest. Takýto typ 
cestovných služieb si nevyžaduje takú 
úroveň ochrany, aká je určená pre 
spotrebiteľov. Táto smernica by sa preto 
na osoby na služobných cestách mala 
uplatňovať len v tom prípade, ak 
príslušné služobné cesty neboli 
zabezpečené na základe rámcovej zmluvy.
Aby nedošlo k zámene s pojmom 
„spotrebiteľ“ uvedeným v iných 
smerniciach o ochrane spotrebiteľa, osoby 
chránené na základe tejto smernice by sa 

(7) Väčšina cestujúcich, ktorí si zakúpia 
balíky služieb, sú spotrebitelia v zmysle 
spotrebiteľských právnych predpisov Únie. 
Zároveň však nie je vždy jednoduché 
rozlíšiť medzi spotrebiteľmi a zástupcami 
malých podnikov alebo odborníkmi, ktorí 
si služobné cesty týkajúce sa ich 
podnikateľskej alebo profesijnej činnosti 
rezervujú prostredníctvom rovnakých 
rezervačných systémov ako spotrebitelia. 
Väčšie podniky alebo organizácie často 
zabezpečujú služobné cesty pre svojich 
zamestnancov na základe rámcovej zmluvy 
uzavretej so spoločnosťami, ktoré sa 
špecializujú na organizovanie služobných 
ciest, alebo prostredníctvom podniku, 
v mene ktorého osoba cestuje. Tento typ 
cestovných služieb nevyžaduje takú úroveň 
ochrany, aká je určená pre spotrebiteľov. 
Aby nedošlo k zámene s pojmom 
„spotrebiteľ“ uvedeným v iných 
smerniciach o ochrane spotrebiteľa, osoby 
chránené na základe tejto smernice by sa 
mali označovať ako „cestujúci“. 
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mali označovať ako „cestujúci“.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 93
Emma McClarkin

Návrh smernice
Odôvodnenie 7

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(7) Väčšina cestujúcich, ktorí si zakúpia 
balíky služieb, sú spotrebitelia v zmysle 
spotrebiteľských právnych predpisov 
Únie. Zároveň však nie je vždy jednoduché 
rozlíšiť medzi spotrebiteľmi a zástupcami 
malých podnikov alebo odborníkmi, ktorí 
si služobné cesty týkajúce sa ich 
podnikateľskej alebo profesijnej činnosti 
rezervujú prostredníctvom rovnakých 
rezervačných systémov ako spotrebitelia. 
Títo cestujúci si často vyžadujú podobnú 
úroveň ochrany. Naopak, väčšie podniky 
alebo organizácie často zabezpečujú 
služobné cesty pre svojich zamestnancov 
na základe rámcovej zmluvy uzavretej so 
spoločnosťami, ktoré sa špecializujú na 
organizovanie služobných ciest. Takýto typ 
cestovných služieb si nevyžaduje takú 
úroveň ochrany, aká je určená pre 
spotrebiteľov. Táto smernica by sa preto na 
osoby na služobných cestách mala 
uplatňovať len v tom prípade, ak príslušné 
služobné cesty neboli zabezpečené na 
základe rámcovej zmluvy. Aby nedošlo 
k zámene s pojmom „spotrebiteľ“ 
uvedeným v iných smerniciach o ochrane 
spotrebiteľa, osoby chránené na základe 
tejto smernice by sa mali označovať ako 
„cestujúci“.

(7) Väčšina cestujúcich, ktorí si zakúpia 
balíky služieb, sú spotrebitelia. Zároveň 
však nie je vždy jednoduché rozlíšiť medzi 
spotrebiteľmi a zástupcami malých 
podnikov alebo odborníkmi, ktorí si 
služobné cesty týkajúce sa ich 
podnikateľskej alebo profesijnej činnosti 
rezervujú prostredníctvom rovnakých 
rezervačných systémov ako spotrebitelia. 
Títo cestujúci si často vyžadujú podobnú 
úroveň ochrany. Naopak, väčšie podniky 
alebo organizácie často zabezpečujú 
služobné cesty pre svojich zamestnancov 
na základe rámcovej zmluvy uzavretej so 
spoločnosťami, ktoré sa špecializujú na 
organizovanie služobných ciest. Takýto typ 
cestovných služieb si nevyžaduje takú 
úroveň ochrany, aká je určená pre 
spotrebiteľov. Táto smernica by sa preto na 
osoby na služobných cestách mala 
uplatňovať len v tom prípade, ak to členský 
štát považuje za nevyhnutné, napríklad v 
prípade, keď si osoba na služobnej ceste 
rezervuje cestu vo svojom vlastnom mene 
a nie v mene podniku. Aby nedošlo 
k zámene s pojmom „spotrebiteľ“ 
uvedeným v iných smerniciach o ochrane 
spotrebiteľa, osoby chránené na základe 
tejto smernice by sa mali označovať ako 
„cestujúci“.

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 94
Philippe Juvin

Návrh smernice
Odôvodnenie 8

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(8) Keďže služby cestovného ruchu sa 
môžu kombinovať mnohými odlišnými 
spôsobmi, je vhodné za balíky služieb 
považovať všetky kombinácie služieb 
cestovného ruchu, ktoré majú určité znaky, 
ktoré cestujúci zvyčajne spájajú s balíkmi 
služieb, a to predovšetkým v prípade, keď 
sú samostatné služby cestovného ruchu 
zoskupené do jediného produktu 
cestovného ruchu, za ktorého riadne 
poskytnutie preberá zodpovednosť 
organizátor. V súlade s judikatúrou 
Súdneho dvora Európskej únie16 by sa 
nemalo rozlišovať, či boli služby 
cestovného ruchu kombinované pred 
nadviazaním kontaktu s cestujúcim, na 
požiadanie cestujúceho alebo na základe 
výberu, ktorý uskutočnil cestujúci. 
Rovnaké zásady by sa mali uplatňovať bez 
ohľadu na to, či sa rezervácia uskutočnila 
prostredníctvom pobočky cestovnej 
kancelárie alebo on-line.

(8) Keďže služby cestovného ruchu sa 
môžu kombinovať mnohými odlišnými 
spôsobmi, je vhodné za balíky služieb 
považovať všetky kombinácie služieb 
cestovného ruchu, ktoré majú určité znaky, 
ktoré cestujúci zvyčajne spájajú s balíkmi 
služieb, a to predovšetkým v prípade, keď 
sú samostatné služby cestovného ruchu 
zoskupené do jediného produktu 
cestovného ruchu, za ktorého riadne 
poskytnutie preberá zodpovednosť 
organizátor a/alebo predajca. V súlade 
s judikatúrou Súdneho dvora Európskej 
únie by sa nemalo rozlišovať, či boli služby 
cestovného ruchu kombinované pred 
nadviazaním kontaktu s cestujúcim, na 
požiadanie cestujúceho alebo na základe 
výberu, ktorý uskutočnil cestujúci.
Rovnaké zásady by sa mali uplatňovať bez 
ohľadu na to, či sa rezervácia uskutočnila 
prostredníctvom pobočky cestovnej 
kancelárie alebo on-line.

__________________ __________________
16 Pozri rozsudok vo veci C-400/00 Club-
Tour, Viagens e Turismo SA proti Alberto 
Carlos Lobo Gonçalves Garrido, za účasti 
Club Med Viagens Ld, Zb. 2002, s. I-
04051.

16 Pozri rozsudok vo veci C-400/00 Club-
Tour, Viagens e Turismo SA proti Alberto 
Carlos Lobo Gonçalves Garrido, za účasti 
Club Med Viagens Ld, Zb. 2002, s. I-
04051.

Or. en

Odôvodnenie

Týmto pozmeňujúcim návrhom sa zosúlaďuje odôvodnenie s návrhom na cielenú maximálnu 
harmonizáciu článku 11 (zodpovednosť za poskytnutie balíka služieb). Zodpovedný obchodník 
by mohol byť organizátor a/alebo predajca, ako sa už uvádza v smernici z roku 1990, pričom 
sa ponechá určitý manévrovací priestor aj pre členské štáty.
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Pozmeňujúci návrh 95
Philippe Juvin

Návrh smernice
Odôvodnenie 9

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(9) V záujme transparentnosti by sa balíky 
služieb mali rozlišovať od asistenčných 
cestovných služieb, pri ktorých internetový 
obchodník alebo pracovník pobočky 
cestovnej kancelárie pomáha cestujúcim 
pri kombinovaní služieb cestovného ruchu, 
a to aj prostredníctvom prepojených 
rezervačných systémov, čo vedie k tomu, 
že cestujúci uzavrie zmluvy s rôznymi 
poskytovateľmi služieb cestovného ruchu, 
ktoré nemajú uvedené znaky a v súvislosti 
s ktorými by nebolo vhodné uplatňovať 
všetky povinnosti vzťahujúce sa na balíky 
služieb.

(9) V záujme transparentnosti by sa balíky 
služieb mali rozlišovať od asistenčných 
cestovných služieb, pri ktorých internetový 
obchodník alebo pracovník pobočky 
cestovnej kancelárie cieleným spôsobom
pomáha cestujúcim pri kombinovaní 
služieb cestovného ruchu, a to aj 
prostredníctvom prepojených rezervačných 
systémov, čo vedie k tomu, že cestujúci 
uzavrie zmluvy s rôznymi poskytovateľmi 
služieb cestovného ruchu, ktoré nemajú 
uvedené znaky a v súvislosti s ktorými by 
nebolo vhodné uplatňovať všetky 
povinnosti vzťahujúce sa na balíky služieb.

Or. en

Odôvodnenie

Objasnenie pojmu asistenčných cestovných služieb (doplnkové ponuky musia byť cielené, t. j. 
musia sa týkať miesta a dátumov prvej služby rezervovanej cestujúcim). Ďalšie vysvetlenia sú 
uvedené v odôvodneniach 11 a 13 návrhu smernice.

Pozmeňujúci návrh 96
Ivo Belet

Návrh smernice
Odôvodnenie 11

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(11) Asistenčné cestovné služby by sa 
zároveň mali odlíšiť od služieb cestovného 
ruchu, ktoré si cestujúci rezervujú 
samostatne a často aj v rozdielnych 
časových obdobiach, hoci na účely tej istej 
cesty alebo dovolenky. Takisto by sa mali 
odlišovať on-line asistenčné cestovné 
služby od odkazov na internetové lokality, 
na ktorých získajú cestujúci iba všeobecné 

(11) Asistenčné cestovné služby by sa 
zároveň mali odlíšiť od služieb cestovného 
ruchu, ktoré si cestujúci rezervujú 
samostatne a často aj v rozdielnych 
časových obdobiach, hoci na účely tej istej 
cesty alebo dovolenky. Takisto by sa mali 
odlišovať on-line asistenčné cestovné 
služby od príslušných internetových 
stránok, ktoré nie sú zamerané na 
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informácie o ďalších službách cestovného 
ruchu. Ako príklad možno uviesť situáciu, 
keď hotel alebo organizátor podujatia 
uverejní na svojej internetovej lokalite 
zoznam všetkých prevádzkovateľov, ktorí 
ponúkajú dopravné služby na miesto 
pobytu, a to nezávisle od rezervácie, alebo 
ak sa na umiestnenie reklamy na 
internetových lokalitách použijú tzv. 
cookies alebo metaúdaje.

uzatvorenie zmluvy s cestujúcim, a od
odkazov na internetové lokality, na ktorých 
získajú cestujúci iba všeobecné informácie 
o ďalších službách cestovného ruchu. Ako 
príklad možno uviesť situáciu, keď hotel 
alebo organizátor podujatia uverejní na 
svojej internetovej lokalite zoznam 
všetkých prevádzkovateľov, ktorí ponúkajú 
dopravné služby na miesto pobytu, a to 
nezávisle od rezervácie, alebo ak sa na 
umiestnenie reklamy na internetových 
lokalitách použijú tzv. cookies alebo 
metaúdaje.

Or. nl

Pozmeňujúci návrh 97
Philippe Juvin

Návrh smernice
Odôvodnenie 11

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(11) Asistenčné cestovné služby by sa 
zároveň mali odlíšiť od služieb cestovného 
ruchu, ktoré si cestujúci rezervujú 
samostatne a často aj v rozdielnych 
časových obdobiach, hoci na účely tej istej 
cesty alebo dovolenky. Takisto by sa mali 
odlišovať on-line asistenčné cestovné 
služby od odkazov na internetové lokality, 
na ktorých získajú cestujúci iba všeobecné 
informácie o ďalších službách cestovného 
ruchu. Ako príklad možno uviesť situáciu, 
keď hotel alebo organizátor podujatia 
uverejní na svojej internetovej lokalite 
zoznam všetkých prevádzkovateľov, ktorí 
ponúkajú dopravné služby na miesto 
pobytu, a to nezávisle od rezervácie, alebo 
ak sa na umiestnenie reklamy na 
internetových lokalitách použijú tzv. 
cookies alebo metaúdaje.

(11) Asistenčné cestovné služby by sa 
zároveň mali odlíšiť od služieb cestovného 
ruchu, ktoré si cestujúci rezervujú 
samostatne a často aj v rozdielnych 
časových obdobiach, hoci na účely tej istej 
cesty alebo dovolenky. Takisto by sa mali 
odlišovať on-line asistenčné cestovné 
služby od odkazov na internetové lokality, 
na ktorých získajú cestujúci iba všeobecné 
a nie cielené informácie o ďalších službách 
cestovného ruchu. Ako príklad možno 
uviesť situáciu, keď hotel alebo organizátor 
podujatia uverejní na svojej internetovej 
lokalite zoznam všetkých 
prevádzkovateľov, ktorí ponúkajú 
dopravné služby na miesto pobytu, a to 
nezávisle od rezervácie, alebo ak sa na 
umiestnenie reklamy na internetových 
lokalitách týkajúcej sa destinácie a/alebo 
cestovného harmonogramu pre danú prvú 
vybranú službu použijú tzv. cookies alebo 
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metaúdaje.

Or. en

Odôvodnenie

Objasnenie toho, čo nie je asistenčná cestovná služba (doplnkové ponuky nie sú zasielané 
cieleným spôsobom, t. j. netýkajú sa miesta ani dátumov prvej služby rezervovanej 
cestujúcim).

Pozmeňujúci návrh 98
Philippe Juvin

Návrh smernice
Odôvodnenie 13

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(13) Mali by sa stanoviť osobitné pravidlá 
pre tradičné cestovné kancelárie aj 
internetových predajcov, ktorí cestujúcim 
počas ich jednej návštevy na predajnom 
mieste alebo v rámci jedného kontaktu 
poskytujú asistenčné služby pri uzatváraní 
samostatných zmlúv s jednotlivými 
poskytovateľmi služieb, a osobitné 
pravidlá pre internetových predajcov, ktorí 
prostredníctvom prepojených on-line 
rezervačných systémov cieleným 
spôsobom sprostredkúvajú obstaranie 
ďalších služieb cestovného ruchu od iného 
obchodníka, a to najneskôr vo chvíli, keď 
sa potvrdí rezervácia prvej služby. Tieto 
pravidlá by sa vzťahovali napríklad na 
situáciu, keď by spotrebiteľ spolu s
potvrdením o rezervácii prvej služby 
cestovného ruchu, napríklad leteckej alebo 
vlakovej dopravy, dostal ponuku 
rezervovať si ďalšiu službu cestovného 
ruchu poskytovanú vo zvolenej destinácii, 
napríklad ubytovanie v hoteli, a to aj s 
odkazom na internetovú stránku iného 
poskytovateľa alebo sprostredkovateľa 
služieb, na ktorej si predmetnú službu 
možno rezervovať. Hoci uvedené služby 
nepredstavujú balík služieb v zmysle tejto 

(13) Mali by sa stanoviť osobitné pravidlá 
pre tradičné cestovné kancelárie aj 
internetových predajcov, ktorí cestujúcim 
počas ich jednej návštevy na predajnom 
mieste alebo v rámci jedného kontaktu 
poskytujú asistenčné služby pri uzatváraní 
samostatných zmlúv s jednotlivými 
poskytovateľmi služieb, a osobitné 
pravidlá pre internetových predajcov, ktorí 
prostredníctvom prepojených on-line 
rezervačných systémov cieleným 
spôsobom sprostredkúvajú obstaranie 
ďalších služieb cestovného ruchu od iného 
obchodníka, ktoré zahŕňa postúpenie 
údajov medzi obchodníkmi, ktoré sa 
konkrétne týkajú prvej služby (vrátane 
destinácie a cestovného harmonogramu), 
nie však osobných údajov cestujúceho, a 
to najneskôr vo chvíli, keď sa e-mailom 
potvrdí rezervácia prvej služby. Tieto 
pravidlá by sa vzťahovali napríklad na 
situáciu, keď by spotrebiteľ po zaslaní 
potvrdenia o rezervácii prvej služby 
cestovného ruchu, napríklad leteckej alebo 
vlakovej dopravy, alebo spolu s ňou dostal
ponuku rezervovať si ďalšiu službu 
cestovného ruchu poskytovanú vo zvolenej 
destinácii a/alebo na obdobie uvedené pre 



AM\1013596SK.doc 11/198 PE526.125v01-00

SK

smernice, keďže v takomto prípade 
nemožno nadobudnúť dojem, že za 
predmetné služby cestovného ruchu 
prevzal zodpovednosť jediný organizátor, 
takéto asistenčné služby predstavujú 
alternatívny obchodný model, ktorý 
balíkom služieb často výrazne konkuruje.

prvú službu, napríklad ubytovanie v hoteli, 
a to aj s odkazom na internetovú stránku 
iného poskytovateľa alebo 
sprostredkovateľa služieb, na ktorej si 
predmetnú službu možno rezervovať. Hoci 
uvedené služby nepredstavujú balík služieb 
v zmysle tejto smernice, keďže v takomto 
prípade nemožno nadobudnúť dojem, že za 
predmetné služby cestovného ruchu 
prevzal zodpovednosť jediný organizátor 
a/alebo predajca, a keďže si predajcovia 
medzi sebou nepostúpili žiadne osobné 
údaje, takéto asistenčné služby predstavujú 
alternatívny obchodný model, ktorý 
balíkom služieb často výrazne konkuruje.

Or. en

Odôvodnenie

Objasnenie charakteru vymenených informácií (rozdiel medzi balíkom služieb definovanom 
v článku 3 ods. 2 písm. v) a asistenčnými cestovnými službami definovanými v článku 3 ods. 5 
písm. b)). Samotný odkaz na internetovú stránku nemôže predstavovať asistenčné cestovné 
služby (je nevyhnutné aspoň postúpenie informácií medzi obchodníkmi, ktoré sa týkajú 
rezervácie – dátumy a miesto). Musí sa objasniť riadny čas potvrdenia (prijatie 
potvrdzovacieho e-mailu) s cieľom zabezpečiť právnu istotu (vymedzenie časového obdobia 
má vplyv na to, čo sa má považovať za balík služieb a čo nie).

Pozmeňujúci návrh 99
Hans-Peter Mayer

Návrh smernice
Odôvodnenie 14 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(14a) Objavili sa on-line praktiky, 
prostredníctvom ktorých obchodníci 
sprostredkujúci obstarávanie súvisiacich 
cestovných služieb neuvádzajú na svojej 
internetovej stránke možnosť pre 
cestujúcich, aby si okrem hlavnej služby 
zvolili aj iné služby. Takéto praktiky 
možno považovať za zavádzajúce. Keďže 
existujúci právny rámec ešte neumožňuje 
ich elimináciu a vzhľadom na to, že sú 
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špecifické pre súvisiace cestovné služby, 
mali by sa zakázať na základe tejto 
smernice.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 100
Emma McClarkin

Návrh smernice
Odôvodnenie 15 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(15a) Pred vykonaním platby by mali byť 
spotrebitelia informovaní o tom, či si 
vyberajú balík služieb alebo súvisiace 
cestovné služby, a tým zodpovedajúcu 
úroveň ochrany.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 101
Emma McClarkin

Návrh smernice
Odôvodnenie 15 b (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(15b) Ak majú spotrebitelia záujem 
o dovolenku aj mimo rozsah tejto 
smernice, a tým aj bez tej istej úrovne 
ochrany poskytovanej na základe tejto 
smernice, mali by byť o tom informovaní 
pred vykonaním platby.

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 102
Hans-Peter Mayer

Návrh smernice
Odôvodnenie 16

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(16) Na účely stanovenia toho, či ide o 
balík služieb alebo o asistenčné cestovné 
služby, by sa mala brať do úvahy iba 
kombinácia rôznych služieb cestovného 
ruchu, napr. ubytovanie, doprava 
cestujúcich autobusom, vlakom, loďou 
alebo lietadlom, ako aj prenájom auta. 
Ubytovanie na rezidenčné účely, vrátane
dlhodobých jazykových kurzov, by sa za 
ubytovanie v zmysle tejto smernice nemalo 
považovať.

(16) Na účely stanovenia toho, či ide o 
balík služieb alebo o asistenčné cestovné 
služby, by sa mala brať do úvahy iba 
kombinácia rôznych služieb cestovného 
ruchu, napr. ubytovanie, doprava 
cestujúcich autobusom, vlakom, loďou 
alebo lietadlom, ako aj prenájom auta. 
Samotné nocľahy v hoteloch so súčasne 
rezervovanými službami, ako napríklad 
lístkami na muzikály alebo návštevami 
wellness zariadení, by mali byť vyňaté, ak 
tieto služby nepredstavujú významnú časť 
balíka služieb a vedľajšia služba nie je 
jednoznačne hlavným dôvodom cesty. 
Ubytovanie na rezidenčné účely na viac 
ako jeden mesiac, alebo ak nie je zrejmý 
turistický účel cesty, ako napríklad pri
dlhodobých jazykových kurzoch, by sa za 
ubytovanie v zmysle tejto smernice nemalo 
považovať.

Or. de

Pozmeňujúci návrh 103
Emma McClarkin

Návrh smernice
Odôvodnenie 16

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(16) Na účely stanovenia toho, či ide o 
balík služieb alebo o asistenčné cestovné 
služby, by sa mala brať do úvahy iba
kombinácia rôznych služieb cestovného 
ruchu, napr. ubytovanie, doprava 
cestujúcich autobusom, vlakom, loďou 
alebo lietadlom, ako aj prenájom auta. 

(16) Na účely stanovenia toho, či ide o 
balík služieb alebo o súvisiace cestovné 
služby, by sa mala brať do úvahy 
kombinácia rôznych služieb cestovného 
ruchu, napr. ubytovanie, doprava 
cestujúcich autobusom, vlakom, loďou 
alebo lietadlom, ako aj prenájom auta. 
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Ubytovanie na rezidenčné účely, vrátane
dlhodobých jazykových kurzov, by sa za 
ubytovanie v zmysle tejto smernice nemalo 
považovať.

Samotné nocľahy v hoteloch so súčasne 
rezervovanými službami, ako napríklad 
lístkami na muzikály alebo návštevami 
wellness zariadení, by mali byť vyňaté, ak 
tieto služby nie sú predávané 
spotrebiteľovi ako významná časť balíka 
služieb a vedľajšia služba nie je 
jednoznačne hlavným dôvodom cesty.
Ubytovanie na rezidenčné účely na viac 
ako jeden mesiac, alebo ak nie je zrejmý 
turistický účel cesty, ako napríklad pri
dlhodobých jazykových kurzoch, by sa za 
ubytovanie v zmysle tejto smernice nemalo 
považovať.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 104
Emma McClarkin

Návrh smernice
Odôvodnenie 17

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(17) Iné služby cestovného ruchu, ako 
napríklad zabezpečovanie vstupeniek na 
koncerty, športové podujatia, exkurzie 
alebo do zábavných parkov, sú službami, 
ktoré by sa v kombinácii buď s dopravou 
cestujúcich, ubytovaním a/alebo 
prenájmom áut mali považovať za služby, 
ktoré môžu predstavovať balík služieb 
alebo asistenčné cestovné služby. Takéto 
balíky služieb by však mali patriť do 
rozsahu pôsobnosti tejto smernice len v 
tom prípade, ak príslušná služba 
cestovného ruchu tvorí významnú časť 
balíka služieb. Služby cestovného ruchu by 
sa vo všeobecnosti mali považovať za 
významnú časť balíka služieb vtedy, ak 
tvoria viac ako 20 % podiel z celkovej 
ceny alebo iným spôsobom predstavujú 
podstatný atribút cesty alebo dovolenky. 
Doplnkové služby, napr. cestovné 
poistenie, preprava batožiny, stravovanie a 
upratovanie ako súčasť ubytovania, by sa 
za služby cestovného ruchu ako také 

(17) Iné služby cestovného ruchu, ako 
napríklad zabezpečovanie vstupeniek na 
koncerty, športové podujatia, exkurzie 
alebo do zábavných parkov, sú službami, 
ktoré by sa v kombinácii s dopravou 
cestujúcich mali považovať za služby, 
ktoré môžu predstavovať balík služieb 
alebo súvisiace cestovné služby. Takéto 
balíky služieb by však mali patriť do 
rozsahu pôsobnosti tejto smernice len v 
tom prípade, ak príslušná služba 
cestovného ruchu tvorí významnú časť 
balíka služieb. Služby cestovného ruchu by 
sa vo všeobecnosti mali považovať za 
významnú časť balíka služieb vtedy, ak sú 
ako také konkrétne predávané
spotrebiteľom a tvoria viac ako 20 % 
podiel z celkovej ceny alebo iným 
spôsobom predstavujú podstatný atribút 
cesty alebo dovolenky. Doplnkové služby, 
napr. cestovné poistenie, preprava 
batožiny, stravovanie a upratovanie ako 
súčasť ubytovania, by sa za služby 
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nemali považovať. cestovného ruchu ako také nemali 
považovať.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 105
Heide Rühle

Návrh smernice
Odôvodnenie 17

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(17) Iné služby cestovného ruchu, ako 
napríklad zabezpečovanie vstupeniek na 
koncerty, športové podujatia, exkurzie 
alebo do zábavných parkov, sú službami, 
ktoré by sa v kombinácii buď s dopravou 
cestujúcich, ubytovaním a/alebo 
prenájmom áut mali považovať za služby, 
ktoré môžu predstavovať balík služieb 
alebo asistenčné cestovné služby. Takéto 
balíky služieb by však mali patriť do 
rozsahu pôsobnosti tejto smernice len v 
tom prípade, ak príslušná služba 
cestovného ruchu tvorí významnú časť 
balíka služieb. Služby cestovného ruchu by 
sa vo všeobecnosti mali považovať za 
významnú časť balíka služieb vtedy, ak 
tvoria viac ako 20 % podiel z celkovej 
ceny alebo iným spôsobom predstavujú 
podstatný atribút cesty alebo dovolenky. 
Doplnkové služby, napr. cestovné 
poistenie, preprava batožiny, stravovanie a 
upratovanie ako súčasť ubytovania, by sa 
za služby cestovného ruchu ako také 
nemali považovať.

(17) Iné služby cestovného ruchu, ako 
napríklad zabezpečovanie vstupeniek na 
koncerty, športové podujatia, exkurzie 
alebo do zábavných parkov, sú službami, 
ktoré by sa v kombinácii buď s dopravou 
cestujúcich, ubytovaním a/alebo 
prenájmom áut mali považovať za služby, 
ktoré môžu predstavovať balík služieb 
alebo asistenčné cestovné služby. Takéto 
balíky služieb by však mali patriť do 
rozsahu pôsobnosti tejto smernice len v 
tom prípade, ak príslušná služba 
cestovného ruchu tvorí významnú časť 
balíka služieb. Služby cestovného ruchu by 
sa vo všeobecnosti mali považovať za 
významnú časť balíka služieb vtedy, ak sú 
tak výslovne opísané, ak tvoria viac ako 
40 % podiel z celkovej ceny alebo iným 
spôsobom predstavujú podstatný atribút 
cesty alebo dovolenky. Doplnkové služby, 
napr. najmä cestovné poistenie, doprava 
medzi železničnou stanicou a ubytovaním, 
doprava na začiatku cesty, ako aj v rámci 
výletných ciest, preprava batožiny, predaj 
skipasov, prenájom bicyklov alebo 
automobilov, stravovanie a upratovanie 
ako súčasť ubytovania, by sa za služby 
cestovného ruchu ako také nemali 
považovať.

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 106
Hans-Peter Mayer

Návrh smernice
Odôvodnenie 17

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(17) Iné služby cestovného ruchu, ako 
napríklad zabezpečovanie vstupeniek na 
koncerty, športové podujatia, exkurzie 
alebo do zábavných parkov, sú službami, 
ktoré by sa v kombinácii buď s dopravou 
cestujúcich, ubytovaním a/alebo 
prenájmom áut mali považovať za služby, 
ktoré môžu predstavovať balík služieb 
alebo asistenčné cestovné služby. Takéto 
balíky služieb by však mali patriť do 
rozsahu pôsobnosti tejto smernice len v 
tom prípade, ak príslušná služba 
cestovného ruchu tvorí významnú časť 
balíka služieb. Služby cestovného ruchu by 
sa vo všeobecnosti mali považovať za 
významnú časť balíka služieb vtedy, ak 
tvoria viac ako 20 % podiel z celkovej 
ceny alebo iným spôsobom predstavujú 
podstatný atribút cesty alebo dovolenky. 
Doplnkové služby, napr. cestovné 
poistenie, preprava batožiny, stravovanie a 
upratovanie ako súčasť ubytovania, by sa 
za služby cestovného ruchu ako také 
nemali považovať.

(17) Iné služby cestovného ruchu, ako 
napríklad zabezpečovanie vstupeniek na 
koncerty, športové podujatia, exkurzie 
alebo do zábavných parkov, sú službami, 
ktoré by sa v kombinácii buď s dopravou 
cestujúcich, ubytovaním a/alebo 
prenájmom áut mali považovať za služby, 
ktoré môžu predstavovať balík služieb 
alebo asistenčné cestovné služby. Takéto 
balíky služieb by však mali patriť do 
rozsahu pôsobnosti tejto smernice len v 
tom prípade, ak príslušná služba 
cestovného ruchu tvorí významnú časť 
balíka služieb. Služby cestovného ruchu by 
sa vo všeobecnosti mali považovať za 
významnú časť balíka služieb vtedy, ak sú 
tak výslovne opísané, jednoznačne 
predstavujú skutočný dôvod cesty, tvoria 
viac ako 20 % podiel z celkovej ceny alebo 
iným spôsobom predstavujú podstatný 
atribút cesty alebo dovolenky. Doplnkové 
služby, napr. najmä cestovné poistenie, 
doprava medzi železničnou stanicou a 
ubytovaním, doprava na začiatku cesty, 
ako aj v rámci výletných ciest , preprava 
batožiny, stravovanie a upratovanie ako 
súčasť ubytovania, by sa za služby 
cestovného ruchu ako také nemali 
považovať.

Or. de

Pozmeňujúci návrh 107
Othmar Karas

Návrh smernice
Odôvodnenie 17
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(17) Iné služby cestovného ruchu, ako 
napríklad zabezpečovanie vstupeniek na 
koncerty, športové podujatia, exkurzie 
alebo do zábavných parkov, sú službami, 
ktoré by sa v kombinácii buď s dopravou 
cestujúcich, ubytovaním a/alebo 
prenájmom áut mali považovať za služby,
ktoré môžu predstavovať balík služieb 
alebo asistenčné cestovné služby. Takéto 
balíky služieb by však mali patriť do 
rozsahu pôsobnosti tejto smernice len v 
tom prípade, ak príslušná služba 
cestovného ruchu tvorí významnú časť 
balíka služieb. Služby cestovného ruchu by 
sa vo všeobecnosti mali považovať za 
významnú časť balíka služieb vtedy, ak 
tvoria viac ako 20 % podiel z celkovej 
ceny alebo iným spôsobom predstavujú 
podstatný atribút cesty alebo dovolenky. 
Doplnkové služby, napr. cestovné 
poistenie, preprava batožiny, stravovanie a 
upratovanie ako súčasť ubytovania, by sa 
za služby cestovného ruchu ako také 
nemali považovať.

(17) Iné služby cestovného ruchu, ako 
napríklad zabezpečovanie vstupeniek na 
koncerty, športové podujatia, exkurzie 
alebo do zábavných parkov, sú službami, 
ktoré by sa v kombinácii buď s dopravou 
cestujúcich, ubytovaním a/alebo 
prenájmom áut mali považovať za služby, 
ktoré môžu predstavovať balík služieb 
alebo asistenčné cestovné služby. Takéto 
balíky služieb by však mali patriť do 
rozsahu pôsobnosti tejto smernice len v 
tom prípade, ak príslušná služba 
cestovného ruchu tvorí významnú časť 
balíka služieb. Služby cestovného ruchu by 
sa vo všeobecnosti mali považovať za 
významnú časť balíka služieb vtedy, ak 
tvoria viac ako 50 % podiel z celkovej 
ceny alebo iným spôsobom predstavujú 
podstatný atribút cesty alebo dovolenky. 
Doplnkové služby, napr. cestovné 
poistenie, preprava batožiny, doprava 
medzi železničnou stanicou a ubytovaním, 
rezervácia wellness služieb na mieste, 
prenájom bicyklov, stravovanie a 
upratovanie ako súčasť ubytovania, by sa 
za služby cestovného ruchu ako také 
nemali považovať.

Or. de

Odôvodnenie

Služby poskytované ubytovacími zariadeniami cestovného ruchu sú teraz predmetom smernice 
o právach spotrebiteľov. Ponuky hotelových a iných ubytovacích zariadení, ako sú wellness 
služby, vstupenky a prenájom vybavenia, by sa nemali považovať za balík služieb 
v kombinácii s ubytovaním, pokiaľ nepredstavujú významnú časť dovolenky alebo cesty. Je 
preto rozumnejšie stanoviť vyšší percentuálny limit na „významnú časť“ vo výške 50 % 
z celkovej ceny.

Pozmeňujúci návrh 108
Sergio Gaetano Cofferati
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Návrh smernice
Odôvodnenie 17

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(17) Iné služby cestovného ruchu, ako 
napríklad zabezpečovanie vstupeniek na 
koncerty, športové podujatia, exkurzie 
alebo do zábavných parkov, sú službami, 
ktoré by sa v kombinácii buď s dopravou 
cestujúcich, ubytovaním a/alebo 
prenájmom áut mali považovať za služby, 
ktoré môžu predstavovať balík služieb 
alebo asistenčné cestovné služby. Takéto 
balíky služieb by však mali patriť do 
rozsahu pôsobnosti tejto smernice len v 
tom prípade, ak príslušná služba 
cestovného ruchu tvorí významnú časť 
balíka služieb. Služby cestovného ruchu by 
sa vo všeobecnosti mali považovať za 
významnú časť balíka služieb vtedy, ak 
tvoria viac ako 20 % podiel z celkovej 
ceny alebo iným spôsobom predstavujú 
podstatný atribút cesty alebo dovolenky. 
Doplnkové služby, napr. cestovné 
poistenie, preprava batožiny, stravovanie a 
upratovanie ako súčasť ubytovania, by sa 
za služby cestovného ruchu ako také 
nemali považovať.

(17) Iné služby cestovného ruchu, ako 
napríklad zabezpečovanie vstupeniek na 
koncerty, športové podujatia, exkurzie 
alebo do zábavných parkov, sú službami, 
ktoré by sa v kombinácii buď s dopravou 
cestujúcich, ubytovaním a/alebo 
prenájmom áut mali považovať za služby, 
ktoré môžu predstavovať balík služieb 
alebo asistenčné cestovné služby. Takéto 
balíky služieb by však mali patriť do 
rozsahu pôsobnosti tejto smernice len v 
tom prípade, ak príslušná služba 
cestovného ruchu tvorí významnú časť 
balíka služieb. Služby cestovného ruchu by 
sa vo všeobecnosti mali považovať za 
významnú časť balíka služieb vtedy, ak 
tvoria viac ako 5 % podiel z celkovej ceny 
alebo iným spôsobom predstavujú dôležitý
atribút cesty alebo dovolenky. Doplnkové 
služby, napr. cestovné poistenie, preprava 
batožiny, stravovanie a upratovanie ako 
súčasť ubytovania, by sa za služby 
cestovného ruchu ako také nemali 
považovať.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 109
Jorgo Chatzimarkakis

Návrh smernice
Odôvodnenie 17

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(17) Iné služby cestovného ruchu, ako 
napríklad zabezpečovanie vstupeniek na 
koncerty, športové podujatia, exkurzie 
alebo do zábavných parkov, sú službami, 
ktoré by sa v kombinácii buď s dopravou 
cestujúcich, ubytovaním a/alebo 
prenájmom áut mali považovať za služby, 
ktoré môžu predstavovať balík služieb 

(17) Iné služby cestovného ruchu, ako 
napríklad zabezpečovanie vstupeniek na 
koncerty, športové podujatia, exkurzie 
alebo do zábavných parkov, sú službami, 
ktoré by sa v kombinácii buď s dopravou 
cestujúcich, ubytovaním a/alebo 
prenájmom áut mali považovať za služby, 
ktoré môžu predstavovať balík služieb 
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alebo asistenčné cestovné služby. Takéto 
balíky služieb by však mali patriť do 
rozsahu pôsobnosti tejto smernice len v 
tom prípade, ak príslušná služba 
cestovného ruchu tvorí významnú časť 
balíka služieb. Služby cestovného ruchu by 
sa vo všeobecnosti mali považovať za 
významnú časť balíka služieb vtedy, ak 
tvoria viac ako 20 % podiel z celkovej 
ceny alebo iným spôsobom predstavujú 
podstatný atribút cesty alebo dovolenky. 
Doplnkové služby, napr. cestovné 
poistenie, preprava batožiny, stravovanie a 
upratovanie ako súčasť ubytovania, by sa 
za služby cestovného ruchu ako také 
nemali považovať.

alebo asistenčné cestovné služby. Takéto 
balíky služieb by však mali patriť do 
rozsahu pôsobnosti tejto smernice len v 
tom prípade, ak príslušná služba 
cestovného ruchu tvorí významnú časť
balíka služieb. Služby cestovného ruchu by 
sa vo všeobecnosti mali považovať za 
významnú časť balíka služieb vtedy, ak 
tvoria viac ako 40 % podiel z celkovej 
ceny alebo iným spôsobom predstavujú 
podstatný atribút cesty alebo dovolenky. 
Doplnkové služby, napr. cestovné 
poistenie, preprava batožiny, stravovanie a 
upratovanie ako súčasť ubytovania, by sa 
za služby cestovného ruchu ako také 
nemali považovať.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 110
Jorgo Chatzimarkakis

Návrh smernice
Odôvodnenie 18

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(18) Malo by sa objasniť aj to, že zmluvy, 
na základe ktorých obchodník oprávňuje 
cestujúceho, aby si po uzatvorení zmluvy 
vybral spomedzi rôznych druhov služieb 
cestovného ruchu (ako v prípade 
darčekových poukážok na balík cestovných 
služieb), by mali predstavovať balík 
služieb. Navyše, kombinácia služieb 
cestovného ruchu by sa mala považovať 
za balík služieb vtedy, keď si obchodníci 
medzi sebou postúpia meno a ďalšie údaje 
cestujúceho potrebné na uskutočnenie 
rezervácie najneskôr vo chvíli potvrdenia 
rezervácie prvej služby. Údaje potrebné na 
uskutočnenie rezervácie sú údaje z 
kreditnej karty alebo iné informácie 
potrebné na uskutočnenie platby. Na 
druhej strane, samotné postúpenie údajov, 
ako je destinácia cesty alebo cestovný 

(18) Malo by sa objasniť aj to, že zmluvy, 
na základe ktorých obchodník oprávňuje 
cestujúceho, aby si po uzatvorení zmluvy 
vybral spomedzi rôznych druhov služieb 
cestovného ruchu (ako v prípade 
darčekových poukážok na balík cestovných 
služieb), by mali predstavovať balík 
služieb.
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harmonogram, by nemalo postačovať.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 111
Sergio Gaetano Cofferati

Návrh smernice
Odôvodnenie 18

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(18) Malo by sa objasniť aj to, že zmluvy, 
na základe ktorých obchodník oprávňuje 
cestujúceho, aby si po uzatvorení zmluvy 
vybral spomedzi rôznych druhov služieb 
cestovného ruchu (ako v prípade 
darčekových poukážok na balík cestovných 
služieb), by mali predstavovať balík 
služieb. Navyše, kombinácia služieb 
cestovného ruchu by sa mala považovať za 
balík služieb vtedy, keď si obchodníci 
medzi sebou postúpia meno a ďalšie údaje 
cestujúceho potrebné na uskutočnenie 
rezervácie najneskôr vo chvíli potvrdenia 
rezervácie prvej služby. Údaje potrebné na 
uskutočnenie rezervácie sú údaje z 
kreditnej karty alebo iné informácie 
potrebné na uskutočnenie platby. Na 
druhej strane, samotné postúpenie údajov, 
ako je destinácia cesty alebo cestovný 
harmonogram, by nemalo postačovať.

(18) Malo by sa objasniť aj to, že zmluvy, 
na základe ktorých obchodník oprávňuje 
cestujúceho, aby si po uzatvorení zmluvy 
vybral spomedzi rôznych druhov služieb 
cestovného ruchu (ako v prípade 
darčekových poukážok na balík cestovných 
služieb), by mali predstavovať balík 
služieb. Navyše, kombinácia služieb 
cestovného ruchu by sa mala považovať za 
balík služieb vtedy, keď si obchodníci 
medzi sebou postúpia meno cestujúceho
alebo údaje o rezervácii potrebné na 
uskutočnenie rezervácie.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 112
Catherine Stihler

Návrh smernice
Odôvodnenie 18

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(18) Malo by sa objasniť aj to, že zmluvy, (18) Malo by sa objasniť aj to, že zmluvy, 
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na základe ktorých obchodník oprávňuje 
cestujúceho, aby si po uzatvorení zmluvy 
vybral spomedzi rôznych druhov služieb 
cestovného ruchu (ako v prípade 
darčekových poukážok na balík cestovných 
služieb), by mali predstavovať balík 
služieb. Navyše, kombinácia služieb 
cestovného ruchu by sa mala považovať za 
balík služieb vtedy, keď si obchodníci 
medzi sebou postúpia meno a ďalšie údaje
cestujúceho potrebné na uskutočnenie 
rezervácie najneskôr vo chvíli potvrdenia 
rezervácie prvej služby. Údaje potrebné na 
uskutočnenie rezervácie sú údaje z 
kreditnej karty alebo iné informácie 
potrebné na uskutočnenie platby. Na 
druhej strane, samotné postúpenie údajov, 
ako je destinácia cesty alebo cestovný 
harmonogram, by nemalo postačovať.

na základe ktorých obchodník oprávňuje 
cestujúceho, aby si po uzatvorení zmluvy 
vybral spomedzi rôznych druhov služieb 
cestovného ruchu (ako v prípade 
darčekových poukážok na balík cestovných 
služieb), by mali predstavovať balík 
služieb. Navyše, kombinácia služieb 
cestovného ruchu by sa mala považovať za 
balík služieb vtedy, keď si obchodníci 
medzi sebou postúpia meno a údaje 
potrebné na uskutočnenie rezervácie.

Or. en

Odôvodnenie

Postúpenie údajov o spotrebiteľovi medzi prepojenými rezervačnými systémami by malo 
postačovať na vytvorenie balíka dovolenkových služieb, ak vedie ku kombinácii najmenej 
dvoch rozličných typov cestovných služieb na tej istej ceste. Aj pojem „ďalšie údaje“ je príliš 
vágny.

Pozmeňujúci návrh 113
Philippe Juvin

Návrh smernice
Odôvodnenie 18

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(18) Malo by sa objasniť aj to, že zmluvy, 
na základe ktorých obchodník oprávňuje 
cestujúceho, aby si po uzatvorení zmluvy 
vybral spomedzi rôznych druhov služieb 
cestovného ruchu (ako v prípade 
darčekových poukážok na balík cestovných 
služieb), by mali predstavovať balík 
služieb. Navyše, kombinácia služieb 
cestovného ruchu by sa mala považovať za 

(18) Malo by sa objasniť aj to, že zmluvy, 
na základe ktorých obchodník oprávňuje 
cestujúceho, aby si po uzatvorení zmluvy 
vybral spomedzi rôznych druhov služieb 
cestovného ruchu (ako v prípade 
darčekových poukážok na balík cestovných 
služieb), by mali predstavovať balík 
služieb. Navyše, kombinácia služieb 
cestovného ruchu by sa mala považovať za 
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balík služieb vtedy, keď si obchodníci 
medzi sebou postúpia meno a ďalšie údaje
cestujúceho potrebné na uskutočnenie 
rezervácie najneskôr vo chvíli potvrdenia 
rezervácie prvej služby. Údaje potrebné na 
uskutočnenie rezervácie sú údaje z 
kreditnej karty alebo iné informácie 
potrebné na uskutočnenie platby. Na druhej 
strane, samotné postúpenie údajov, ako je 
destinácia cesty alebo cestovný 
harmonogram, by nemalo postačovať.

balík služieb vtedy, keď si obchodníci 
medzi sebou postúpia osobné údaje
cestujúceho potrebné na uskutočnenie 
rezervácie najneskôr vo chvíli potvrdenia 
rezervácie prvej služby e-mailom. Osobné 
údaje cestujúceho potrebné na 
uskutočnenie rezervácie sú meno 
cestujúceho, adresa, telefónne číslo, údaje 
z kreditnej karty alebo iné informácie 
potrebné na uskutočnenie platby. Na druhej 
strane, samotné postúpenie údajov
týkajúcich sa len služieb cestovného 
ruchu, ako je destinácia cesty alebo 
cestovný harmonogram, bez postúpenia 
osobných údajov cestujúceho by nemalo 
postačovať.

Or. en

Odôvodnenie

Objasnenie charakteru vymenených informácií (rozdiel medzi balíkom služieb definovanom 
v článku 3 ods. 2 písm. v) a asistenčnými cestovnými službami definovanými v článku 3 ods. 5 
písm. b)). Samotný odkaz na internetovú stránku nemôže predstavovať asistenčné cestovné 
služby (je nevyhnutné aspoň postúpenie informácií medzi obchodníkmi, ktoré sa týkajú 
rezervácie – dátumy a miesto). Musí sa objasniť riadny čas potvrdenia (prijatie 
potvrdzovacieho e-mailu) s cieľom zabezpečiť právnu istotu (vymedzenie časového obdobia 
má vplyv na to, čo sa má považovať za balík služieb a čo nie).

Pozmeňujúci návrh 114
Heide Rühle

Návrh smernice
Odôvodnenie 18

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(18) Malo by sa objasniť aj to, že zmluvy, 
na základe ktorých obchodník oprávňuje 
cestujúceho, aby si po uzatvorení zmluvy 
vybral spomedzi rôznych druhov služieb 
cestovného ruchu (ako v prípade 
darčekových poukážok na balík cestovných 
služieb), by mali predstavovať balík 
služieb. Navyše, kombinácia služieb 
cestovného ruchu by sa mala považovať za 
balík služieb vtedy, keď si obchodníci 
medzi sebou postúpia meno a ďalšie údaje

(18) Malo by sa objasniť aj to, že zmluvy, 
na základe ktorých obchodník oprávňuje 
cestujúceho, aby si po uzatvorení zmluvy 
vybral spomedzi rôznych druhov služieb 
cestovného ruchu (ako v prípade 
darčekových poukážok na balík cestovných 
služieb), by mali predstavovať balík 
služieb. Navyše, kombinácia služieb 
cestovného ruchu by sa mala považovať za 
balík služieb vtedy, keď si obchodníci 
medzi sebou postúpia ďalšie údaje
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cestujúceho potrebné na uskutočnenie 
rezervácie najneskôr vo chvíli potvrdenia 
rezervácie prvej služby. Údaje potrebné na 
uskutočnenie rezervácie sú údaje z 
kreditnej karty alebo iné informácie 
potrebné na uskutočnenie platby. Na druhej 
strane, samotné postúpenie údajov, ako je 
destinácia cesty alebo cestovný 
harmonogram, by nemalo postačovať.

potrebné na uskutočnenie rezervácie 
najneskôr vo chvíli potvrdenia rezervácie 
prvej služby. Údaje potrebné na 
uskutočnenie rezervácie sú údaje z 
kreditnej karty alebo iné informácie 
potrebné na uskutočnenie platby. Na druhej 
strane, samotné postúpenie údajov, ako je 
destinácia cesty alebo cestovný 
harmonogram, by nemalo postačovať.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 115
Sergio Gaetano Cofferati

Návrh smernice
Odôvodnenie 19

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(19) Keďže nutnosť chrániť cestujúcich 
nie je v prípade krátkodobých ciest taká 
výrazná, s cieľom predísť zbytočnej 
záťaži obchodníkov, by sa z rozsahu 
pôsobnosti tejto smernice mali vylúčiť 
cesty trvajúce menej ako 24 hodín, ktoré 
nezahŕňajú ubytovanie, ako aj 
príležitostne usporadúvané balíky služieb.

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci návrh 116
Anna Hedh

Návrh smernice
Odôvodnenie 19

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(19) Keďže nutnosť chrániť cestujúcich 
nie je v prípade krátkodobých ciest taká 
výrazná, s cieľom predísť zbytočnej 
záťaži obchodníkov, by sa z rozsahu 
pôsobnosti tejto smernice mali vylúčiť 

vypúšťa sa
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cesty trvajúce menej ako 24 hodín, ktoré 
nezahŕňajú ubytovanie, ako aj 
príležitostne usporadúvané balíky služieb.

Or. sv

Pozmeňujúci návrh 117
Philippe Juvin

Návrh smernice
Odôvodnenie 20

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(20) Hlavným znakom balíka cestovných 
služieb je to, že aspoň jeden obchodník 
nesie ako organizátor zodpovednosť za 
riadne poskytnutie balíka ako celku. V 
dôsledku toho by mal obchodník konať 
výlučne ako predajca alebo 
sprostredkovateľ a neniesť pritom 
zodpovednosť za organizáciu cestovných 
služieb len v takých prípadoch, keď ako 
organizátor balíka služieb vystupuje iný 
obchodník, spravidla cestovná kancelária 
alebo internetový predajca. Posúdenie 
toho, či obchodník pôsobí ako organizátor 
predmetného balíka služieb, by malo 
závisieť od toho, či sa podieľal na tvorbe 
balíka služieb v zmysle vymedzenia 
stanoveného v tejto smernici, a nie od 
označenia, pod ktorým túto činnosť 
vykonáva. Keď kritérium, ktoré umožňuje 
určiť, či predmetná kombinácia služieb 
cestovného ruchu predstavuje balík služieb, 
spĺňajú dvaja alebo viacerí obchodníci, a 
keď títo obchodníci neinformovali 
cestujúceho, ktorý z nich je organizátorom 
balíka služieb, za organizátorov by sa mali 
považovať všetci príslušní obchodníci.

(20) Hlavným znakom balíka cestovných 
služieb je to, že aspoň jeden obchodník, 
organizátor a/alebo predajca nesie 
zodpovednosť za riadne poskytnutie balíka 
ako celku. Posúdenie toho, či obchodník 
pôsobí ako organizátor predmetného balíka 
služieb, by malo závisieť od toho, či sa 
podieľal na tvorbe balíka služieb v zmysle 
vymedzenia stanoveného v tejto smernici, 
a nie od označenia, pod ktorým túto 
činnosť vykonáva. Keď kritérium, ktoré 
umožňuje určiť, či predmetná kombinácia 
služieb cestovného ruchu predstavuje balík 
služieb, spĺňajú dvaja alebo viacerí 
obchodníci, a keď títo obchodníci 
neinformovali cestujúceho, ktorý z nich je 
organizátorom balíka služieb, za 
organizátorov by sa mali považovať všetci 
príslušní obchodníci.

Or. en

Odôvodnenie

The current EC proposal questions the possibility left to Member States by the 1990 Directive 
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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.

Pozmeňujúci návrh 118
Philippe Juvin

Návrh smernice
Odôvodnenie 21

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(21) Pokiaľ ide o balíky služieb, za 
poskytovanie informácií pred uzatvorením 
zmluvy by mali niesť zodpovednosť 
predajcovia spolu s organizátorom. 
Zároveň by sa malo jasne stanoviť, že nesú 
zodpovednosť za chyby pri rezervácii. V 
záujme uľahčenia komunikácie, a to najmä 
v cezhraničných prípadoch, by cestujúci 
mali mať možnosť skontaktovať sa s 
organizátorom aj prostredníctvom 
predajcu, u ktorého si balík služieb 
zakúpili.

(21) Pokiaľ ide o balíky služieb, za 
poskytovanie informácií pred uzatvorením 
zmluvy by mali niesť zodpovednosť 
predajcovia spolu s organizátorom. 
Zároveň by sa malo jasne stanoviť, že nesú 
zodpovednosť za chyby pri rezervácii, ak 
rezerváciu skutočne vykonávali. 
Predajcovia by preto nemali niesť
zodpovednosť za chyby pri rezervácií , ak 
sú zapríčinené chybami spôsobenými 
iným obchodníkom, u ktorého si obstarali 
doplnkové služby cestovného ruchu 
prostredníctvom prepojených on-line 
rezervačných systémov v súvislosti s 
asistenčnými cestovnými službami na 
základe samotného postúpenia cielených 
informácií zahrnujúcich destináciu a 
harmonogram cesty. V tomto prípade by 
mal byť obchodník poskytujúci doplnkové 
služby zodpovedný za chyby vzniknuté v 
priebehu rezervácie týchto služieb. V 
záujme uľahčenia komunikácie, a to najmä 
v cezhraničných prípadoch, by cestujúci 
mali mať možnosť skontaktovať sa s 
organizátorom aj prostredníctvom 
predajcu, u ktorého si balík služieb 
zakúpili.

Or. en
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Odôvodnenie

Predajcovia by mali byť zodpovední za chyby, len ak skutočne vykonávali rezerváciu. Ak v 
prípade asistenčných cestovných služieb využívajúcich on-line rezerváciu na základe 
postúpenia cielených informácií medzi obchodníkmi, ktoré zahrnujú destináciu a 
harmonogram cesty (pozri pozmeňujúci návrh k článku 3 ods. 5 písm. b)), obchodník 
poskytujúci doplnkové služby spraví pri rezervácii chyby, bude za chyby pri rezervácii 
zodpovedný on a nie predajca, ktorý nevykonával rezerváciu doplnkových služieb.

Pozmeňujúci návrh 119
Catherine Stihler

Návrh smernice
Odôvodnenie 23

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(23) Kľúčové informácie, napríklad o 
hlavných znakoch služieb cestovného 
ruchu alebo o cenách, ktoré sú poskytnuté 
v reklamách, na internetovej lokalite 
organizátora alebo v katalógoch ako súčasť 
informácií poskytovaných pred 
uzatvorením zmluvy, by mali byť záväzné, 
s výnimkou prípadu, keď si organizátor 
vyhradzuje právo tieto prvky zmeniť a keď 
takéto zmeny jasným a zreteľným 
spôsobom oznámi cestujúcemu pred 
uzavretím zmluvy. Vzhľadom na nové 
komunikačné technológie už nie je 
nevyhnutné stanoviť konkrétne pravidlá v 
katalógoch. Je však vhodné zabezpečiť, 
aby si zmluvné strany za určitých 
okolností oznámili zmeny, ktoré majú 
vplyv na plnenie zmluvy, na trvalom 
nosiči, ktorý zostane dostupný pre budúce 
nahliadnutie. Vždy by mala existovať 
možnosť tieto informácie zmeniť, keď sa 
obidve zmluvné strany na tom výslovne 
dohodnú.

(23) Kľúčové informácie, napríklad o 
hlavných znakoch služieb cestovného 
ruchu alebo o cenách, ktoré sú poskytnuté 
v reklamách, na internetovej lokalite 
organizátora alebo v katalógoch ako súčasť 
informácií poskytovaných pred 
uzatvorením zmluvy, by mali byť záväzné, 
s výnimkou prípadu, keď si organizátor 
vyhradzuje právo tieto prvky zmeniť a keď 
takéto zmeny jasným a zreteľným 
spôsobom oznámi cestujúcemu pred 
uzavretím zmluvy. Zmluvné strany si 
musia primeraným spôsobom oznámiť
zmeny, ktoré majú vplyv na plnenie 
zmluvy, na trvalom nosiči, ktorý zostane 
dostupný pre budúce nahliadnutie. Vždy by 
mala existovať možnosť tieto informácie 
zmeniť, keď sa obidve zmluvné strany na 
tom výslovne dohodnú.

Or. en

Odôvodenie

Keďže sa digitálna komunikácia stáva čoraz významnejším prostriedkom, informácie by mali 
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byť dostupné na rôznych nosičoch s cieľom zabezpečiť dostupnosť pre všetkých spotrebiteľov.

Pozmeňujúci návrh 120
Emma McClarkin

Návrh smernice
Odôvodnenie 23 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(23a) Vzhľadom na nové komunikačné 
technológie, ktoré môžu spotrebiteľom 
pomôcť zabezpečiť prístup k aktuálnym 
informáciám počas rezervácie, a na 
rastúci trend rezervovať si balík 
cestovných služieb on-line, už nie sú 
potrebné konkrétne pravidlá na tlačené 
katalógy.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 121
Jorgo Chatzimarkakis

Návrh smernice
Odôvodnenie 23 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(23a) Časy letov by mali byť pevnou 
súčasťou zmluvy a patriť medzi hlavné 
znaky služby. Nemali by sa odchyľovať 
o viac než 5 hodín.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 122
Hans-Peter Mayer

Návrh smernice
Odôvodnenie 26
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(26) Keďže balíky služieb sa často zakúpia 
dlho pred ich poskytnutím, môže dôjsť k 
nepredvídaným udalostiam. Cestujúci by 
preto za určitých okolností mal byť 
oprávnený previesť balík služieb na iného 
cestujúceho. Organizátor by v takýchto 
situáciách mal mať možnosť získať naspäť 
náklady, ktoré vynaložil, napríklad ak 
subdodávateľ požaduje poplatok za zmenu 
mena cestujúceho alebo za zrušenie 
cestovného lístka a vydanie nového. 
Cestujúci by takisto mali mať možnosť 
zrušiť zmluvu kedykoľvek pred začiatkom 
poskytovania balíka služieb, a to za platbu 
primeranej náhrady, ako aj právo na 
ukončenie zmluvy bez povinnosti zaplatiť 
náhradu v prípade, ak poskytovanie balíka 
služieb výrazne ovplyvnia neodvrátiteľné a 
mimoriadne okolnosti, napríklad vojna 
alebo prírodná katastrofa. Za 
neodvrátiteľné a mimoriadne okolnosti by 
sa mali považovať najmä okolnosti, v 
súvislosti s ktorými spoľahlivé a verejnosti 
dostupné správy – napríklad odporúčania 
vydané orgánmi členského štátu –
odrádzajú obyvateľov od cestovania do 
predmetnej destinácie.

(26) Keďže balíky služieb sa často zakúpia 
dlho pred ich poskytnutím, môže dôjsť k 
nepredvídaným udalostiam. Cestujúci by 
preto za určitých okolností mal byť 
oprávnený previesť balík služieb na iného 
cestujúceho. Organizátor by v takýchto 
situáciách mal mať možnosť získať naspäť 
náklady, ktoré vynaložil, napríklad ak 
subdodávateľ požaduje poplatok za zmenu
mena cestujúceho alebo za zrušenie 
cestovného lístka a vydanie nového. 
Cestujúci by takisto mali mať možnosť 
zrušiť zmluvu kedykoľvek pred začiatkom 
poskytovania balíka služieb, a to za platbu 
primeranej náhrady, ako aj právo na 
ukončenie zmluvy bez povinnosti zaplatiť 
náhradu v prípade, ak poskytovanie balíka 
služieb výrazne ovplyvnia neodvrátiteľné a 
mimoriadne okolnosti, napríklad vojna 
alebo prírodná katastrofa, terorizmus, 
hurikány, zemetrasenia a politická 
nestabilita, ktoré ohrozujú bezpečnosť
cestujúcich. Za neodvrátiteľné a 
mimoriadne okolnosti by sa mali 
považovať najmä okolnosti, v súvislosti s 
ktorými spoľahlivé a verejnosti dostupné 
správy – napríklad odporúčania vydané 
orgánmi členského štátu – odrádzajú 
obyvateľov od cestovania do predmetnej 
destinácie.

Or. de

Pozmeňujúci návrh 123
Sergio Gaetano Cofferati

Návrh smernice
Odôvodnenie 26

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(26) Keďže balíky služieb sa často zakúpia 
dlho pred ich poskytnutím, môže dôjsť k 
nepredvídaným udalostiam. Cestujúci by 
preto za určitých okolností mal byť 

(26) Keďže balíky služieb sa často zakúpia 
dlho pred ich poskytnutím, môže dôjsť k 
nepredvídaným udalostiam. Cestujúci by 
preto za určitých okolností mal byť 
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oprávnený previesť balík služieb na iného 
cestujúceho. Organizátor by v takýchto 
situáciách mal mať možnosť získať naspäť 
náklady, ktoré vynaložil, napríklad ak 
subdodávateľ požaduje poplatok za zmenu 
mena cestujúceho alebo za zrušenie 
cestovného lístka a vydanie nového. 
Cestujúci by takisto mali mať možnosť 
zrušiť zmluvu kedykoľvek pred začiatkom 
poskytovania balíka služieb, a to za platbu
primeranej náhrady, ako aj právo na 
ukončenie zmluvy bez povinnosti zaplatiť 
náhradu v prípade, ak poskytovanie balíka 
služieb výrazne ovplyvnia neodvrátiteľné a 
mimoriadne okolnosti, napríklad vojna 
alebo prírodná katastrofa. Za 
neodvrátiteľné a mimoriadne okolnosti by 
sa mali považovať najmä okolnosti, v 
súvislosti s ktorými spoľahlivé a verejnosti 
dostupné správy – napríklad odporúčania 
vydané orgánmi členského štátu –
odrádzajú obyvateľov od cestovania do 
predmetnej destinácie.

oprávnený previesť balík služieb na iného 
cestujúceho. Organizátor by v takýchto 
situáciách mal mať možnosť získať naspäť 
prípadné náklady, ktoré vynaložil, 
napríklad ak subdodávateľ požaduje 
poplatok za zmenu mena cestujúceho alebo 
za zrušenie cestovného lístka a vydanie 
nového. Cestujúci by takisto mali mať 
možnosť zrušiť zmluvu kedykoľvek pred 
začiatkom poskytovania balíka služieb. 
Toto zrušenie sa môže spájať s platbou 
primeranej náhrady a v tomto prípade by 
sa v zmluve mali uvádzať primerané 
štandardizované poplatky za zrušenie. V 
každom prípade budú mať cestujúci právo 
na ukončenie zmluvy bez povinnosti 
zaplatiť náhradu v prípade, ak 
poskytovanie balíka služieb výrazne 
ovplyvnia neodvrátiteľné a mimoriadne 
okolnosti, napríklad vojna alebo prírodná 
katastrofa. Za neodvrátiteľné a mimoriadne 
okolnosti by sa mali považovať najmä 
okolnosti, v súvislosti s ktorými spoľahlivé 
a verejnosti dostupné správy – napríklad 
odporúčania vydané orgánmi členského 
štátu – odrádzajú obyvateľov od cestovania 
do predmetnej destinácie.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 124
Philippe Juvin

Návrh smernice
Odôvodnenie 26

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(26) Keďže balíky služieb sa často zakúpia 
dlho pred ich poskytnutím, môže dôjsť k 
nepredvídaným udalostiam. Cestujúci by 
preto za určitých okolností mal byť 
oprávnený previesť balík služieb na iného 
cestujúceho. Organizátor by v takýchto 
situáciách mal mať možnosť získať naspäť 
náklady, ktoré vynaložil, napríklad ak 

(Netýka sa slovenskej verzie.)



PE526.125v01-00 30/198 AM\1013596SK.doc

SK

subdodávateľ požaduje poplatok za zmenu 
mena cestujúceho alebo za zrušenie 
cestovného lístka a vydanie nového. 
Cestujúci by takisto mali mať možnosť 
zrušiť zmluvu kedykoľvek pred začiatkom 
poskytovania balíka služieb, a to za platbu 
primeranej náhrady, ako aj právo na 
ukončenie zmluvy bez povinnosti zaplatiť 
náhradu v prípade, ak poskytovanie balíka 
služieb výrazne ovplyvnia neodvrátiteľné a 
mimoriadne okolnosti, napríklad vojna 
alebo prírodná katastrofa. Za 
neodvrátiteľné a mimoriadne okolnosti by 
sa mali považovať najmä okolnosti, v 
súvislosti s ktorými spoľahlivé a verejnosti 
dostupné správy – napríklad odporúčania 
vydané orgánmi členského štátu –
odrádzajú obyvateľov od cestovania do 
predmetnej destinácie.

Or. fr

Odôvodnenie

(Netýka sa slovenskej verzie.)

Pozmeňujúci návrh 125
Anna Hedh

Návrh smernice
Odôvodnenie 26

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(26) Keďže balíky služieb sa často zakúpia 
dlho pred ich poskytnutím, môže dôjsť k 
nepredvídaným udalostiam. Cestujúci by 
preto za určitých okolností mal byť 
oprávnený previesť balík služieb na iného 
cestujúceho. Organizátor by v takýchto 
situáciách mal mať možnosť získať naspäť 
náklady, ktoré vynaložil, napríklad ak 
subdodávateľ požaduje poplatok za zmenu 
mena cestujúceho alebo za zrušenie 
cestovného lístka a vydanie nového. 
Cestujúci by takisto mali mať možnosť 

(26) Keďže balíky služieb sa často zakúpia 
dlho pred ich poskytnutím, môže dôjsť k 
nepredvídaným udalostiam. Cestujúci by 
preto za určitých okolností mal byť 
oprávnený previesť balík služieb na iného 
cestujúceho. Organizátor by v takýchto 
situáciách mal mať možnosť získať naspäť 
náklady, ktoré vynaložil, napríklad ak 
subdodávateľ požaduje poplatok za zmenu 
mena cestujúceho alebo za zrušenie 
cestovného lístka a vydanie nového. 
Cestujúci by takisto mali mať možnosť 
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zrušiť zmluvu kedykoľvek pred začiatkom 
poskytovania balíka služieb, a to za platbu 
primeranej náhrady, ako aj právo na 
ukončenie zmluvy bez povinnosti zaplatiť 
náhradu v prípade, ak poskytovanie balíka 
služieb výrazne ovplyvnia neodvrátiteľné a 
mimoriadne okolnosti, napríklad vojna 
alebo prírodná katastrofa. Za 
neodvrátiteľné a mimoriadne okolnosti by 
sa mali považovať najmä okolnosti, v 
súvislosti s ktorými spoľahlivé a verejnosti 
dostupné správy – napríklad odporúčania 
vydané orgánmi členského štátu –
odrádzajú obyvateľov od cestovania do 
predmetnej destinácie.

zrušiť zmluvu kedykoľvek pred začiatkom 
poskytovania balíka služieb, a to za platbu 
primeranej náhrady, ako aj právo na 
ukončenie zmluvy bez povinnosti zaplatiť 
náhradu v prípade, ak poskytovanie balíka 
služieb výrazne ovplyvnia neodvrátiteľné a 
mimoriadne okolnosti, napríklad vojna, 
terorizmus, politická nestabilita alebo 
prírodná katastrofa. Za neodvrátiteľné a 
mimoriadne okolnosti by sa mali 
považovať najmä okolnosti, v súvislosti s
ktorými spoľahlivé a verejnosti dostupné 
správy – napríklad odporúčania vydané 
orgánmi členského štátu – odrádzajú 
obyvateľov od cestovania do predmetnej 
destinácie.

Or. sv

Pozmeňujúci návrh 126
Catherine Stihler

Návrh smernice
Odôvodnenie 27

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(27) Aj organizátor by mal byť za určitých 
situácií oprávnený ukončiť zmluvu pred 
začiatkom realizácie balíka služieb bez 
povinnosti zaplatiť náhradu, napríklad ak 
sa nedosiahol minimálny počet účastníkov 
a ak bola takáto možnosť stanovená v 
zmluve.

(27) Aj organizátor by mal byť za určitých 
situácií oprávnený ukončiť zmluvu pred 
začiatkom realizácie balíka služieb bez 
povinnosti zaplatiť náhradu, napríklad ak 
sa nedosiahol minimálny počet účastníkov 
a ak bola takáto možnosť stanovená v 
zmluve. V tomto prípade by mal 
organizátor primerane informovať 
cestujúcich, na ktorých môže mať vplyv
táto zmluvná podmienka. 

Or. en

Pozmeňujúci návrh 127
Sergio Gaetano Cofferati
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Návrh smernice
Odôvodnenie 28

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(28) Malo by sa umožniť, aby organizátori 
v určitých prípadoch mohli zaviesť 
jednostranné zmeny do zmluvy o balíku 
cestovných služieb. Cestujúci by však mali 
mať právo na ukončenie zmluvy v prípade, 
ak navrhované úpravy výrazne zmenia 
ktorýkoľvek z hlavných znakov služieb 
cestovného ruchu. Zvýšenie cien by malo 
byť možné iba vtedy, ak došlo k zmene 
výšky nákladov na pohonné hmoty na 
dopravu cestujúcich, k zmene daní alebo 
poplatkov zavedených treťou stranou, ktorá 
nie je priamo zapojená do výkonu 
príslušných služieb cestovného ruchu, 
alebo k zmene výmenných kurzov 
týkajúcich sa balíka služieb, a ak úprava 
ceny (smerom nahor aj nadol) je v zmluve 
výslovne uvedená. Zvýšenie cien by sa 
malo obmedziť na 10 % ceny predmetného 
balíka služieb.

(28) Malo by sa umožniť, aby organizátori 
v určitých prípadoch mohli zaviesť 
jednostranné zmeny do zmluvy o balíku 
cestovných služieb. Cestujúci by však mali 
mať právo na ukončenie zmluvy v prípade, 
ak navrhované úpravy zmenia ktorýkoľvek 
z hlavných znakov služieb cestovného 
ruchu. Zvýšenie cien by malo byť možné 
iba vtedy, ak bola zmluva uzatvorená viac 
než tri mesiace pred začatím jej platnosti a
ak došlo k zmene výšky nákladov na 
pohonné hmoty na dopravu cestujúcich, k 
zmene daní alebo poplatkov zavedených 
treťou stranou, ktorá nie je priamo 
zapojená do výkonu príslušných služieb 
cestovného ruchu, alebo k zmene 
výmenných kurzov týkajúcich sa balíka 
služieb, a ak úprava ceny (smerom nahor aj 
nadol) je v zmluve výslovne uvedená. 
Zvýšenie cien by sa malo obmedziť na 5 % 
ceny predmetného balíka služieb.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 128
Konstantinos Poupakis

Návrh smernice
Odôvodnenie 28

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(28) Malo by sa umožniť, aby organizátori 
v určitých prípadoch mohli zaviesť 
jednostranné zmeny do zmluvy o balíku 
cestovných služieb. Cestujúci by však mali 
mať právo na ukončenie zmluvy v prípade, 
ak navrhované úpravy výrazne zmenia 
ktorýkoľvek z hlavných znakov služieb 
cestovného ruchu. Zvýšenie cien by malo 
byť možné iba vtedy, ak došlo k zmene 

(28) Malo by sa umožniť, aby organizátori 
v určitých prípadoch mohli zaviesť 
jednostranné zmeny do zmluvy o balíku 
cestovných služieb. Cestujúci by však mali 
mať právo na ukončenie zmluvy v prípade, 
ak navrhované úpravy výrazne zmenia 
ktorýkoľvek z hlavných znakov služieb 
cestovného ruchu. Zvýšenie cien by malo 
byť možné iba vtedy, ak došlo k zmene 
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výšky nákladov na pohonné hmoty na 
dopravu cestujúcich, k zmene daní alebo 
poplatkov zavedených treťou stranou, ktorá 
nie je priamo zapojená do výkonu 
príslušných služieb cestovného ruchu, 
alebo k zmene výmenných kurzov 
týkajúcich sa balíka služieb, a ak úprava 
ceny (smerom nahor aj nadol) je v zmluve 
výslovne uvedená. Zvýšenie cien by sa 
malo obmedziť na 10 % ceny predmetného 
balíka služieb.

výšky nákladov na pohonné hmoty na 
dopravu cestujúcich, k zmene daní alebo 
poplatkov zavedených treťou stranou, ktorá 
nie je priamo zapojená do výkonu 
príslušných služieb cestovného ruchu, 
alebo k zmene výmenných kurzov 
týkajúcich sa balíka služieb, a ak úprava 
ceny (smerom nahor aj nadol) je v zmluve 
výslovne uvedená. Zvýšenie cien by sa 
malo obmedziť na 5 % ceny predmetného 
balíka služieb.

Or. el

Odôvodnenie

10 % by znamenalo neprimeranú záťaž pre cestujúcich, najmä v prípadoch, keď sú náklady 
na určitý balík už príliš vysoké a/alebo sa na ňom zúčastňuje veľký počet cestujúcich, 
napríklad rodiny (za predpokladu, že každý člen rodiny by zaplatil o 10 % viac).

  

Pozmeňujúci návrh 129
Philippe Juvin

Návrh smernice
Odôvodnenie 30

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(30) V záujme zachovania súladu je 
vhodné zosúladiť ustanovenia tejto 
smernice s medzinárodnými dohovormi 
upravujúcimi služby cestovného ruchu a s 
právnymi predpismi Únie o právach 
cestujúcich. Ak organizátor nesie 
zodpovednosť za neposkytnutie alebo 
nedostatočné poskytnutie služieb 
zahrnutých v zmluve o balíku cestovných 
služieb, mal by mať možnosť odvolať sa na 
obmedzenie zodpovednosti poskytovateľov 
služieb stanovené v medzinárodných 
dohovoroch, ako je napríklad montrealský 
dohovor z roku 1999 o zjednotení 
niektorých pravidiel pre medzinárodnú 
leteckú dopravu18, dohovor z roku 1980 o 
medzinárodnej železničnej preprave 
(COTIF) 19 a Aténsky dohovor z roku 1974 

(30) V záujme zachovania súladu je 
vhodné zosúladiť ustanovenia tejto 
smernice s medzinárodnými dohovormi 
upravujúcimi služby cestovného ruchu a s 
právnymi predpismi Únie o právach 
cestujúcich. Ak organizátor a/alebo 
predajca nesie zodpovednosť za 
neposkytnutie alebo nedostatočné 
poskytnutie služieb zahrnutých v zmluve o 
balíku cestovných služieb, mal by mať 
možnosť odvolať sa na obmedzenie 
zodpovednosti poskytovateľov služieb 
stanovené v medzinárodných dohovoroch, 
ako je napríklad montrealský dohovor z 
roku 1999 o zjednotení niektorých 
pravidiel pre medzinárodnú leteckú 
dopravu18, dohovor z roku 1980 o 
medzinárodnej železničnej preprave 



PE526.125v01-00 34/198 AM\1013596SK.doc

SK

o preprave cestujúcich a ich batožiny po 
mori20. Keď vzhľadom na neodvrátiteľné a 
mimoriadne okolnosti nie je možné 
zabezpečiť návrat cestujúceho na miesto 
odchodu, povinnosť organizátora znášať 
náklady na ďalší pobyt cestujúcich v 
mieste destinácie by sa mal zosúladiť s 
návrhom Komisie21, ktorého cieľom je 
zmeniť nariadenie Európskeho parlamentu 
a Rady (ES) č. 261/2004 z 11. februára 
2004, ktorým sa ustanovujú spoločné 
pravidlá systému náhrad a pomoci 
cestujúcim pri odmietnutí nástupu do
lietadla v prípade zrušenia alebo veľkého 
meškania letov22.

(COTIF) 19 a Aténsky dohovor z roku 1974 
o preprave cestujúcich a ich batožiny po 
mori20. Keď vzhľadom na neodvrátiteľné a 
mimoriadne okolnosti nie je možné 
zabezpečiť návrat cestujúceho na miesto 
odchodu, povinnosť organizátora a/alebo 
predajcu znášať náklady na ďalší pobyt 
cestujúcich v mieste destinácie by sa mal
zosúladiť s návrhom Komisie21, ktorého 
cieľom je zmeniť nariadenie Európskeho 
parlamentu a Rady (ES) č. 261/2004 z 11. 
februára 2004, ktorým sa ustanovujú 
spoločné pravidlá systému náhrad a 
pomoci cestujúcim pri odmietnutí nástupu 
do lietadla v prípade zrušenia alebo 
veľkého meškania letov22.

__________________ __________________
18 2001/539/ES: Rozhodnutie Rady z 5. 
apríla 2001 o uzatvorení Dohovoru o 
zjednotení niektorých pravidiel pre 
medzinárodnú leteckú dopravu 
(Montrealský dohovor) (Ú. v. ES L 194,
18.7.2001, s. 38).

18 2001/539/ES: Rozhodnutie Rady z 5. 
apríla 2001 o uzatvorení Dohovoru o 
zjednotení niektorých pravidiel pre 
medzinárodnú leteckú dopravu 
(Montrealský dohovor) (Ú. v. ES L 194, 
18.7.2001, s. 38).

19 2013/103/EÚ: Rozhodnutie Rady zo 16. 
júna 2011 o podpise a uzavretí Dohody 
medzi Európskou úniou a Medzivládnou 
organizáciou pre medzinárodnú železničnú 
prepravu o pristúpení Európskej únie k 
Dohovoru o medzinárodnej železničnej 
preprave (COTIF) (Ú. v. EÚ L 51, 
23.2.2013, s. 1).

19 2013/103/EÚ: Rozhodnutie Rady zo 16. 
júna 2011 o podpise a uzavretí Dohody 
medzi Európskou úniou a Medzivládnou 
organizáciou pre medzinárodnú železničnú 
prepravu o pristúpení Európskej únie k 
Dohovoru o medzinárodnej železničnej 
preprave (COTIF) (Ú. v. EÚ L 51, 
23.2.2013, s. 1).

20 2012/22/EÚ: Rozhodnutie Rady z 12. 
decembra 2011 o pristúpení Európskej únie 
k protokolu z roku 2002 k Aténskemu 
dohovoru o preprave cestujúcich a ich 
batožiny po mori z roku 1974, s výnimkou 
jeho článkov 10 a 11 (Ú. v. EÚ L 8, 
12.1.2012, s. 1).

20 2012/22/EÚ: Rozhodnutie Rady z 12. 
decembra 2011 o pristúpení Európskej únie 
k protokolu z roku 2002 k Aténskemu 
dohovoru o preprave cestujúcich a ich 
batožiny po mori z roku 1974, s výnimkou 
jeho článkov 10 a 11 (Ú. v. EÚ L 8, 
12.1.2012, s. 1).

21 Návrh nariadenia Európskeho 
parlamentu a Rady, ktorým sa mení a 
dopĺňa nariadenie (ES) č. 261/2004, 
ktorým sa ustanovujú spoločné pravidlá 
systému náhrad a pomoci cestujúcim pri 
odmietnutí nástupu do lietadla v prípade 
zrušenia alebo veľkého meškania letov, a 
nariadenie (ES) č. 2027/97 o 

21 Návrh nariadenia Európskeho 
parlamentu a Rady, ktorým sa mení a 
dopĺňa nariadenie (ES) č. 261/2004,
ktorým sa ustanovujú spoločné pravidlá 
systému náhrad a pomoci cestujúcim pri 
odmietnutí nástupu do lietadla v prípade 
zrušenia alebo veľkého meškania letov, a 
nariadenie (ES) č. 2027/97 o 
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zodpovednosti leteckého dopravcu pri 
preprave cestujúcich a ich batožiny v 
leteckej doprave — COM/2013/130 final.

zodpovednosti leteckého dopravcu pri 
preprave cestujúcich a ich batožiny v 
leteckej doprave — COM/2013/130 final.

22 Ú. v. EÚ L 46, 17.2.2004, s. 1. 22 Ú. v. EÚ L 46, 17.2.2004, s. 1.

Or. en

Odôvodnenie

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.

Pozmeňujúci návrh 130
Philippe Juvin

Návrh smernice
Odôvodnenie 30

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(30) V záujme zachovania súladu je 
vhodné zosúladiť ustanovenia tejto 
smernice s medzinárodnými dohovormi 
upravujúcimi služby cestovného ruchu a s 
právnymi predpismi Únie o právach 
cestujúcich. Ak organizátor nesie 
zodpovednosť za neposkytnutie alebo 
nedostatočné poskytnutie služieb 
zahrnutých v zmluve o balíku cestovných 
služieb, mal by mať možnosť odvolať sa na 
obmedzenie zodpovednosti poskytovateľov 
služieb stanovené v medzinárodných 
dohovoroch, ako je napríklad montrealský 
dohovor z roku 1999 o zjednotení 
niektorých pravidiel pre medzinárodnú 
leteckú dopravu18, dohovor z roku 1980 o 
medzinárodnej železničnej preprave 
(COTIF) 19 a Aténsky dohovor z roku 1974 
o preprave cestujúcich a ich batožiny po 
mori20. Keď vzhľadom na neodvrátiteľné a 
mimoriadne okolnosti nie je možné 

(Netýka sa slovenskej verzie.)
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zabezpečiť návrat cestujúceho na miesto 
odchodu, povinnosť organizátora znášať 
náklady na ďalší pobyt cestujúcich v 
mieste destinácie by sa mal zosúladiť s 
návrhom Komisie21, ktorého cieľom je 
zmeniť nariadenie Európskeho parlamentu 
a Rady (ES) č. 261/2004 z 11. februára 
2004, ktorým sa ustanovujú spoločné 
pravidlá systému náhrad a pomoci 
cestujúcim pri odmietnutí nástupu do 
lietadla v prípade zrušenia alebo veľkého 
meškania letov22.

__________________
18 2001/539/ES: Rozhodnutie Rady z 5. 
apríla 2001 o uzatvorení Dohovoru o 
zjednotení niektorých pravidiel pre 
medzinárodnú leteckú dopravu 
(Montrealský dohovor) (Ú. v. ES L 194, 
18.7.2001, s. 38).
19 2013/103/EÚ: Rozhodnutie Rady zo 16. 
júna 2011 o podpise a uzavretí Dohody 
medzi Európskou úniou a Medzivládnou 
organizáciou pre medzinárodnú železničnú 
prepravu o pristúpení Európskej únie k 
Dohovoru o medzinárodnej železničnej 
preprave (COTIF) (Ú. v. EÚ L 51, 
23.2.2013, s. 1).
20 2012/22/EÚ: Rozhodnutie Rady z 12. 
decembra 2011 o pristúpení Európskej únie 
k protokolu z roku 2002 k Aténskemu 
dohovoru o preprave cestujúcich a ich 
batožiny po mori z roku 1974, s výnimkou 
jeho článkov 10 a 11 (Ú. v. EÚ L 8, 
12.1.2012, s. 1).
21 Návrh nariadenia Európskeho 
parlamentu a Rady, ktorým sa mení a 
dopĺňa nariadenie (ES) č. 261/2004, 
ktorým sa ustanovujú spoločné pravidlá 
systému náhrad a pomoci cestujúcim pri 
odmietnutí nástupu do lietadla v prípade 
zrušenia alebo veľkého meškania letov, a 
nariadenie (ES) č. 2027/97 o 
zodpovednosti leteckého dopravcu pri 
preprave cestujúcich a ich batožiny v 
leteckej doprave — COM/2013/130 final.



AM\1013596SK.doc 37/198 PE526.125v01-00

SK

22 Ú. v. EÚ L 46, 17.2.2004, s. 1.

Or. fr

Odôvodnenie

(Netýka sa slovenskej verzie.)

Pozmeňujúci návrh 131
Heide Rühle

Návrh smernice
Odôvodnenie 30

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(30) V záujme zachovania súladu je 
vhodné zosúladiť ustanovenia tejto 
smernice s medzinárodnými dohovormi 
upravujúcimi služby cestovného ruchu a s 
právnymi predpismi Únie o právach 
cestujúcich. Ak organizátor nesie 
zodpovednosť za neposkytnutie alebo 
nedostatočné poskytnutie služieb 
zahrnutých v zmluve o balíku cestovných 
služieb, mal by mať možnosť odvolať sa na 
obmedzenie zodpovednosti poskytovateľov 
služieb stanovené v medzinárodných 
dohovoroch, ako je napríklad montrealský 
dohovor z roku 1999 o zjednotení 
niektorých pravidiel pre medzinárodnú 
leteckú dopravu18, dohovor z roku 1980 o 
medzinárodnej železničnej preprave 
(COTIF) 19 a Aténsky dohovor z roku 1974 
o preprave cestujúcich a ich batožiny po 
mori20. Keď vzhľadom na neodvrátiteľné a 
mimoriadne okolnosti nie je možné 
zabezpečiť návrat cestujúceho na miesto 
odchodu, povinnosť organizátora znášať 
náklady na ďalší pobyt cestujúcich v 
mieste destinácie by sa mal zosúladiť s 
návrhom Komisie21, ktorého cieľom je 
zmeniť nariadenie Európskeho parlamentu 
a Rady (ES) č. 261/2004 z 11. februára 
2004, ktorým sa ustanovujú spoločné 
pravidlá systému náhrad a pomoci 

(30) V záujme zachovania súladu je 
vhodné zosúladiť ustanovenia tejto 
smernice s medzinárodnými dohovormi 
upravujúcimi služby cestovného ruchu a s 
právnymi predpismi Únie o právach 
cestujúcich, ktoré budú mať v prípade 
potreby prednosť. Ak organizátor nesie 
zodpovednosť za neposkytnutie alebo 
nedostatočné poskytnutie služieb 
zahrnutých v zmluve o balíku cestovných 
služieb, mal by mať možnosť odvolať sa na 
obmedzenie zodpovednosti poskytovateľov 
služieb stanovené v medzinárodných 
dohovoroch, ako je napríklad montrealský 
dohovor z roku 1999 o zjednotení 
niektorých pravidiel pre medzinárodnú 
leteckú dopravu18, dohovor z roku 1980 o 
medzinárodnej železničnej preprave 
(COTIF) 19 a Aténsky dohovor z roku 1974 
o preprave cestujúcich a ich batožiny po 
mori20. Keď vzhľadom na neodvrátiteľné a 
mimoriadne okolnosti nie je možné 
zabezpečiť návrat cestujúceho na miesto 
odchodu, povinnosť organizátora znášať 
náklady na ďalší pobyt cestujúcich v 
mieste destinácie by sa mal zosúladiť s 
návrhom Komisie21, ktorého cieľom je 
zmeniť nariadenie Európskeho parlamentu 
a Rady (ES) č. 261/2004 z 11. februára 
2004, ktorým sa ustanovujú spoločné 
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cestujúcim pri odmietnutí nástupu do 
lietadla v prípade zrušenia alebo veľkého 
meškania letov22.

pravidlá systému náhrad a pomoci 
cestujúcim pri odmietnutí nástupu do 
lietadla v prípade zrušenia alebo veľkého 
meškania letov22.

__________________ __________________
18 2001/539/ES: Rozhodnutie Rady z 5. 
apríla 2001 o uzatvorení Dohovoru o 
zjednotení niektorých pravidiel pre 
medzinárodnú leteckú dopravu 
(Montrealský dohovor) (Ú. v. ES L 194, 
18.7.2001, s. 38).

18 2001/539/ES: Rozhodnutie Rady z 5. 
apríla 2001 o uzatvorení Dohovoru o 
zjednotení niektorých pravidiel pre 
medzinárodnú leteckú dopravu 
(Montrealský dohovor) (Ú. v. ES L 194, 
18.7.2001, s. 38).

19 2013/103/EÚ: Rozhodnutie Rady zo 16. 
júna 2011 o podpise a uzavretí Dohody 
medzi Európskou úniou a Medzivládnou 
organizáciou pre medzinárodnú železničnú 
prepravu o pristúpení Európskej únie k 
Dohovoru o medzinárodnej železničnej 
preprave (COTIF) (Ú. v. EÚ L 51, 
23.2.2013, s. 1).

19 2013/103/EÚ: Rozhodnutie Rady zo 16. 
júna 2011 o podpise a uzavretí Dohody 
medzi Európskou úniou a Medzivládnou 
organizáciou pre medzinárodnú železničnú 
prepravu o pristúpení Európskej únie k 
Dohovoru o medzinárodnej železničnej 
preprave (COTIF) (Ú. v. EÚ L 51, 
23.2.2013, s. 1).

20 2012/22/EÚ: Rozhodnutie Rady z 12. 
decembra 2011 o pristúpení Európskej únie 
k protokolu z roku 2002 k Aténskemu 
dohovoru o preprave cestujúcich a ich 
batožiny po mori z roku 1974, s výnimkou 
jeho článkov 10 a 11 (Ú. v. EÚ L 8, 
12.1.2012, s. 1).

20 2012/22/EÚ: Rozhodnutie Rady z 12. 
decembra 2011 o pristúpení Európskej únie 
k protokolu z roku 2002 k Aténskemu 
dohovoru o preprave cestujúcich a ich 
batožiny po mori z roku 1974, s výnimkou 
jeho článkov 10 a 11 (Ú. v. EÚ L 8, 
12.1.2012, s. 1).

21 Návrh nariadenia Európskeho 
parlamentu a Rady, ktorým sa mení a 
dopĺňa nariadenie (ES) č. 261/2004, 
ktorým sa ustanovujú spoločné pravidlá 
systému náhrad a pomoci cestujúcim pri 
odmietnutí nástupu do lietadla v prípade 
zrušenia alebo veľkého meškania letov, a 
nariadenie (ES) č. 2027/97 o 
zodpovednosti leteckého dopravcu pri 
preprave cestujúcich a ich batožiny v 
leteckej doprave — COM/2013/130 final.

21 Návrh nariadenia Európskeho 
parlamentu a Rady, ktorým sa mení a 
dopĺňa nariadenie (ES) č. 261/2004, 
ktorým sa ustanovujú spoločné pravidlá 
systému náhrad a pomoci cestujúcim pri 
odmietnutí nástupu do lietadla v prípade 
zrušenia alebo veľkého meškania letov, a 
nariadenie (ES) č. 2027/97 o 
zodpovednosti leteckého dopravcu pri 
preprave cestujúcich a ich batožiny v 
leteckej doprave — COM/2013/130 final.

22 Ú. v. EÚ L 46, 17.2.2004, s. 1. 22 Ú. v. EÚ L 46, 17.2.2004, s. 1.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 132
Matteo Salvini
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Návrh smernice
Odôvodnenie 30

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(30) V záujme zachovania súladu je 
vhodné zosúladiť ustanovenia tejto 
smernice s medzinárodnými dohovormi 
upravujúcimi služby cestovného ruchu a s 
právnymi predpismi Únie o právach 
cestujúcich. Ak organizátor nesie 
zodpovednosť za neposkytnutie alebo 
nedostatočné poskytnutie služieb 
zahrnutých v zmluve o balíku cestovných 
služieb, mal by mať možnosť odvolať sa na 
obmedzenie zodpovednosti poskytovateľov 
služieb stanovené v medzinárodných 
dohovoroch, ako je napríklad montrealský 
dohovor z roku 1999 o zjednotení 
niektorých pravidiel pre medzinárodnú 
leteckú dopravu18, dohovor z roku 1980 o 
medzinárodnej železničnej preprave 
(COTIF) 19 a Aténsky dohovor z roku 1974 
o preprave cestujúcich a ich batožiny po 
mori20. Keď vzhľadom na neodvrátiteľné a 
mimoriadne okolnosti nie je možné 
zabezpečiť návrat cestujúceho na miesto 
odchodu, povinnosť organizátora znášať 
náklady na ďalší pobyt cestujúcich v 
mieste destinácie by sa mal zosúladiť s 
návrhom Komisie21, ktorého cieľom je 
zmeniť nariadenie Európskeho parlamentu 
a Rady (ES) č. 261/2004 z 11. februára 
2004, ktorým sa ustanovujú spoločné 
pravidlá systému náhrad a pomoci 
cestujúcim pri odmietnutí nástupu do 
lietadla v prípade zrušenia alebo veľkého 
meškania letov22.

(30) V záujme zachovania súladu je 
vhodné zosúladiť ustanovenia tejto 
smernice s medzinárodnými dohovormi 
upravujúcimi služby cestovného ruchu a s 
právnymi predpismi Únie o právach 
cestujúcich, ktoré budú mať v prípade 
potreby prednosť. Ak organizátor nesie 
zodpovednosť za neposkytnutie alebo 
nedostatočné poskytnutie služieb 
zahrnutých v zmluve o balíku cestovných 
služieb, mal by mať možnosť odvolať sa na 
obmedzenie zodpovednosti poskytovateľov 
služieb stanovené v medzinárodných 
dohovoroch, ako je napríklad montrealský 
dohovor z roku 1999 o zjednotení 
niektorých pravidiel pre medzinárodnú 
leteckú dopravu18, dohovor z roku 1980 o 
medzinárodnej železničnej preprave 
(COTIF) 19 a Aténsky dohovor z roku 1974 
o preprave cestujúcich a ich batožiny po 
mori20. Keď vzhľadom na neodvrátiteľné a 
mimoriadne okolnosti nie je možné 
zabezpečiť návrat cestujúceho na miesto 
odchodu, povinnosť organizátora znášať 
náklady na ďalší pobyt cestujúcich v 
mieste destinácie by sa mal zosúladiť s 
návrhom Komisie21, ktorého cieľom je 
zmeniť nariadenie Európskeho parlamentu 
a Rady (ES) č. 261/2004 z 11. februára 
2004, ktorým sa ustanovujú spoločné 
pravidlá systému náhrad a pomoci 
cestujúcim pri odmietnutí nástupu do 
lietadla v prípade zrušenia alebo veľkého 
meškania letov22.

__________________ __________________
18 2001/539/ES: Rozhodnutie Rady z 5. 
apríla 2001 o uzatvorení Dohovoru o 
zjednotení niektorých pravidiel pre 
medzinárodnú leteckú dopravu 
(Montrealský dohovor) (Ú. v. ES L 194, 
18.7.2001, s. 38).

18 2001/539/ES: Rozhodnutie Rady z 5. 
apríla 2001 o uzatvorení Dohovoru o 
zjednotení niektorých pravidiel pre 
medzinárodnú leteckú dopravu 
(Montrealský dohovor) (Ú. v. ES L 194, 
18.7.2001, s. 38).
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19 2013/103/EÚ: Rozhodnutie Rady zo 16. 
júna 2011 o podpise a uzavretí Dohody 
medzi Európskou úniou a Medzivládnou 
organizáciou pre medzinárodnú železničnú 
prepravu o pristúpení Európskej únie k 
Dohovoru o medzinárodnej železničnej 
preprave (COTIF) (Ú. v. EÚ L 51, 
23.2.2013, s. 1).

19 2013/103/EÚ: Rozhodnutie Rady zo 16. 
júna 2011 o podpise a uzavretí Dohody 
medzi Európskou úniou a Medzivládnou 
organizáciou pre medzinárodnú železničnú 
prepravu o pristúpení Európskej únie k 
Dohovoru o medzinárodnej železničnej 
preprave (COTIF) (Ú. v. EÚ L 51, 
23.2.2013, s. 1).

20 2012/22/EÚ: Rozhodnutie Rady z 12. 
decembra 2011 o pristúpení Európskej únie 
k protokolu z roku 2002 k Aténskemu 
dohovoru o preprave cestujúcich a ich 
batožiny po mori z roku 1974, s výnimkou 
jeho článkov 10 a 11 (Ú. v. EÚ L 8, 
12.1.2012, s. 1).

20 2012/22/EÚ: Rozhodnutie Rady z 12. 
decembra 2011 o pristúpení Európskej únie 
k protokolu z roku 2002 k Aténskemu 
dohovoru o preprave cestujúcich a ich 
batožiny po mori z roku 1974, s výnimkou 
jeho článkov 10 a 11 (Ú. v. EÚ L 8, 
12.1.2012, s. 1).

21 Návrh nariadenia Európskeho 
parlamentu a Rady, ktorým sa mení a 
dopĺňa nariadenie (ES) č. 261/2004, 
ktorým sa ustanovujú spoločné pravidlá 
systému náhrad a pomoci cestujúcim pri 
odmietnutí nástupu do lietadla v prípade 
zrušenia alebo veľkého meškania letov, a 
nariadenie (ES) č. 2027/97 o 
zodpovednosti leteckého dopravcu pri 
preprave cestujúcich a ich batožiny v 
leteckej doprave — COM/2013/130 final.

21 Návrh nariadenia Európskeho 
parlamentu a Rady, ktorým sa mení a 
dopĺňa nariadenie (ES) č. 261/2004, 
ktorým sa ustanovujú spoločné pravidlá 
systému náhrad a pomoci cestujúcim pri 
odmietnutí nástupu do lietadla v prípade 
zrušenia alebo veľkého meškania letov, a 
nariadenie (ES) č. 2027/97 o 
zodpovednosti leteckého dopravcu pri 
preprave cestujúcich a ich batožiny v 
leteckej doprave — COM/2013/130 final.

22 Ú. v. EÚ L 46, 17.2.2004, s. 1. 22 Ú. v. EÚ L 46, 17.2.2004, s. 1.

Or. en

Odôvodnenie

Uplatniteľné nariadenia EÚ o právach cestujúcich nahradia smernicu o balíku cestovných 
služieb, ak sa budú prekrývať určité ustanovenia týkajúce sa práv cestujúcich, ktorí cestujú 
rôznymi dopravnými prostriedkami.

Pozmeňujúci návrh 133
Philippe Juvin

Návrh smernice
Odôvodnenie 31

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(31) Táto smernica by nemala mať vplyv (31) Táto smernica by nemala mať vplyv 
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na práva cestujúcich uplatniť nároky na 
základe tejto smernice aj iných príslušných 
právnych predpisov Únie, takže cestujúci 
budú mať aj naďalej možnosť uplatniť 
svoje nároky voči organizátorovi, 
dopravcovi alebo inej zodpovednej 
zmluvnej strane, alebo prípadne aj voči 
niekoľkým zodpovedným stranám. Malo 
by sa jasne stanoviť, že cestujúci nemôžu 
kumulovať práva na základe rozdielnych 
právnych základov, ak predmetné práva 
chránia rovnaké záujmy alebo majú ten istý 
cieľ. Zodpovednosťou organizátora nie je 
dotknuté právo žiadať odškodnenie od 
tretích strán, vrátane poskytovateľov 
služieb.

na práva cestujúcich uplatniť nároky na 
základe tejto smernice aj iných príslušných 
právnych predpisov Únie, takže cestujúci 
budú mať aj naďalej možnosť uplatniť 
svoje nároky voči organizátorovi a/alebo 
predajcovi, dopravcovi alebo inej 
zodpovednej zmluvnej strane, alebo 
prípadne aj voči niekoľkým zodpovedným 
stranám. Malo by sa jasne stanoviť, že 
cestujúci nemôžu kumulovať práva na 
základe rozdielnych právnych základov, ak 
predmetné práva chránia rovnaké záujmy 
alebo majú ten istý cieľ. Zodpovednosťou 
organizátora a/alebo predajcu nie je 
dotknuté právo žiadať odškodnenie od 
tretích strán, vrátane poskytovateľov 
služieb. Členské štáty by mali zabezpečiť, 
aby organizátor a predajca mali vhodné a
dostupné prostriedky nápravy voči tretím
stranám v tomto ohľade.

Or. en

Odôvodnenie

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).

Pozmeňujúci návrh 134
Hans-Peter Mayer

Návrh smernice
Odôvodnenie 31

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(31) Táto smernica by nemala mať vplyv 
na práva cestujúcich uplatniť nároky na 
základe tejto smernice aj iných príslušných 
právnych predpisov Únie, takže cestujúci 

(31) Táto smernica by nemala mať vplyv 
na práva cestujúcich uplatniť nároky na 
základe tejto smernice aj iných príslušných 
právnych predpisov Únie, takže cestujúci 
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budú mať aj naďalej možnosť uplatniť 
svoje nároky voči organizátorovi, 
dopravcovi alebo inej zodpovednej 
zmluvnej strane, alebo prípadne aj voči 
niekoľkým zodpovedným stranám. Malo 
by sa jasne stanoviť, že cestujúci nemôžu 
kumulovať práva na základe rozdielnych 
právnych základov, ak predmetné práva 
chránia rovnaké záujmy alebo majú ten istý 
cieľ. Zodpovednosťou organizátora nie je 
dotknuté právo žiadať odškodnenie od 
tretích strán, vrátane poskytovateľov 
služieb.

budú mať aj naďalej možnosť uplatniť 
svoje nároky voči organizátorovi, 
dopravcovi alebo inej zodpovednej 
zmluvnej strane, alebo prípadne aj voči 
niekoľkým zodpovedným stranám. Malo 
by sa jasne stanoviť, že cestujúci nemôžu 
kumulovať práva na základe rozdielnych 
právnych základov, ak predmetné práva 
chránia rovnaké záujmy alebo majú ten istý 
cieľ. Potreba zabezpečiť, aby cestujúci
dostali primerané a včasné náhrady v
prípadoch, kedy zmluva nie je riadne
vykonaná jednou zo strán, by však nemala
viesť k neodôvodnenej a neprimeranej
záťaži pre organizátorov a predajcov.
Organizátori a predajcovia by tak okrem 
svojej povinnosti napraviť nedodržanie 
ustanovení zmluvy alebo poskytnúť 
náhrady cestujúcim mali mať aj právo 
žiadať odškodnenie od tretej strany, ktorá 
prispela k vzniku udalosti, na základe 
ktorej sa musia plniť povinnosti súvisiace 
s poskytnutím náhrady alebo iné
povinnosti. Zodpovednosťou organizátora 
a predajcu preto nie je dotknuté toto právo 
žiadať odškodnenie od tretích strán, 
vrátane poskytovateľov služieb.

Or. en

Odôvodnenie

V tejto súvislosti pozri zmeny a odôvodnenie článku 20.

Pozmeňujúci návrh 135
Emma McClarkin

Návrh smernice
Odôvodnenie 34

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(34) Členské štáty by mali zabezpečiť, aby 
cestujúci, ktorí si zakúpili balík služieb 
alebo asistenčné cestovné služby, boli plne 
chránení pred platobnou neschopnosťou 

(34) Členské štáty by mali zabezpečiť, aby 
cestujúci, ktorí si zakúpili balík služieb 
alebo súvisiace cestovné služby, boli plne 
chránení pred platobnou neschopnosťou 
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organizátora, predajcu, ktorý asistenčnú
cestovnú službu sprostredkoval alebo 
ktorýchkoľvek iných poskytovateľov 
služieb. Členské štáty, v ktorých sú usadení 
organizátori balíkov služieb a predajcovia, 
ktorí asistenčné cestovné služby 
sprostredkovali, by mali zaistiť, aby 
obchodníci ponúkajúci takéto kombinácie 
služieb cestovného ruchu poskytovali 
záruky refundácie všetkých zálohových 
platieb cestujúcich a ich návratu do vlasti v 
prípade platobnej neschopnosti. Hoci 
členským štátom je ponechaná právomoc 
rozhodovať o spôsobe zabezpečenia 
ochrany pred platobnou neschopnosťou, 
mali by zaistiť, aby ich vnútroštátne 
systémy na ochranu pred platobnou 
neschopnosťou boli účinné a schopné 
zaručiť rýchly návrat všetkých cestujúcich 
postihnutých dôsledkami platobnej 
neschopnosti do vlasti, ako aj refundáciu 
uskutočnených platieb. Požadovaná 
ochrana pred platobnou neschopnosťou by 
mala zohľadňovať skutočné finančné riziko 
činností organizátora, príslušného predajcu 
alebo poskytovateľa služieb, vrátane druhu 
kombinácie predávaných služieb 
cestovného ruchu, predvídateľných 
sezónnych výkyvov, ako aj rozsahu 
zálohových platieb a spôsobu ich 
zabezpečenia. V súlade so smernicou 
Európskeho parlamentu a Rady 
2006/123/ES z 12. decembra 2006 o 
službách na vnútornom trhu25 v prípadoch, 
keď ochrana pred platobnou 
neschopnosťou môže byť poskytnutá vo 
forme záruky alebo poistenia, takéto 
zabezpečenie sa nemá obmedzovať len na 
osvedčenia vydané finančnými subjektmi 
usadenými v danom členskom štáte.

organizátora, predajcu, ktorý súvisiacu
cestovnú službu sprostredkoval alebo 
ktorýchkoľvek iných poskytovateľov 
služieb. Členské štáty, v ktorých sú usadení 
organizátori balíkov služieb a predajcovia, 
ktorí asistenčné cestovné služby 
sprostredkovali, by mali zaistiť, aby 
obchodníci ponúkajúci takéto kombinácie 
služieb cestovného ruchu poskytovali 
záruky refundácie všetkých zálohových 
platieb cestujúcich a ich návratu do vlasti v 
prípade platobnej neschopnosti. Hoci 
členským štátom je ponechaná právomoc 
rozhodovať o spôsobe zabezpečenia 
ochrany pred platobnou neschopnosťou, 
mali by zaistiť, aby ich vnútroštátne
systémy na ochranu pred platobnou 
neschopnosťou boli účinné a schopné 
zaručiť rýchly návrat všetkých cestujúcich 
postihnutých dôsledkami platobnej 
neschopnosti do vlasti, ako aj refundáciu 
uskutočnených platieb. V prípade, ak by 
spotrebiteľ namiesto získania plnej 
náhrady uprednostňoval dokončenie 
balíka služieb alebo súvisiacich 
cestovných služieb, prostredníctvom 
ochrany pred platobnou neschopnosťou 
sa môže, ak je to vhodné, stanoviť
splnenie súčasných zmlúv, aby balík 
služieb alebo súvisiace cestovné služby 
mohli pokračovať bez dodatočných
nákladov pre spotrebiteľa. Požadovaná 
ochrana pred platobnou neschopnosťou by 
mala zohľadňovať skutočné finančné riziko 
činností organizátora, príslušného predajcu 
alebo poskytovateľa služieb, vrátane druhu 
kombinácie predávaných služieb 
cestovného ruchu, predvídateľných 
sezónnych výkyvov, ako aj rozsahu 
zálohových platieb a spôsobu ich 
zabezpečenia. V súlade so smernicou 
Európskeho parlamentu a Rady 
2006/123/ES z 12. decembra 2006 o 
službách na vnútornom trhu25 v prípadoch, 
keď ochrana pred platobnou 
neschopnosťou môže byť poskytnutá vo 
forme záruky alebo poistenia, takéto 
zabezpečenie sa nemá obmedzovať len na 
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osvedčenia vydané finančnými subjektmi 
usadenými v danom členskom štáte.

__________________ __________________
25 Ú. v. EÚ L 376, 27.12.2006, s. 36. 25 Ú. v. EÚ L 376, 27.12.2006, s. 36.

Or. en

Odôvodnenie

Systémy ochrany pred platobnou neschopnosťou by mali byť flexibilné, aby sa spotrebiteľom
ponechala možnosť voľby tam, kde je to možné. To zahŕňa zabezpečenie splnenia existujúcich
zmlúv, ak spotrebitelia chcú dokončiť svoju dovolenku alebo krátko pred odchodom dodržať
svoje plány.

Pozmeňujúci návrh 136
Catherine Stihler

Návrh smernice
Odôvodnenie 34

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(34) Členské štáty by mali zabezpečiť, aby 
cestujúci, ktorí si zakúpili balík služieb 
alebo asistenčné cestovné služby, boli plne 
chránení pred platobnou neschopnosťou 
organizátora, predajcu, ktorý asistenčnú 
cestovnú službu sprostredkoval alebo 
ktorýchkoľvek iných poskytovateľov 
služieb. Členské štáty, v ktorých sú usadení 
organizátori balíkov služieb a predajcovia, 
ktorí asistenčné cestovné služby 
sprostredkovali, by mali zaistiť, aby 
obchodníci ponúkajúci takéto kombinácie 
služieb cestovného ruchu poskytovali 
záruky refundácie všetkých zálohových 
platieb cestujúcich a ich návratu do vlasti v 
prípade platobnej neschopnosti. Hoci 
členským štátom je ponechaná právomoc 
rozhodovať o spôsobe zabezpečenia 
ochrany pred platobnou neschopnosťou, 
mali by zaistiť, aby ich vnútroštátne 
systémy na ochranu pred platobnou 
neschopnosťou boli účinné a schopné 
zaručiť rýchly návrat všetkých cestujúcich 

(34) Členské štáty by mali zabezpečiť, aby 
cestujúci, ktorí si zakúpili balík služieb 
alebo asistenčné cestovné služby, boli plne 
chránení pred platobnou neschopnosťou 
organizátora, predajcu, ktorý asistenčnú 
cestovnú službu sprostredkoval alebo 
ktorýchkoľvek iných poskytovateľov 
služieb. Členské štáty, v ktorých sú usadení 
organizátori balíkov služieb a predajcovia, 
ktorí asistenčné cestovné služby 
sprostredkovali, by mali zaistiť, aby 
obchodníci ponúkajúci takéto kombinácie
služieb cestovného ruchu poskytovali 
záruky refundácie všetkých zálohových 
platieb cestujúcich a ich návratu do vlasti v 
prípade platobnej neschopnosti. Hoci 
členským štátom je ponechaná právomoc 
rozhodovať o spôsobe zabezpečenia 
ochrany pred platobnou neschopnosťou, 
mali by zaistiť, aby ich vnútroštátne 
systémy na ochranu pred platobnou 
neschopnosťou boli účinné a schopné 
zaručiť rýchly návrat všetkých cestujúcich 
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postihnutých dôsledkami platobnej 
neschopnosti do vlasti, ako aj refundáciu 
uskutočnených platieb. Požadovaná 
ochrana pred platobnou neschopnosťou by 
mala zohľadňovať skutočné finančné riziko 
činností organizátora, príslušného predajcu 
alebo poskytovateľa služieb, vrátane druhu 
kombinácie predávaných služieb 
cestovného ruchu, predvídateľných 
sezónnych výkyvov, ako aj rozsahu 
zálohových platieb a spôsobu ich 
zabezpečenia. V súlade so smernicou 
Európskeho parlamentu a Rady 
2006/123/ES z 12. decembra 2006 o 
službách na vnútornom trhu25 v prípadoch, 
keď ochrana pred platobnou 
neschopnosťou môže byť poskytnutá vo 
forme záruky alebo poistenia, takéto 
zabezpečenie sa nemá obmedzovať len na 
osvedčenia vydané finančnými subjektmi 
usadenými v danom členskom štáte.

postihnutých dôsledkami platobnej 
neschopnosti do vlasti, ako aj refundáciu 
uskutočnených platieb. V prípade, ak by 
spotrebiteľ namiesto získania plnej 
náhrady uprednostňoval dokončenie 
balíka služieb alebo súvisiacich 
cestovných služieb, prostredníctvom 
ochrany pred platobnou neschopnosťou 
sa môže, ak je to vhodné, stanoviť
splnenie súčasných zmlúv, aby balík 
služieb alebo súvisiace cestovné služby 
mohli pokračovať, avšak bez dodatočných
nákladov pre spotrebiteľa. Požadovaná 
ochrana pred platobnou neschopnosťou by 
mala zohľadňovať skutočné finančné riziko 
činností organizátora, príslušného predajcu 
alebo poskytovateľa služieb, vrátane druhu 
kombinácie predávaných služieb 
cestovného ruchu, predvídateľných 
sezónnych výkyvov, ako aj rozsahu 
zálohových platieb a spôsobu ich 
zabezpečenia. V súlade so smernicou 
Európskeho parlamentu a Rady 
2006/123/ES z 12. decembra 2006 o 
službách na vnútornom trhu25 v prípadoch, 
keď ochrana pred platobnou 
neschopnosťou môže byť poskytnutá vo 
forme záruky alebo poistenia, takéto 
zabezpečenie sa nemá obmedzovať len na 
osvedčenia vydané finančnými subjektmi 
usadenými v danom členskom štáte.

__________________ __________________
25 Ú. v. EÚ L 376, 27.12.2006, s. 36. 25 Ú. v. EÚ L 376, 27.12.2006, s. 36.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 137
Philippe Juvin

Návrh smernice
Odôvodnenie 34

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(34) Členské štáty by mali zabezpečiť, aby (34) Členské štáty by mali zabezpečiť, aby 
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cestujúci, ktorí si zakúpili balík služieb 
alebo asistenčné cestovné služby, boli plne 
chránení pred platobnou neschopnosťou 
organizátora, predajcu, ktorý asistenčnú 
cestovnú službu sprostredkoval alebo 
ktorýchkoľvek iných poskytovateľov 
služieb. Členské štáty, v ktorých sú usadení 
organizátori balíkov služieb a predajcovia, 
ktorí asistenčné cestovné služby 
sprostredkovali, by mali zaistiť, aby 
obchodníci ponúkajúci takéto kombinácie 
služieb cestovného ruchu poskytovali 
záruky refundácie všetkých zálohových 
platieb cestujúcich a ich návratu do vlasti v 
prípade platobnej neschopnosti. Hoci 
členským štátom je ponechaná právomoc 
rozhodovať o spôsobe zabezpečenia 
ochrany pred platobnou neschopnosťou, 
mali by zaistiť, aby ich vnútroštátne 
systémy na ochranu pred platobnou 
neschopnosťou boli účinné a schopné 
zaručiť rýchly návrat všetkých cestujúcich 
postihnutých dôsledkami platobnej 
neschopnosti do vlasti, ako aj refundáciu 
uskutočnených platieb. Požadovaná 
ochrana pred platobnou neschopnosťou by 
mala zohľadňovať skutočné finančné riziko 
činností organizátora, príslušného predajcu 
alebo poskytovateľa služieb, vrátane druhu 
kombinácie predávaných služieb 
cestovného ruchu, predvídateľných 
sezónnych výkyvov, ako aj rozsahu 
zálohových platieb a spôsobu ich 
zabezpečenia. V súlade so smernicou 
Európskeho parlamentu a Rady 
2006/123/ES z 12. decembra 2006 o 
službách na vnútornom trhu25 v prípadoch, 
keď ochrana pred platobnou 
neschopnosťou môže byť poskytnutá vo 
forme záruky alebo poistenia, takéto 
zabezpečenie sa nemá obmedzovať len na 
osvedčenia vydané finančnými subjektmi 
usadenými v danom členskom štáte.

cestujúci, ktorí si zakúpili balík služieb 
alebo asistenčné cestovné služby, boli plne 
chránení pred platobnou neschopnosťou 
organizátora a/alebo predajcu v prípade
balíka služieb, predajcu, ktorý asistenčnú 
cestovnú službu sprostredkoval alebo 
ktorýchkoľvek iných poskytovateľov 
služieb. Členské štáty, v ktorých sú usadení 
organizátori a/alebo predajcovia balíkov 
služieb a predajcovia, ktorí asistenčné 
cestovné služby sprostredkovali, by mali 
zaistiť, aby obchodníci ponúkajúci takéto 
kombinácie služieb cestovného ruchu 
poskytovali záruky refundácie všetkých 
zálohových platieb cestujúcich a ich 
návratu do vlasti v prípade platobnej 
neschopnosti. Hoci členským štátom je 
ponechaná právomoc rozhodovať o 
spôsobe zabezpečenia ochrany pred 
platobnou neschopnosťou, mali by zaistiť, 
aby ich vnútroštátne systémy na ochranu 
pred platobnou neschopnosťou boli účinné 
a schopné zaručiť rýchly návrat všetkých 
cestujúcich postihnutých dôsledkami 
platobnej neschopnosti do vlasti, ako aj 
refundáciu uskutočnených platieb. 
Požadovaná ochrana pred platobnou 
neschopnosťou by mala zohľadňovať 
skutočné finančné riziko činností 
organizátora, a/alebo predajcu alebo 
poskytovateľa služieb, vrátane druhu 
kombinácie predávaných služieb 
cestovného ruchu, predvídateľných 
sezónnych výkyvov, ako aj rozsahu 
zálohových platieb a spôsobu ich 
zabezpečenia. V súlade so smernicou 
Európskeho parlamentu a Rady 
2006/123/ES z 12. decembra 2006 o 
službách na vnútornom trhu25 v prípadoch, 
keď ochrana pred platobnou 
neschopnosťou môže byť poskytnutá vo 
forme záruky alebo poistenia, takéto 
zabezpečenie sa nemá obmedzovať len na 
osvedčenia vydané finančnými subjektmi 
usadenými v danom členskom štáte.

__________________ __________________
25 Ú. v. EÚ L 376, 27.12.2006, s. 36. 25 Ú. v. EÚ L 376, 27.12.2006, s. 36.
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Or. en

Odôvodnenie

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.

Pozmeňujúci návrh 138
Ivo Belet

Návrh smernice
Odôvodnenie 34

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(34) Členské štáty by mali zabezpečiť, aby 
cestujúci, ktorí si zakúpili balík služieb 
alebo asistenčné cestovné služby, boli plne 
chránení pred platobnou neschopnosťou 
organizátora, predajcu, ktorý asistenčnú 
cestovnú službu sprostredkoval alebo 
ktorýchkoľvek iných poskytovateľov 
služieb. Členské štáty, v ktorých sú usadení 
organizátori balíkov služieb a predajcovia, 
ktorí asistenčné cestovné služby 
sprostredkovali, by mali zaistiť, aby 
obchodníci ponúkajúci takéto kombinácie 
služieb cestovného ruchu poskytovali 
záruky refundácie všetkých zálohových 
platieb cestujúcich a ich návratu do vlasti v 
prípade platobnej neschopnosti. Hoci 
členským štátom je ponechaná právomoc 
rozhodovať o spôsobe zabezpečenia 
ochrany pred platobnou neschopnosťou, 
mali by zaistiť, aby ich vnútroštátne
systémy na ochranu pred platobnou 
neschopnosťou boli účinné a schopné 
zaručiť rýchly návrat všetkých cestujúcich 
postihnutých dôsledkami platobnej 
neschopnosti do vlasti, ako aj refundáciu 

(34) Členské štáty by mali zabezpečiť, aby 
cestujúci, ktorí si zakúpili balík služieb 
alebo asistenčné cestovné služby, boli plne 
chránení pred platobnou neschopnosťou 
organizátora, predajcu, ktorý asistenčnú 
cestovnú službu sprostredkoval alebo 
ktorýchkoľvek iných poskytovateľov 
služieb. Členské štáty, v ktorých sú usadení 
organizátori balíkov služieb a predajcovia, 
ktorí asistenčné cestovné služby 
sprostredkovali, by mali zaistiť, aby 
obchodníci ponúkajúci takéto kombinácie 
služieb cestovného ruchu poskytovali 
záruky refundácie všetkých zálohových 
platieb cestujúcich a ich návratu do vlasti v 
prípade platobnej neschopnosti. Hoci 
členským štátom je ponechaná právomoc 
rozhodovať o spôsobe zabezpečenia 
ochrany pred platobnou neschopnosťou, 
mali by zaistiť, aby ich systémy na ochranu 
pred platobnou neschopnosťou boli účinné 
a schopné zaručiť rýchly návrat všetkých 
cestujúcich postihnutých dôsledkami 
platobnej neschopnosti do vlasti, ako aj 
refundáciu uskutočnených platieb. 
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uskutočnených platieb. Požadovaná 
ochrana pred platobnou neschopnosťou by 
mala zohľadňovať skutočné finančné riziko 
činností organizátora, príslušného predajcu 
alebo poskytovateľa služieb, vrátane druhu 
kombinácie predávaných služieb 
cestovného ruchu, predvídateľných 
sezónnych výkyvov, ako aj rozsahu 
zálohových platieb a spôsobu ich 
zabezpečenia. V súlade so smernicou 
Európskeho parlamentu a Rady 
2006/123/ES z 12. decembra 2006 o 
službách na vnútornom trhu25 v prípadoch, 
keď ochrana pred platobnou 
neschopnosťou môže byť poskytnutá vo 
forme záruky alebo poistenia, takéto 
zabezpečenie sa nemá obmedzovať len na 
osvedčenia vydané finančnými subjektmi 
usadenými v danom členskom štáte.

Požadovaná ochrana pred platobnou 
neschopnosťou by mala zohľadňovať 
skutočné finančné riziko činností 
organizátora, príslušného predajcu alebo 
poskytovateľa služieb, vrátane druhu 
kombinácie predávaných služieb 
cestovného ruchu, predvídateľných 
sezónnych výkyvov, ako aj rozsahu 
zálohových platieb a spôsobu ich 
zabezpečenia. V súlade so smernicou 
Európskeho parlamentu a Rady 
2006/123/ES z 12. decembra 2006 o 
službách na vnútornom trhu25 v prípadoch, 
keď ochrana pred platobnou 
neschopnosťou môže byť poskytnutá vo 
forme záruky alebo poistenia, takéto 
zabezpečenie sa nemá obmedzovať len na 
osvedčenia vydané finančnými subjektmi 
usadenými v danom členskom štáte.

__________________ __________________
25 Ú. v. EÚ L 376, 27.12.2006, s. 36. 25 Ú. v. EÚ L 376, 27.12.2006, s. 36.

Or. nl

Odôvodnenie

Členské štáty budú túto smernicu vykonávať na rôznych úrovniach správy, v závislosti od 
štruktúry štátu.

Pozmeňujúci návrh 139
Sergio Gaetano Cofferati

Návrh smernice
Odôvodnenie 36

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(36) Pokiaľ ide o asistenčné cestovné 
služby, popri povinnosti poskytovať 
ochranu pred platobnou neschopnosťou a 
informovať cestujúcich o tom, že za 
zmluvné plnenia nesú výlučnú 
zodpovednosť jednotliví poskytovatelia 
služieb, podliehajú príslušné zmluvy 
všeobecným právnym predpisom Únie na 

(36) Pokiaľ ide o asistenčné cestovné 
služby, popri povinnosti poskytovať 
ochranu pred platobnou neschopnosťou a
pomoc pre cestujúcich v ťažkostiach a 
informovať cestujúcich o tom, že za 
zmluvné plnenia nesú výlučnú 
zodpovednosť jednotliví poskytovatelia 
služieb, podliehajú príslušné zmluvy 
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ochranu spotrebiteľa a odvetvovým 
právnym predpisom Únie.

všeobecným právnym predpisom Únie na 
ochranu spotrebiteľa a odvetvovým 
právnym predpisom Únie.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 140
Philippe Juvin

Návrh smernice
Odôvodnenie 37

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(37) Je vhodné poskytnúť ochranu 
cestujúcim v situáciách, keď rezerváciu 
balíka služieb alebo asistenčných 
cestovných služieb zabezpečuje predajca, 
ktorý sa počas rezervácie dopustí chyby.

(37) Je vhodné poskytnúť ochranu 
cestujúcim v situáciách, keď rezerváciu 
balíka služieb zabezpečuje organizátor
alebo predajca alebo keď rezerváciu
asistenčných cestovných služieb 
zabezpečuje predajca, pričom organizátor
alebo predajca sa počas rezervácie dopustí 
chyby.

Or. en

Odôvodnenie

V článku 19 sa stanovuje zodpovednosť predajcu v prípade chýb pri rezervácii (či už v
prípade, ak predajca zabezpečuje rezerváciu balíka služieb alebo rezerváciu asistenčných 
cestovných služieb). Tento článok sa však nevzťahuje na zodpovednosť za chyby organizátora
pri rezervácii balíka služieb, ak tento zabezpečuje rezerváciu priamo. Organizátori by v tomto
prípade mali byť tiež zodpovední za chyby pri rezervácii.

Pozmeňujúci návrh 141
Sergio Gaetano Cofferati

Návrh smernice
Odôvodnenie 37 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(37a) Komisia by mala prostredníctvom
technických noriem vypracovať dva
vizuálne európske indikátory na
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označenie, či ide o balík cestovných 
služieb alebo asistenčné cestovné služby.
Tieto indikátory sa nebudú týkať kvality
zmluvy alebo ponúkaných služieb, ale
budú však informáciou cestujúceho o
tom, či ide o balík cestovných služieb
alebo o súvisiace cestovné služby. Farba 
indikátorov bude zelená pre balíky 
cestovných služieb a žltá pre súvisiace
cestovné služby, čím sa jasným a
bezprostredným spôsobom zvýraznia rôzne 
úrovne ochrany a záruk, ktoré sa 
ponúkajú cestujúcemu.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 142
Ivo Belet

Návrh smernice
Odôvodnenie 39

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(39) Je nevyhnutné, aby členské štáty 
stanovili sankcie za porušenie 
vnútroštátnych právnych predpisov na 
transpozíciu tejto smernice a zabezpečili 
ich presadzovanie. Tieto sankcie by mali 
byť účinné, primerané a odrádzajúce.

(39) Je nevyhnutné, aby členské štáty 
stanovili sankcie za porušenie právnych 
predpisov na transpozíciu tejto smernice a 
zabezpečili ich presadzovanie. Tieto 
sankcie by mali byť účinné, primerané a 
odrádzajúce.

Or. nl

Odôvodnenie

Členské štáty budú túto smernicu vykonávať na rôznych úrovniach správy, v závislosti od 
štruktúry štátu.

Pozmeňujúci návrh 143
Ivo Belet

Návrh smernice
Odôvodnenie 43
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(43) V súlade so spoločným politickým 
vyhlásením členských štátov a Komisie 
k vysvetľujúcim dokumentom z 28. 
septembra 2011 sa členské štáty v 
odôvodnených prípadoch zaviazali pripojiť 
k oznámeniu o svojich opatreniach na 
transpozíciu jeden alebo viacero 
dokumentov, v ktorých sa vysvetlí vzťah 
medzi príslušnými zložkami smernice 
a zodpovedajúcimi časťami vnútroštátnych
nástrojov transpozície. Pokiaľ ide o túto 
smernicu, zákonodarca považuje 
postúpenie týchto dokumentov za
opodstatnené,

(43) V súlade so spoločným politickým 
vyhlásením členských štátov a Komisie 
k vysvetľujúcim dokumentom z 28. 
septembra 2011 sa členské štáty v 
odôvodnených prípadoch zaviazali pripojiť 
k oznámeniu o svojich opatreniach na 
transpozíciu jeden alebo viacero 
dokumentov, v ktorých sa vysvetlí vzťah 
medzi príslušnými zložkami smernice 
a zodpovedajúcimi časťami nástrojov 
transpozície. Pokiaľ ide o túto smernicu, 
zákonodarca považuje postúpenie týchto 
dokumentov za opodstatnené,

Or. nl

Odôvodnenie

Členské štáty budú túto smernicu vykonávať na rôznych úrovniach správy, v závislosti od 
štruktúry štátu.

Pozmeňujúci návrh 144
Emma McClarkin

Návrh smernice
Článok 1 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Táto smernica má prispieť k riadnemu 
fungovaniu vnútorného trhu a k 
dosiahnutiu vysokej úrovne ochrany 
spotrebiteľa aproximáciou určitých
aspektov zákonov, iných právnych 
predpisov a správnych opatrení členských 
štátov týkajúcich sa zmlúv o balíkoch 
cestovných služieb a asistenčných 
cestovných službách uzatvorených medzi 
cestujúcimi a obchodníkmi.

Táto smernica má prispieť k riadnemu 
fungovaniu vnútorného trhu a k 
dosiahnutiu vysokej úrovne ochrany 
spotrebiteľa aproximáciou príslušných
aspektov zákonov, iných právnych 
predpisov a správnych opatrení členských 
štátov týkajúcich sa zmlúv o balíkoch 
cestovných služieb a asistenčných 
cestovných službách uzatvorených medzi 
cestujúcimi a obchodníkmi.

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 145
Matteo Salvini

Návrh smernice
Článok 1 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Táto smernica má prispieť k riadnemu 
fungovaniu vnútorného trhu a k 
dosiahnutiu vysokej úrovne ochrany 
spotrebiteľa aproximáciou určitých 
aspektov zákonov, iných právnych 
predpisov a správnych opatrení členských 
štátov týkajúcich sa zmlúv o balíkoch 
cestovných služieb a asistenčných 
cestovných službách uzatvorených medzi 
cestujúcimi a obchodníkmi.

Táto smernica má prispieť k riadnemu 
fungovaniu vnútorného trhu a k 
dosiahnutiu vysokej úrovne ochrany 
spotrebiteľa aproximáciou určitých 
aspektov zákonov, iných právnych 
predpisov a správnych opatrení členských 
štátov týkajúcich sa zmlúv o balíkoch 
cestovných služieb uzatvorených medzi 
cestujúcimi a obchodníkmi.

Or. en

Odôvodnenie

Rozsah pôsobnosti smernice o balíku cestovných služieb by mal byť obmedzený na
kombinácie služieb cestovného ruchu, ktoré tvoria balík. Zavedenie nového pojmu
„asistenčná cestovná služba“ v tejto smernici by mohlo mať škodlivé účinky na spotrebiteľov 
a podniky.

Pozmeňujúci návrh 146
Matteo Salvini

Návrh smernice
Článok 2 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Táto smernica sa vzťahuje na balíky 
služieb, ktoré obchodníci ponúkajú na 
predaj alebo predávajú cestujúcim, s 
výnimkou článku 17, a na asistenčné 
cestovné služby s výnimkou článkov 4 až 
14, článku 18 a článku 21 ods. 1.

1. Táto smernica sa vzťahuje na balíky 
služieb, ktoré obchodníci ponúkajú na 
predaj alebo predávajú cestujúcim, s 
výnimkou článku 17.

Or. en
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Odôvodnenie

Rozsah pôsobnosti smernice o balíku cestovných služieb by mal byť obmedzený na
kombinácie služieb cestovného ruchu, ktoré tvoria balík. Zavedenie nového pojmu
„asistenčná cestovná služba“ v tejto smernici by mohlo mať škodlivé účinky na spotrebiteľov 
a podniky.

Pozmeňujúci návrh 147
Jorgo Chatzimarkakis

Návrh smernice
Článok 2 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Táto smernica sa vzťahuje na balíky 
služieb, ktoré obchodníci ponúkajú na 
predaj alebo predávajú cestujúcim, s 
výnimkou článku 17, a na asistenčné 
cestovné služby s výnimkou článkov 4 až 
14, článku 18 a článku 21 ods. 1.

1. Táto smernica sa vzťahuje na balíky 
služieb, ktoré obchodníci ponúkajú na 
predaj alebo predávajú cestujúcim, s 
výnimkou článku 17.

Or. en

Odôvodnenie

Rozsah pôsobnosti tejto smernice by mal byť obmedzený na balíky cestovných služieb, inak 
nebude príliš jasne stanovená hranica medzi tým, čo patrí do jej pôsobnosti a čo nie.

Pozmeňujúci návrh 148
Sergio Gaetano Cofferati

Návrh smernice
Článok 2 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Táto smernica sa vzťahuje na balíky 
služieb, ktoré obchodníci ponúkajú na 
predaj alebo predávajú cestujúcim, s 
výnimkou článku 17, a na asistenčné 
cestovné služby s výnimkou článkov 4 až 
14, článku 18 a článku 21 ods. 1.

1. Táto smernica sa vzťahuje na balíky 
služieb, ktoré obchodníci ponúkajú na 
predaj alebo predávajú cestujúcim, s 
výnimkou článku 17, a na asistenčné 
cestovné služby s výnimkou článkov 4 až 
13, článku 18 a článku 21 ods. 1.

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 149
Bernadette Vergnaud

Návrh smernice
Článok 2 – odsek 1 – pododsek 1 (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Členské štáty môžu požadovať, aby nielen
obchodníci podľa článku 3 ods. 7, ale aj
všetky neziskové organizácie, ktoré
plánujú a/alebo predávajú balíky služieb, 
a to aj príležitostne, spĺňali povinnosti 
stanovené v tejto smernici s výnimkou
článku 17.

Or. fr

Odôvodnenie

Je potrebné upresniť, že neziskové združenia a organizácie nie sú vyňaté z pôsobnosti
smernice, s cieľom zabezpečiť najmä to, aby mali finančné krytie a mohli zaručiť odškodnenie
alebo návrat do vlasti pre svojich členov.

Pozmeňujúci návrh 150
Emma McClarkin

Návrh smernice
Článok 2 – odsek 1 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1a. Ak nie je v príslušných ustanoveniach
tejto smernice ustanovené inak, členské
štáty môžu prijať alebo ponechať v
platnosti prísnejšie ustanovenia v
oblastiach, na ktoré sa vzťahuje táto
smernica, na účely zabezpečenia vyššej 
úrovne ochrany spotrebiteľa.

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 151
Anna Hedh

Návrh smernice
Článok 2 – odsek 2 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

a) balíky služieb a asistenčné cestovné 
služby na obdobie kratšie ako 24 hodín, 
pokiaľ v nich nie je zahrnutý nocľah;

vypúšťa sa

Or. sv

Pozmeňujúci návrh 152
Sergio Gaetano Cofferati

Návrh smernice
Článok 2 – odsek 2 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

a) balíky služieb a asistenčné cestovné 
služby na obdobie kratšie ako 24 hodín, 
pokiaľ v nich nie je zahrnutý nocľah;

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci návrh 153
Catherine Stihler

Návrh smernice
Článok 2 – odsek 2 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

a) balíky služieb a asistenčné cestovné 
služby na obdobie kratšie ako 24 hodín, 
pokiaľ v nich nie je zahrnutý nocľah;

a) balíky služieb a súvisiace cestovné 
služby na obdobie kratšie ako 24 hodín, 
pokiaľ v nich nie je zahrnutý nocľah;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 154
Matteo Salvini

Návrh smernice
Článok 2 – odsek 2 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

a) balíky služieb a asistenčné cestovné 
služby na obdobie kratšie ako 24 hodín, 
pokiaľ v nich nie je zahrnutý nocľah;

a) balíky služieb na obdobie kratšie ako 24 
hodín, pokiaľ v nich nie je zahrnutý 
nocľah;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 155
Heide Rühle

Návrh smernice
Článok 2 – odsek 2 – písmeno a a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

aa) balíky služieb a súvisiace cestovné 
služby bez akejkoľvek základnej
dopravnej zložky;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 156
Emma McClarkin

Návrh smernice
Článok 2 – odsek 2 – písmeno a a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

aa) balíky služieb a kombinované služby, 
ktoré ponúkajú alebo spájajú napr. 
charitatívne organizácie, neziskové
organizácie, futbalové kluby a školy.

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 157
Hans-Peter Mayer

Návrh smernice
Článok 2 – odsek 2 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

b) doplnkové zmluvy o finančných 
službách;

b) doplnkové zmluvy vzťahujúce sa na
služby cestovného ruchu poskytované
navyše k balíku služieb a rezervované bez
účasti organizátora cesty alebo doplnkové 
zmluvy o finančných službách;

Or. de

Odôvodnenie

Bolo by neprimerané vystaviť predajcov rizikám spojeným s úlohami organizátora alebo
poskytovateľa súvisiacich služieb cestovného ruchu, ak predávajú službu, ktorá je vo vzťahu k
rezervovanému balíku služieb doplnková, napr. lístok na vlak na letisko. To by znamenalo, že
predajca nie je zodpovedný len za rezervovanú doplnkovú službu, ale aj za balík, a to aj
napriek tomu, že už zaň zodpovedá organizátor.

Pozmeňujúci návrh 158
Emma McClarkin

Návrh smernice
Článok 2 – odsek 2 – písmeno c

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

c) balíky a asistenčné cestovné služby 
zakúpené na základe rámcovej zmluvy 
medzi zamestnávateľom cestujúceho a 
obchodníkom, ktorý sa špecializuje na 
organizovanie služobných ciest;

c) balíky a asistenčné cestovné služby 
zakúpené na služobné cesty;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 159
Heide Rühle
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Návrh smernice
Článok 2 – odsek 2 – písmeno c

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

c) balíky a asistenčné cestovné služby 
zakúpené na základe rámcovej zmluvy 
medzi zamestnávateľom cestujúceho a 
obchodníkom, ktorý sa špecializuje na 
organizovanie služobných ciest;

c) balíky a asistenčné cestovné služby 
zakúpené na základe rámcovej zmluvy na
služobné cesty, alebo zakúpené podnikom, 
na ktorého účet cestujúci cestuje;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 160
Ildikó Gáll-Pelcz

Návrh smernice
Článok 2 – odsek 2 – písmeno c

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

c) balíky a asistenčné cestovné služby 
zakúpené na základe rámcovej zmluvy 
medzi zamestnávateľom cestujúceho a 
obchodníkom, ktorý sa špecializuje na 
organizovanie služobných ciest;

c) balíky a asistenčné cestovné služby 
zakúpené podnikom, na ktorého účet
cestujúci cestuje, a obchodníkom;

Or. en

Odôvodnenie

Navrhované vylúčenie by sa týkalo iba obchodníkov, ktorí sa špecializujú na predaj
organizovaných služobných ciest, čo by viedlo k nerovnakým podmienkam pre cestovné
kancelárie, ktoré predávajú služby cestovného ruchu voľnočasového, ako aj obchodného 
charakteru. Je potrebné jasnejším spôsobom vylúčiť služobné cesty uvedením služieb, ktoré sú 
poskytované právnickej osobe, ak sú fakturované na túto osobu a nie na osobu na služobnej 
ceste.

Pozmeňujúci návrh 161
Matteo Salvini

Návrh smernice
Článok 2 – odsek 2 – písmeno c
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

c) balíky a asistenčné cestovné služby
zakúpené na základe rámcovej zmluvy 
medzi zamestnávateľom cestujúceho a 
obchodníkom, ktorý sa špecializuje na 
organizovanie služobných ciest;

c) balíky zakúpené na základe rámcovej 
zmluvy medzi zamestnávateľom 
cestujúceho a obchodníkom, ktorý sa 
špecializuje na organizovanie služobných 
ciest;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 162
Sergio Gaetano Cofferati

Návrh smernice
Článok 2 – odsek 2 – písmeno d

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

d) balíky služieb, ktoré tvorí nanajvýš 
jedna služba cestovného ruchu uvedená v 
článku 3 ods. 1 písm. a), b) a c) v 
kombinácii so službou cestovného ruchu 
uvedenou článku 3 ods. 1 písm. d), ak 
takáto služba nepredstavuje významnú 
časť balíka služieb; alebo

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci návrh 163
Othmar Karas

Návrh smernice
Článok 2 – odsek 2 – písmeno d

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

d) balíky služieb, ktoré tvorí nanajvýš 
jedna služba cestovného ruchu uvedená v 
článku 3 ods. 1 písm. a), b) a c) v 
kombinácii so službou cestovného ruchu 
uvedenou článku 3 ods. 1 písm. d), ak 
takáto služba nepredstavuje významnú 
časť balíka služieb; alebo

d) balíky služieb, ktoré tvorí nanajvýš 
jedna služba cestovného ruchu uvedená v 
článku 3 ods. 1 písm. a), b) a c) v 
kombinácii so službami cestovného ruchu 
uvedenými v článku 3 ods. 1 písm. d), ak 
takéto služby nepredstavujú významnú 
časť balíka služieb; alebo
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Or. de

Odôvodnenie

Táto výnimka by mala platiť aj vtedy, keď sa jedna cestovná zložka kombinuje s viacerými než
s jednou doplnkovou službou, napr. vstup do kúpeľov, požičovňa bicyklov a výlety so 
sprievodcom, a to za predpokladu, že tieto doplnkové služby nepredstavujú významnú súčasť 
balíka.

Pozmeňujúci návrh 164
Jorgo Chatzimarkakis

Návrh smernice
Článok 2 – odsek 2 – písmeno d

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

d) balíky služieb, ktoré tvorí nanajvýš 
jedna služba cestovného ruchu uvedená v 
článku 3 ods. 1 písm. a), b) a c) v 
kombinácii so službou cestovného ruchu 
uvedenou článku 3 ods. 1 písm. d), ak 
takáto služba nepredstavuje významnú 
časť balíka služieb; alebo

d) balíky služieb, ktoré tvorí nanajvýš 
jedna služba cestovného ruchu uvedená v 
článku 3 ods. 1 písm. a), b) a c) v 
kombinácii so službou cestovného ruchu 
uvedenou článku 3 ods. 1 písm. d), ak 
takáto služba nepredstavuje viac než 40 %
balíka služieb; alebo

Or. en

Pozmeňujúci návrh 165
Hans-Peter Mayer

Návrh smernice
Článok 2 – odsek 2 – písmeno d

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

d) balíky služieb, ktoré tvorí nanajvýš 
jedna služba cestovného ruchu uvedená v 
článku 3 ods. 1 písm. a), b) a c) v 
kombinácii so službou cestovného ruchu 
uvedenou článku 3 ods. 1 písm. d), ak 
takáto služba nepredstavuje významnú časť 
balíka služieb; alebo

d) balíky služieb, ktoré tvorí nanajvýš 
jedna služba cestovného ruchu uvedená v 
článku 3 ods. 1 písm. a), b) a c) v 
kombinácii so službou cestovného ruchu 
uvedenou článku 3 ods. 1 písm. d), ak 
takáto služba nepredstavuje významnú časť 
balíka služieb alebo zjavne nepredstavuje
skutočný dôvod cesty; alebo

Or. de
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Odôvodnenie

Smernica sa použije, ak doplnková služba je jednoznačne hlavnou zložkou cesty, napr. hotel 
bol rezervovaný len za účelom návštevy muzikálového predstavenia. Ak je však návšteva 
muzikálu iba doplnkovou, a nie hlavnou zložkou (hosť má v meste pobyt na 5 nocí a rezervuje 
si vstupenky na muzikál na jeden večer), potom by sa na takúto rezerváciu nemala vzťahovať
táto smernica.

Pozmeňujúci návrh 166
Emma McClarkin

Návrh smernice
Článok 2 – odsek 2 – písmeno d

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

d) balíky služieb, ktoré tvorí nanajvýš 
jedna služba cestovného ruchu uvedená v 
článku 3 ods. 1 písm. a), b) a c) v 
kombinácii so službou cestovného ruchu 
uvedenou článku 3 ods. 1 písm. d), ak 
takáto služba nepredstavuje významnú časť 
balíka služieb; alebo

d) balíky služieb, ktoré tvorí nanajvýš 
jedna služba cestovného ruchu uvedená v 
článku 3 ods. 1 písm. a), b) a c) v 
kombinácii so službou cestovného ruchu 
uvedenou článku 3 ods. 1 písm. d), ak 
takáto služba nepredstavuje významnú časť 
balíka služieb alebo doplnková služba sa 
zjavne neponúka ako hlavná zložka cesty; 
alebo

Or. en

Pozmeňujúci návrh 167
Hans-Peter Mayer

Návrh smernice
Článok 2 – odsek 2 – písmeno e a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

ea) prepravu cestujúcich autobusom, 
vlakom, loďou alebo lietadlom, ktorá
zahŕňa ubytovanie, v prípade, že je jasné, 
že hlavnou zložkou je preprava a takáto
preprava sa nekombinuje s inou službou
cestovného ruchu v zmysle článku 3 ods. 1 
písm. b), c) alebo d).

Or. de
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Pozmeňujúci návrh 168
Jorgo Chatzimarkakis

Návrh smernice
Článok 2 – odsek 2 – písmeno e a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

ea) služobné cesty.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 169
Emma McClarkin

Návrh smernice
Článok 2 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Článok 2a
Členské štáty sa môžu rozhodnúť, že
neprijmú opatrenia potrebné na
dosiahnutie súladu s touto smernicou, 
pokiaľ ide o balíky služieb alebo súvisiace 
cestovné služby, v rámci ktorých majú byť 
všetky služby cestovného ruchu dodané v
rámci členského štátu a ak nezahŕňajú
prepravu cestujúcich.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 170
Pablo Arias Echeverría

Návrh smernice
Článok 2 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Článok 2a
Úroveň harmonizácie
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1. Touto smernicou sa nebráni členským 
štátom, aby ponechali v platnosti alebo
zaviedli prísnejšie opatrenia v záujme 
ochrany spotrebiteľa za predpokladu, že
tieto ustanovenia budú v súlade s ich
záväzkami vyplývajúcimi z práva
Európskej únie a s právnymi predpismi 
členských štátov.
2. Bez toho, aby bol dotknutý odsek 1, 
požiadavky na uvedenie informácií
stanovené v tejto smernici sú komplexné, 
ale bez toho, aby nimi boli dotknuté 
požiadavky na uvedenie informácií
stanovené v iných uplatniteľných 
právnych predpisoch Únie (porov. 
smernice 2000/31/ES a 2006/123/ES a
nariadenia (ES) č. 1107/2006, (ES) 
č. 1008/2008, (ES) č. 1371/2007, (ES) 
č. 181/2011, (ES) č. 1177/2010 a (ES) 
č. 211/2005).

Or. es

Odôvodnenie

Pozmeňujúci návrh, v ktorom sa objasňuje úroveň harmonizácie a odzrkadľuje odôvodnenie
24 návrhu smernice.

Pozmeňujúci návrh 171
Emma McClarkin

Návrh smernice
Článok 3 – bod 2 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(2) „balík služieb“ je kombinácia najmenej 
dvoch rôznych druhov služieb cestovného 
ruchu na účely tej istej cesty alebo 
dovolenky, ak:

(2) „balík služieb“ je kombinácia prepravy 
cestujúcich a najmenej jedného z ďalších
druhov služieb cestovného ruchu na účely 
tej istej cesty alebo dovolenky, ak:

Or. en

Pozmeňujúci návrh 172
Jorgo Chatzimarkakis
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Návrh smernice
Článok 3 – bod 2 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(2) „balík služieb“ je kombinácia najmenej 
dvoch rôznych druhov služieb cestovného 
ruchu na účely tej istej cesty alebo 
dovolenky, ak:

(2) „balík služieb“ je kombinácia najmenej 
dvoch rôznych druhov služieb cestovného 
ruchu (z ktorých jeden musí zahŕňať
prepravu cestujúcich) na účely tej istej 
cesty alebo dovolenky, ak:

Or. en

Pozmeňujúci návrh 173
Catherine Stihler

Návrh smernice
Článok 3 – bod 2 – písmeno b – bod i

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(i) zakúpené z jedného miesta predaja v 
rámci jednej rezervácie,

(i) zakúpené z jedného miesta predaja v 
rámci jednej rezervácie, ak všetky služby 
boli vybrané cestujúcim predtým, ako 
cestujúci poskytol súhlas s platbou,

Or. en

Odôvodnenie

Pomáha to objasniť a odlíšiť tento proces od súvisiacich/asistenčných cestovných služieb. 
Odzrkadľuje sa tu tiež znenie odôvodnenia 10.

Pozmeňujúci návrh 174
Emma McClarkin

Návrh smernice
Článok 3 – bod 2 – písmeno b – bod i

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(i) zakúpené z jedného miesta predaja v 
rámci jednej rezervácie,

(i) zakúpené z jedného miesta predaja v 
rámci jednej rezervácie, pričom všetky
služby boli vybrané cestujúcim predtým, 
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ako cestujúci poskytol súhlas so 
zaplatením celkovej ceny,

Or. en

Pozmeňujúci návrh 175
Jorgo Chatzimarkakis

Návrh smernice
Článok 3 – bod 2 – písmeno b – bod i

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(i) zakúpené z jedného miesta predaja v 
rámci jednej rezervácie,

vypúšťa sa

Or. en

Odôvodnenie

Rezervačné cestovné plány z jedného miesta predaja v rámci jedného rezervačného postupu 
nemusia nutne predstavovať ucelený balík. V takom prípade by sa vymedzenie malo obmedziť 
na zakúpenie cesty, ktoré obsahuje inkluzívnu celkovú cenu.

Pozmeňujúci návrh 176
Anna Hedh

Návrh smernice
Článok 3 – bod 2 – písmeno b – bod i

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(i) zakúpené z jedného miesta predaja v 
rámci jednej rezervácie,

(i) zakúpené z jedného miesta predaja, 
alebo

Or. sv

Pozmeňujúci návrh 177
Sergio Gaetano Cofferati

Návrh smernice
Článok 3 – bod 2 – písmeno b – bod i
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(i) zakúpené z jedného miesta predaja v 
rámci jednej rezervácie,

(i) zakúpené z jedného miesta predaja,

Or. en

Pozmeňujúci návrh 178
Anna Hedh

Návrh smernice
Článok 3 – bod 2 – písmeno b – bod ii

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(ii) ponúkané alebo účtované za súhrnnú 
alebo celkovú cenu;

(ii) ponúkané alebo účtované za súhrnnú 
alebo celkovú cenu, alebo

Or. sv

Pozmeňujúci návrh 179
Anna Hedh

Návrh smernice
Článok 3 – bod 2 – písmeno b – bod iii

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(iii) propagované alebo predávané pod 
názvom „balík služieb“ alebo pod 
podobným názvom;

(iii) propagované alebo predávané pod 
názvom „balík služieb“ alebo pod 
podobným názvom, alebo

Or. sv

Pozmeňujúci návrh 180
Jorgo Chatzimarkakis

Návrh smernice
Článok 3 – bod 2 – písmeno b – bod iv

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(iv) skombinované po uzatvorení zmluvy, vypúšťa sa
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na základe ktorej obchodník oprávňuje 
cestujúceho na výber spomedzi rôznych 
druhov služieb cestovného ruchu, alebo

Or. en

Pozmeňujúci návrh 181
Heide Rühle

Návrh smernice
Článok 3 – bod 2 – písmeno b – bod v

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(v) zakúpené od jednotlivých obchodníkov 
prostredníctvom prepojených on-line 
rezervačných systémov, pričom 
obchodníci si postúpia meno a ďalšie 
údaje cestujúceho potrebné na 
uskutočnenie rezervácie najneskôr vo 
chvíli potvrdenia rezervácie prvej služby;

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci návrh 182
Matteo Salvini

Návrh smernice
Článok 3 – bod 2 – písmeno b – bod v

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(v) zakúpené od jednotlivých obchodníkov 
prostredníctvom prepojených on-line 
rezervačných systémov, pričom 
obchodníci si postúpia meno a ďalšie 
údaje cestujúceho potrebné na 
uskutočnenie rezervácie najneskôr vo 
chvíli potvrdenia rezervácie prvej služby;

vypúšťa sa

Or. en
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Odôvodnenie

Prvé štyri kritériá na vymedzenie balíka v článku 3 ods. 2 písm.b) zodpovedajú tomu, čo by
spotrebitelia a poskytovatelia cestovných služieb oprávnene považovali za balík. To však nie 
je prípad prepojených on-line rezervačných systémov, pri ktorých sa dve služby, ktoré sú
vzájomne previazané iba prostredníctvom webových odkazov, kupujú oddelene na rôznych 
webových stránkach a od rôznych poskytovateľov.

Pozmeňujúci návrh 183
Jorgo Chatzimarkakis

Návrh smernice
Článok 3 – bod 2 – písmeno b – bod v

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(v) zakúpené od jednotlivých obchodníkov 
prostredníctvom prepojených on-line 
rezervačných systémov, pričom 
obchodníci si postúpia meno a ďalšie 
údaje cestujúceho potrebné na
uskutočnenie rezervácie najneskôr vo 
chvíli potvrdenia rezervácie prvej služby;

vypúšťa sa

Or. en

Odôvodnenie

Nákupy od jednotlivých obchodníkov, ktoré sú prepojené len prostredníctvom on-line 
rezervačných systémov, sa líšia od konceptu balíkov cestovných služieb najmä preto, že v nich 
pravdepodobne nie je zahrnutá inkluzívna cena.

Pozmeňujúci návrh 184
Sergio Gaetano Cofferati

Návrh smernice
Článok 3 – bod 2 – písmeno b – bod v

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(v) zakúpené od jednotlivých obchodníkov 
prostredníctvom prepojených on-line 
rezervačných systémov, pričom obchodníci 
si postúpia meno a ďalšie údaje 
cestujúceho potrebné na uskutočnenie 
rezervácie najneskôr vo chvíli potvrdenia 

(v) zakúpené od jednotlivých obchodníkov 
prostredníctvom prepojených on-line 
rezervačných systémov, pričom obchodníci 
si postúpia meno cestujúceho a iné
rezervačné údaje potrebné na uskutočnenie 
rezervácií najneskôr vo chvíli potvrdenia 
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rezervácie prvej služby; rezervácie prvej služby;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 185
Philippe Juvin

Návrh smernice
Článok 3 – bod 2 – písmeno b – bod v

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(v) zakúpené od jednotlivých obchodníkov 
prostredníctvom prepojených on-line 
rezervačných systémov, pričom obchodníci 
si postúpia meno a ďalšie údaje 
cestujúceho potrebné na uskutočnenie 
rezervácie najneskôr vo chvíli potvrdenia 
rezervácie prvej služby;

(v) zakúpené od jednotlivých obchodníkov 
prostredníctvom prepojených on-line 
rezervačných systémov, pričom obchodníci 
si postúpia osobné údaje cestujúceho
potrebné na uskutočnenie rezervácie 
(vrátane mena cestujúceho, jeho 
kontaktných údajov a čísla kreditnej
karty) a údaje vzťahujúce sa osobitne na
prvú službu cestovného ruchu (vrátane 
cieľa a dĺžky trvania cesty) najneskôr vo 
chvíli potvrdenia rezervácie prvej služby
prostredníctvom e-mailu;

Or. en

Odôvodnenie

Ide o upresnenie druhu vymieňaných informácií („ďalšie údaje“), a to najmä za účelom
jasného rozlišovania medzi balíkom cestovných služieb podľa článku 3 ods. 2 bodu v), a
asistenčnou cestovnou službou podľa článku 3 ods. 5 písm. b), keďže tieto situácie znejú
podobne. Navyše, musí byť zrejmý presný čas potvrdenia (prijatie potvrdenia prostredníctvom 
e-mailu) na účely zabezpečenia právnej istoty (uvádzanie doby trvania má vplyv na to, čo je 
potrebné považovať za balík cestovných služieb a čo nie).

Pozmeňujúci návrh 186
Emma McClarkin

Návrh smernice
Článok 3 – bod 2 – písmeno b – bod v
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(v) zakúpené od jednotlivých obchodníkov 
prostredníctvom prepojených on-line
rezervačných systémov, pričom obchodníci 
si postúpia meno a ďalšie údaje 
cestujúceho potrebné na uskutočnenie 
rezervácie najneskôr vo chvíli potvrdenia 
rezervácie prvej služby;

(v) zakúpené od jednotlivých obchodníkov 
prostredníctvom prepojených on-line 
rezervačných systémov, pričom obchodníci 
si postúpia meno cestujúceho a údaje 
potrebné na uskutočnenie rezervácie so 
začiatkom najneskôr vo chvíli potvrdenia 
rezervácie prvej služby a pokiaľ sa všetky 
zmluvy uzatvoria do jedného dňa od tohto 
potvrdenia;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 187
Anna Hedh

Návrh smernice
Článok 3 – bod 2 – písmeno b – bod v

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(v) zakúpené od jednotlivých obchodníkov 
prostredníctvom prepojených on-line 
rezervačných systémov, pričom obchodníci 
si postúpia meno a ďalšie údaje 
cestujúceho potrebné na uskutočnenie 
rezervácie najneskôr vo chvíli potvrdenia
rezervácie prvej služby;

(v) zakúpené od jednotlivých obchodníkov 
prostredníctvom prepojených on-line alebo 
offline rezervačných systémov, pričom 
obchodníci si postúpia meno a ďalšie údaje 
cestujúceho potrebné na uskutočnenie 
rezervácie najneskôr vo chvíli potvrdenia 
rezervácie prvej služby;

Or. sv

Pozmeňujúci návrh 188
Catherine Stihler

Návrh smernice
Článok 3 – bod 2 – písmeno b – bod v

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(v) zakúpené od jednotlivých obchodníkov 
prostredníctvom prepojených on-line 
rezervačných systémov, pričom obchodníci 
si postúpia meno a ďalšie údaje 
cestujúceho potrebné na uskutočnenie 

(v) zakúpené od jednotlivých obchodníkov 
prostredníctvom prepojených on-line 
rezervačných systémov, pričom obchodníci 
si postúpia meno cestujúceho a údaje 
potrebné na uskutočnenie rezervácie 
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rezervácie najneskôr vo chvíli potvrdenia 
rezervácie prvej služby;

najneskôr vo chvíli potvrdenia rezervácie 
prvej služby;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 189
Ivo Belet

Návrh smernice
Článok 3 – bod 3 – písmeno b – bod v

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(v) zakúpené od jednotlivých obchodníkov 
prostredníctvom prepojených on-line 
rezervačných systémov, pričom obchodníci 
si postúpia meno a ďalšie údaje 
cestujúceho potrebné na uskutočnenie 
rezervácie najneskôr vo chvíli potvrdenia 
rezervácie prvej služby;

(v) súčasne zakúpené od jednotlivých 
obchodníkov prostredníctvom prepojených 
on-line rezervačných systémov, pričom 
obchodníci si postúpia meno a ďalšie údaje 
cestujúceho potrebné na uskutočnenie 
rezervácie najneskôr vo chvíli potvrdenia 
rezervácie prvej služby;

Or. nl

Pozmeňujúci návrh 190
Matteo Salvini

Návrh smernice
Článok 3 – bod 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(5) „asistenčné cestovné služby“ sú 
kombináciou najmenej dvoch rôznych 
druhov služieb cestovného ruchu na účely 
tej istej cesty alebo dovolenky, ktoré 
nepredstavujú balík služieb, pričom 
výsledkom je uzavretie samostatných 
zmlúv s jednotlivými poskytovateľmi 
služieb cestovného ruchu, ak predajca 
sprostredkuje vytvorenie kombinácie 
služieb:

vypúšťa sa

a) na základe samostatných rezervácií 
počas jednej návštevy na predajnom 
mieste alebo v rámci jedného kontaktu s 
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predajným miestom; alebo
b) prostredníctvom obstarávania ďalších 
služieb cestovného ruchu od iného 
obchodníka cieleným spôsobom 
prostredníctvom prepojených on-line 
rezervačných systémov, a to najneskôr vo 
chvíli, keď sa potvrdí rezervácia prvej 
služby;

Or. en

Odôvodnenie

Rozsah pôsobnosti smernice o balíku cestovných služieb by mal byť obmedzený na
kombinácie služieb cestovného ruchu, ktoré tvoria balík. Zavedenie nového pojmu
„asistenčnej cestovnej služby“ v tejto smernici preto nie je odôvodnené, a mohlo by mať
škodlivé účinky na spotrebiteľov a podniky. Okrem toho nedostatok istoty, pokiaľ ide o
praktický rozdiel medzi pojmami „balík služieb“ a „asistenčná cestovná služba“, spôsobí 
spotrebiteľom len ďalší zmätok.

Pozmeňujúci návrh 191
Emma McClarkin

Návrh smernice
Článok 3 – bod 5 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(5) „asistenčné cestovné služby“ sú 
kombináciou najmenej dvoch rôznych
druhov služieb cestovného ruchu na účely 
tej istej cesty alebo dovolenky, ktoré 
nepredstavujú balík služieb, pričom 
výsledkom je uzavretie samostatných 
zmlúv s jednotlivými poskytovateľmi 
služieb cestovného ruchu, ak predajca 
sprostredkuje vytvorenie kombinácie 
služieb:

(5) „súvisiace cestovné služby“ sú 
kombináciou prepravy cestujúcich a
najmenej jedného z ďalších druhov služieb 
cestovného ruchu na účely tej istej cesty 
alebo dovolenky, ktoré nepredstavujú balík 
služieb, pričom výsledkom je uzavretie 
samostatných zmlúv s jednotlivými 
poskytovateľmi služieb cestovného ruchu, 
ak predajca sprostredkuje vytvorenie 
kombinácie služieb:

Or. en

Odôvodnenie

Horizontálny pozmeňujúci návrh. Pojmom „súvisiace cestovné služby“ sa jasnejšie opisuje
charakter obchodného modelu a odstránia nedorozumenia, ktoré by mohli vzniknúť súčasným 
vymedzením.
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Pozmeňujúci návrh 192
Ivo Belet

Návrh smernice
Článok 3 – bod 6 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(6) „asistenčné cestovné služby“ sú 
kombináciou najmenej dvoch rôznych 
druhov služieb cestovného ruchu na účely 
tej istej cesty alebo dovolenky, ktoré 
nepredstavujú balík služieb, pričom 
výsledkom je uzavretie samostatných 
zmlúv s jednotlivými poskytovateľmi 
služieb cestovného ruchu, ak predajca 
sprostredkuje vytvorenie kombinácie 
služieb:

(5) „asistenčné cestovné služby“ sú 
kombináciou najmenej dvoch rôznych 
druhov služieb cestovného ruchu na účely 
tej istej cesty alebo dovolenky, ktoré 
nepredstavujú balík služieb, pričom 
výsledkom je uzavretie samostatných 
zmlúv s jednotlivými poskytovateľmi 
služieb cestovného ruchu po uzavretí prvej
zmluvy s obchodníkom týkajúcej sa služby 
cestovného ruchu, ak obchodník alebo
predajca sprostredkuje vytvorenie 
kombinácie služieb:

Or. nl

Pozmeňujúci návrh 193
Emma McClarkin

Návrh smernice
Článok 3 – bod 5 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

a) na základe samostatných rezervácií 
počas jednej návštevy na predajnom 
mieste alebo v rámci jedného kontaktu s 
predajným miestom; alebo

a) na základe samostatných rezervácií, v 
rámci ktorých cestujúci individuálne
vyberá a individuálne platí za služby; 
alebo

Or. en

Pozmeňujúci návrh 194
Heide Rühle
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Návrh smernice
Článok 3 – bod 5 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

b) prostredníctvom obstarávania ďalších 
služieb cestovného ruchu od iného 
obchodníka cieleným spôsobom
prostredníctvom prepojených on-line 
rezervačných systémov, a to najneskôr vo 
chvíli, keď sa potvrdí rezervácia prvej 
služby;

b) prostredníctvom prepojených on-line 
rezervačných systémov, v ktorých si 
obchodníci postúpia meno alebo inú 
formu identifikácie cestujúceho, a to
najneskôr vo chvíli, keď sa potvrdí 
rezervácia prvej služby;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 195
Philippe Juvin

Návrh smernice
Článok 3 – bod 5 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

b) prostredníctvom obstarávania ďalších 
služieb cestovného ruchu od iného 
obchodníka cieleným spôsobom 
prostredníctvom prepojených on-line 
rezervačných systémov, a to najneskôr vo 
chvíli, keď sa potvrdí rezervácia prvej 
služby;

b) prostredníctvom obstarávania ďalších 
služieb cestovného ruchu od iného 
obchodníka prostredníctvom prepojených 
on-line rezervačných systémov cieleným
spôsobom, ktorý zahŕňa prenos údajov
vzťahujúcich sa osobitne len na prvú
službu cestovného ruchu (vrátane cieľa a
dĺžky trvania cesty) medzi obchodníkmi, a 
to bez prenosu osobných údajov 
cestujúceho a najneskôr vo chvíli, keď sa 
potvrdí rezervácia prvej služby 
prostredníctvom e-mailu;

Or. en

Odôvodnenie

Ide o upresnenie druhu vymieňaných informácií (rozdiel medzi balíkom cestovných služieb
podľa článku 3 ods. 2 bodu v), a asistenčnou cestovnou službou podľa článku 3 ods. 5
písm. b). Samotný odkaz na webové stránky nemôže predstavovať asistenčnú cestovnú službu 
(je potrebný minimálny prenos informácií medzi obchodníkmi, týkajúci sa rezervácie – cieľ a
dĺžka trvania cesty). Presný čas potvrdenia musí byť zrejmý (prijatie potvrdenia 
prostredníctvom e-mailu) na účely zabezpečenia právnej istoty (uvádzanie doby trvania má 
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vplyv na to, čo je potrebné považovať za balík cestovných služieb a čo nie).

Pozmeňujúci návrh 196
Emma McClarkin

Návrh smernice
Článok 3 – bod 5 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

b) prostredníctvom obstarávania ďalších 
služieb cestovného ruchu od iného 
obchodníka cieleným spôsobom 
prostredníctvom prepojených on-line 
rezervačných systémov, a to najneskôr vo 
chvíli, keď sa potvrdí rezervácia prvej 
služby;

b) prostredníctvom obstarávania ďalších 
služieb cestovného ruchu ponúkaných 
iným obchodníkom cieleným spôsobom 
prostredníctvom prepojených on-line 
rezervačných systémov, so začiatkom
najneskôr vo chvíli, keď sa potvrdí a do 
jedného dňa od tohto potvrdenia uzatvorí 
rezervácia prvej služby;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 197
Sergio Gaetano Cofferati

Návrh smernice
Článok 3 – bod 5 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

b) prostredníctvom obstarávania ďalších 
služieb cestovného ruchu od iného 
obchodníka cieleným spôsobom 
prostredníctvom prepojených on-line 
rezervačných systémov, a to najneskôr vo 
chvíli, keď sa potvrdí rezervácia prvej 
služby;

b) prostredníctvom obstarávania ďalších 
služieb cestovného ruchu od iného 
obchodníka cieleným spôsobom 
prostredníctvom prepojených on-line 
rezervačných systémov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 198
Bernadette Vergnaud

Návrh smernice
Článok 3 – bod 6
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(6) „cestujúci“ je každá osoba, ktorá má v 
úmysle uzavrieť zmluvu v rozsahu 
pôsobnosti tejto smernice alebo je 
oprávnená cestovať na základe takto 
uzavretej zmluvy, vrátane osôb na 
služobných cestách, pokiaľ tieto osoby 
necestujú na základe rámcovej zmluvy 
uzatvorenej s obchodníkom, ktorý sa 
špecializuje na organizovanie služobných 
ciest;

(6) „spotrebiteľ“ je každá osoba, ktorá má 
v úmysle uzavrieť zmluvu v rozsahu 
pôsobnosti tejto smernice alebo je 
oprávnená cestovať na základe takto 
uzavretej zmluvy, vrátane cesty za účelom 
výkonu povolania („služobná cesta“), za
predpokladu, že cesta sa neuskutočňuje na 
základe rámcovej zmluvy uzatvorenej s 
obchodníkom, ktorý sa špecializuje na 
organizovanie služobných ciest;

Or. fr

Odôvodnenie

Vymedzenie pojmu „spotrebiteľ“, ako je uvedené v smernici 90/314/ES, by sa malo obnoviť, 
pretože pojem „cestujúci“ by mohol byť problematický, a to najmä vtedy, ak osoba, ktorá
cestuje, nie je kupujúcim.

Pozmeňujúci návrh 199
Bernadette Vergnaud

Návrh smernice
Článok 3 – bod 6 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(6a) „cestujúci“ je každá osoba, ktorá má 
nárok na cestu na základe zmluvy 
uzavretej v rámci rozsahu pôsobnosti tejto
smernice, vrátane cesty za účelom výkonu 
povolania bez ohľadu na to, či je alebo 
nie je spotrebiteľom, ktorý uzavrel
zmluvu;

Or. fr

Odôvodnenie

Vzhľadom na opätovné zavedenie pojmu „spotrebiteľ“, ako je uvedený v smernici 90/314/ES, 
musí byť zodpovedajúcim spôsobom zmenené vymedzenie pojmu „cestujúci“ – ktoré by mohlo 
byť problematické, a to najmä vtedy, ak osoba, ktorá cestuje, nie je kupujúcim.
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Pozmeňujúci návrh 200
Catherine Stihler

Návrh smernice
Článok 3 – bod 7

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(7) „obchodník“ je každá osoba, ktorá 
koná na účely patriace do rámca jej 
obchodnej, podnikateľskej, remeselnej 
alebo profesijnej činnosti;

(7) „obchodník“ je každá osoba, ktorá
predáva alebo ponúka na predaj služby
cestovného ruchu alebo sprostredkúva 
obstarávanie služieb cestovného ruchu, či 
už v jeho vlastnom mene alebo ako 
sprostredkovateľ;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 201
Catherine Stihler

Návrh smernice
Článok 3 – bod 8

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(8) „organizátor“ je obchodník, ktorý 
kombinuje a predáva alebo ponúka na 
predaj balíky služieb, a to buď priamo, 
alebo prostredníctvom iného obchodníka, 
resp. spolu s iným obchodníkom; ak viac 
ako jeden obchodník spĺňa niektoré z 
kritérií uvedených v odseku 2 písm. b), 
potom sa za organizátorov považujú všetci 
títo obchodníci, pokiaľ nie je za 
organizátora určený jeden z nich a 
cestujúci je o tom náležite informovaný;

(8) „organizátor“ je obchodník, ktorý 
kombinuje a predáva alebo ponúka na 
predaj balíky služieb, a to buď priamo, 
alebo prostredníctvom iného obchodníka, 
resp. spolu s iným obchodníkom alebo 
sprostredkúva vytvorenie kombinácie 
služieb a obstarávanie týchto balíkov 
služieb; ak viac ako jeden obchodník spĺňa 
niektoré z kritérií uvedených v odseku 2 
písm. b), potom sa za organizátorov 
považujú všetci títo obchodníci, pokiaľ nie 
je za organizátora určený jeden z nich a 
cestujúci je o tom náležite informovaný;

Or. en

Odôvodnenie

Cieľom je zabezpečiť, aby sa zohľadnili všetky modely obchodovania, a zabrániť medzerám.
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Pozmeňujúci návrh 202
Othmar Karas

Návrh smernice
Článok 3 – bod 8

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(8) „organizátor“ je obchodník, ktorý
kombinuje a predáva alebo ponúka na 
predaj balíky služieb, a to buď priamo, 
alebo prostredníctvom iného obchodníka, 
resp. spolu s iným obchodníkom; ak viac 
ako jeden obchodník spĺňa niektoré z 
kritérií uvedených v odseku 2 písm. b), 
potom sa za organizátorov považujú všetci 
títo obchodníci, pokiaľ nie je za 
organizátora určený jeden z nich a 
cestujúci je o tom náležite informovaný;

(8) „organizátor“ je obchodník alebo iná 
osoba, ktorá kombinuje a predáva alebo 
ponúka na predaj balíky služieb, a to buď 
priamo, alebo prostredníctvom iného 
obchodníka, resp. spolu s iným 
obchodníkom; ak viac ako jeden obchodník 
spĺňa niektoré z kritérií uvedených v 
odseku 2 písm. b), potom sa za 
organizátorov považujú všetci títo 
obchodníci, pokiaľ nie je za organizátora 
určený jeden z nich a cestujúci je o tom 
náležite informovaný;

Or. de

Odôvodnenie

Táto smernica by sa mala vzťahovať nielen na obchodníkov, ale aj na jednotlivcov, ktorí
príležitostne predávajú balíky výletných služieb, s cieľom zabezpečiť, aby boli zahrnutí aj
nekomerční poskytovatelia. Ochrana spotrebiteľa by nemala byť narušená vylúčením
„neoficiálnych“ poskytovateľov služieb.

Pozmeňujúci návrh 203
Matteo Salvini

Návrh smernice
Článok 3 – bod 9 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(9) „predajca“ je obchodník iný ako 
organizátor, ktorý:

(9) „predajca“ je obchodník iný ako 
organizátor, ktorý predáva alebo ponúka 
na predaj balíky služieb;

Or. en
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Odôvodnenie

Rozsah pôsobnosti smernice o balíku cestovných služieb by mal byť obmedzený na
kombinácie služieb cestovného ruchu, ktoré tvoria balík. Zavedenie nového pojmu
„asistenčná cestovná služba“ v tejto smernici by mohlo mať škodlivé účinky na spotrebiteľov 
a podniky, keďže by vytváralo právnu neistotu a zmätok medzi spotrebiteľmi a poskytovateľmi
služieb cestovného ruchu.

Pozmeňujúci návrh 204
Matteo Salvini

Návrh smernice
Článok 3 – bod 9 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

a) predáva alebo ponúka na predaj balíky 
služieb alebo

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci návrh 205
Matteo Salvini

Návrh smernice
Článok 3 – bod 9 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

b) sprostredkúva obstarávanie služieb 
cestovného ruchu, ktoré sú súčasťou 
asistenčných cestovných služieb, a to tak, 
že pomáha cestujúcim pri uzatváraní 
samostatných zmlúv o službách
cestovného ruchu s jednotlivými 
poskytovateľmi služieb;

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci návrh 206
Jorgo Chatzimarkakis

Návrh smernice
Článok 3 – bod 9 – písmeno b
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

b) sprostredkúva obstarávanie služieb 
cestovného ruchu, ktoré sú súčasťou 
asistenčných cestovných služieb, a to tak, 
že pomáha cestujúcim pri uzatváraní 
samostatných zmlúv o službách 
cestovného ruchu s jednotlivými 
poskytovateľmi služieb;

vypúšťa sa

Or. en

Odôvodnenie

Ak sa uzatvárajú samostatné zmluvy medzi jednotlivými obchodníkmi so samostatnými
cenami, nie je jasné, ako by to predstavovalo balík cestovných služieb alebo ako by si to 
vyžadovalo rovnakú úroveň regulácie.

Pozmeňujúci návrh 207
Emma McClarkin

Návrh smernice
Článok 3 – bod 11

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(11) „neodvrátiteľné a mimoriadne 
okolnosti“ sú situácie, ktoré obchodník 
nemôže ovplyvniť a ktorých dôsledkom 
nemôže zabrániť, ani keby prijal všetky 
primerané opatrenia;

(11) „neodvrátiteľné a mimoriadne 
okolnosti“ sú nepredvídateľné okolnosti, 
ktoré obchodník nemôže ovplyvniť a 
ktorých dôsledkom nemôže zabrániť, ani 
keby prijal všetky primerané opatrenia;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 208
Matteo Salvini

Návrh smernice
Článok 3 – bod 11

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(11) „neodvrátiteľné a mimoriadne 
okolnosti“ sú situácie, ktoré obchodník
nemôže ovplyvniť a ktorých dôsledkom 

(11) „neodvrátiteľné a mimoriadne 
okolnosti“ sú neobvyklé a nepredvídateľné 
okolnosti, ktoré strana, od ktorej sa to
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nemôže zabrániť, ani keby prijal všetky 
primerané opatrenia;

vyžaduje, nemôže ovplyvniť a ktorých 
dôsledkom nemôže zabrániť, ani keby bola 
vynaložená všetka náležitá starostlivosť;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 209
Philippe Juvin

Návrh smernice
Článok 3 – bod 11

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(11) „neodvrátiteľné a mimoriadne 
okolnosti“ sú situácie, ktoré obchodník 
nemôže ovplyvniť a ktorých dôsledkom 
nemôže zabrániť, ani keby prijal všetky 
primerané opatrenia;

(Netýka sa slovenského znenia.)

Or. fr

Odôvodnenie

(Netýka sa slovenského znenia.)

Pozmeňujúci návrh 210
Ildikó Gáll-Pelcz

Návrh smernice
Článok 3 – bod 11

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(11) „neodvrátiteľné a mimoriadne 
okolnosti“ sú situácie, ktoré obchodník 
nemôže ovplyvniť a ktorých dôsledkom 
nemôže zabrániť, ani keby prijal všetky 
primerané opatrenia;

(11) „neodvrátiteľné a mimoriadne 
okolnosti“ sú situácie, ktoré obchodník 
alebo cestujúci nemôže ovplyvniť a 
ktorých dôsledkom nemôže zabrániť, ani 
keby prijal všetky primerané opatrenia;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 211
Matteo Salvini

Návrh smernice
Článok 3 – bod 12

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(12) „nedodržanie ustanovení zmluvy“ je 
neposkytnutie alebo nedostatočné 
poskytnutie služieb cestovného ruchu 
zahrnutých do balíka služieb.

(12) „neprimerané plnenie zmluvy“ je
neposkytnutie služieb cestovného ruchu
alebo ich poskytnutie, ktoré nie je v súlade
so zmluvou.

Or. en

Odôvodnenie

Pojmom „nedodržanie ustanovení zmluvy“ sa nahrádza v návrhu Európskej komisie
koncepcia „primeraného a neprimeraného plnenia zmluvy“, čo sú pojmy používané v
členských štátoch už od 90. rokov minulého storočia. Existuje tiež judikatúra v členských
štátoch, pokiaľ ide o ich význam a vplyv. Používanie pojmu „neprimerané plnenie zmluvy“, 
ako je vymedzený a používaný v smernici 90/314/1990, by sa preto malo zachovať.

Pozmeňujúci návrh 212
Ildikó Gáll-Pelcz

Návrh smernice
Článok 3 – bod 12

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(12) „nedodržanie ustanovení zmluvy“ je 
neposkytnutie alebo nedostatočné 
poskytnutie služieb cestovného ruchu 
zahrnutých do balíka služieb.

(Netýka sa slovenského znenia.)

Or. en

Pozmeňujúci návrh 213
Emma McClarkin

Návrh smernice
Článok 3 – bod 12 a (nový)
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(12a) „údaje potrebné na uskutočnenie
rezervácie“ sú: údaje z kreditnej karty 
alebo iné informácie potrebné na 
uskutočnenie platby.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 214
Cornelis de Jong

Návrh smernice
Článok 3 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Článok 3a
Úroveň harmonizácie

Členské štáty môžu ponechať v platnosti
alebo zaviesť vo svojich vnútroštátnych 
právnych predpisoch prísnejšie
ustanovenia ako tie, ktoré sú stanovené v
tejto smernici, s cieľom zabezpečiť vyššiu
úroveň ochrany spotrebiteľa.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 215
Hans-Peter Mayer

Návrh smernice
Článok 4 – odsek 1 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Členské štáty zabezpečia, aby predtým, 
ako sa cestujúci zaviaže zmluvou o balíku 
cestovných služieb alebo inou tomu 
zodpovedajúcou ponukou, organizátor a v 
prípade predaja balíka služieb 
prostredníctvom predajcu aj príslušný 

1. Členské štáty zabezpečia, aby predtým, 
ako sa cestujúci zaviaže zmluvou o balíku 
cestovných služieb alebo inou tomu 
zodpovedajúcou ponukou, organizátor 
poskytol cestujúcemu tieto informácie 
týkajúce sa balíka služieb:
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predajca poskytli cestujúcemu tieto 
informácie týkajúce sa balíka služieb:

Or. de

Odôvodnenie

Organizátor je povinný poskytnúť informácie, keďže všetko, čo možno požadovať od predajcu, 
je odovzdať túto informáciu. Predajca však môže byť zodpovedný iba vtedy, keď sa dopustí 
chyby pri odovzdávaní informácií. Pozri pozmeňovací návrh, ktorým sa dopĺňa nový článok 4 
ods. 1a a pozmeňovací návrh k článku 19. Ak by obaja boli povinní poskytovať informácie, 
nebolo by jasné, kto bude zodpovedný za omylom poskytnuté nesprávne informácie.

Pozmeňujúci návrh 216
Ildikó Gáll-Pelcz

Návrh smernice
Článok 4 – odsek 1 – písmeno a – bod ii

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(ii) prostriedky, charakteristiky a 
kategórie dopravy, ktorá má byť použitá, 
dátumy, časy a miesta odchodu a návratu, 
alebo v prípade, keď presný čas ešte nie je 
stanovený, približný čas odchodu a 
návratu, trvanie a miesta zastávok a 
dopravné spojenia;

(ii) označenie charakteristík a kategórií
prostriedkov osobnej dopravy, ktoré majú
byť použité pri realizácii balíka 
cestovných služieb (napr. doprava 
batožiny, rezervácia sedadiel), najmä
označenie dopravných prostriedkov, ktoré 
majú byť použité pri odchode a návrate
(pravidelné alebo charterové lety), 
očakávané miesta a dátumy/časy odchodu
a návratu (časť dňa je minimálna
požiadavka), a miesto a čas trvania
jednotlivých častí pobytu;

Or. en

Odôvodnenie

Navrhuje sa rozšírenie a sprísnenie článku 4 ods. 1 písm. a) bodu ii), keďže dopravný
prostriedok použitý pri odchode a návrate, ako aj miesta a časy odchodu a návratu, sú
obzvlášť dôležité pre cestujúcich.

Pozmeňujúci návrh 217
Hans-Peter Mayer
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Návrh smernice
Článok 4 – odsek 1 – písmeno a – bod ii

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(ii) prostriedky, charakteristiky a kategórie 
dopravy, ktorá má byť použitá, dátumy, 
časy a miesta odchodu a návratu, alebo v 
prípade, keď presný čas ešte nie je 
stanovený, približný čas odchodu a 
návratu, trvanie a miesta zastávok a 
dopravné spojenia;

(ii) prostriedky, charakteristiky a kategórie 
dopravy, ktorá má byť použitá, dátumy, 
časy a miesta odchodu a návratu, alebo v 
prípade, keď presný čas ešte nie je 
stanovený, približný čas odchodu a 
návratu, ktorý sa nesmie líšiť o viac než tri
hodiny od skutočného času odchodu alebo
návratu, trvanie a miesta zastávok a 
dopravné spojenia;

Or. de

Odôvodnenie

Tento trojhodinový limit je v súlade s nariadením č. 261/2004.

Pozmeňujúci návrh 218
Pablo Arias Echeverría

Návrh smernice
Článok 4 – odsek 1 – písmeno a – bod iii

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(iii) umiestnenie, hlavné znaky a turistická 
kategória ubytovania;

(iii) umiestnenie a hlavné znaky 
ubytovania a turistická kategória udelená
orgánom s pôsobnosťou v mieste, kde sa
ubytovanie nachádza;

Or. es

Odôvodnenie

Spotrebitelia často podávajú sťažnosti a reklamácie, že inzerovaná turistická kategória 
ubytovania, ktorá im bola ponúknutá, nie je rovnaká ako turistická kategória udelená
orgánom s pôsobnosťou v mieste, v ktorom sa toto ubytovanie nachádza. Bolo by lepšie, keby
sa namiesto kategórie zvolenej organizátorom na základe jeho kritérií používala iba oficiálna
turistická kategória.
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Pozmeňujúci návrh 219
Sergio Gaetano Cofferati

Návrh smernice
Článok 4 – odsek 1 – písmeno a – bod v a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(va) či niektoré zo služieb cestovného 
ruchu budú poskytované cestujúcemu ako 
členovi skupiny, a pokiaľ to tak je, aká
účasť sa predpokladá;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 220
Monika Hohlmeier

Návrh smernice
Článok 4 – odsek 1 – písmeno c

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

c) celková cena balíka služieb vrátane daní 
aj všetkých prípadných dodatočných 
príplatkov, poplatkov a iných nákladov, 
alebo v prípade, keď tieto náklady vopred 
nemožno primerane vypočítať, 
upozornenie, že cestujúci bude možno 
musieť znášať takéto dodatočné náklady;

c) celková cena balíka služieb vrátane daní 
aj všetkých prípadných dodatočných 
príplatkov, poplatkov a iných nákladov, 
alebo v prípade, keď tieto náklady vopred 
nemožno primerane vypočítať, 
upozornenie, že cestujúci bude možno 
musieť znášať takéto dodatočné náklady; 
celková cena sa musí predložiť vo forme
podrobnej faktúry, v ktorej sa 
transparentným spôsobom popisujú všetky 
náklady na služby cestovného ruchu, 
najmä náklady na zmenu rezervácie, 
zrušenie alebo iné zmeny služieb
cestovného ruchu; túto faktúru musí mať
cestujúci k dispozícii najneskôr v čase
odchodu;

Or. de

Pozmeňujúci návrh 221
Monika Hohlmeier
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Návrh smernice
Článok 4 – odsek 1 – písmeno c a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

ca) rezervovaná cestovná trieda vrátane
akejkoľvek podtriedy, transparentnou a
jasne rozoznateľnou formou, spolu s jej 
dostupnosťou, cenou a podmienkami v
prípade zmeny rezervácie, zrušenia alebo 
iných zmien;

Or. de

Pozmeňujúci návrh 222
Monika Hohlmeier

Návrh smernice
Článok 4 – odsek 1 – písmeno c b (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

cb) dostupné kvóty v danej cestovnej
triede vrátane prípadných nákladov, ktoré 
sa platia v prípade zmien na inú triedu
alebo podtriedu;

Or. de

Pozmeňujúci návrh 223
Jorgo Chatzimarkakis

Návrh smernice
Článok 4 – odsek 1 – písmeno e

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

e) minimálny počet osôb potrebných na 
uskutočnenie balíka služieb a lehota na 
prípadné zrušenie aspoň 20 dní pred 
začiatkom balíka služieb v prípade 
nedosiahnutia uvedeného počtu účastníkov;

e) minimálny počet osôb potrebných na 
uskutočnenie balíka služieb a primeraná
lehota na prípadné zrušenie pred začiatkom 
balíka služieb v prípade nedosiahnutia 
uvedeného počtu účastníkov;

Or. en
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Odôvodnenie

Je nerozumné očakávať, aby sa 20 dní vopred dosiahol minimálny počet pre určitý balík 
služieb. Potrebné množstvo času by sa malo ponechať na organizátorov, malo by však byť
jasne oznámené spotrebiteľovi.

Pozmeňujúci návrh 224
Sergio Gaetano Cofferati

Návrh smernice
Článok 4 – odsek 1 – písmeno e

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

e) minimálny počet osôb potrebných na 
uskutočnenie balíka služieb a lehota na 
prípadné zrušenie aspoň 20 dní pred 
začiatkom balíka služieb v prípade 
nedosiahnutia uvedeného počtu účastníkov;

e) minimálny počet osôb potrebných na 
uskutočnenie balíka služieb a lehota na 
prípadné zrušenie aspoň 30 dní pred 
začiatkom balíka služieb v prípade 
nedosiahnutia uvedeného počtu účastníkov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 225
Ivo Belet

Návrh smernice
Článok 4 – odsek 1 – písmeno e

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

e) minimálny počet osôb potrebných na 
uskutočnenie balíka služieb a lehota na 
prípadné zrušenie aspoň 20 dní pred 
začiatkom balíka služieb v prípade 
nedosiahnutia uvedeného počtu účastníkov;

e) minimálny počet osôb potrebných na 
uskutočnenie balíka služieb a lehota na 
prípadné zrušenie aspoň 14 dní pred 
začiatkom balíka služieb v prípade 
nedosiahnutia uvedeného počtu účastníkov;

Or. nl

Odôvodnenie

Táto hodnota by mala byť prispôsobená ustanoveniam o rušení letov, ktorými sa mení 
nariadenie (ES) č. 261/2004, ktorým sa ustanovujú spoločné pravidlá systému náhrad a 
pomoci cestujúcim pri odmietnutí nástupu do lietadla, v prípade zrušenia alebo veľkého 
meškania letov a nariadenie (ES ) č. 2027/97 o zodpovednosti leteckého dopravcu pri leteckej
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preprave cestujúcich a ich batožiny v leteckej doprave.

Pozmeňujúci návrh 226
Emma McClarkin

Návrh smernice
Článok 4 – odsek 1 – písmeno f a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

fa) informácie o voliteľnom zaradení
poistenia na pokrytie nákladov na
zrušenie spotrebiteľom alebo nákladov na
návrat do vlasti v prípade nehody alebo 
ochorenia.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 227
Catherine Stihler

Návrh smernice
Článok 4 – odsek 1 – písmeno g a (nové) 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

ga) podmienky ukončenia zmluvy zo
strany cestujúceho alebo organizátora
pred začiatkom balíka služieb;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 228
Sergio Gaetano Cofferati

Návrh smernice
Článok 4 – odsek 1 – písmeno g a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

ga) informácie o tom, že cestujúci môže
vypovedať zmluvu kedykoľvek pred
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začiatkom balíka služieb a o príslušnom
primeranom štandardnom poplatku za 
stornovanie, ak je stanovený, v súlade s
článkom 10 ods. 1.

Or. en

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

Návrh smernice
Článok 4 – odsek 1 – písmeno g a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

ga) možnosť zrušenia zmluvy, lehoty na
jej zrušenie a prípadné sankcie za jej 
zrušenie.

Or. es

Pozmeňujúci návrh 230
Sergio Gaetano Cofferati

Návrh smernice
Článok 4 – odsek 1 – písmeno g b (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

gb) kde je to vhodné, informácie o
rizikách vyplývajúcich z vojnových 
konfliktov a prírodných katastrof;

Or. en

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

Návrh smernice
Článok 4 – odsek 1 – písmeno g b (nové)
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

gb) možnosť prevodu zmluvy o balíku 
cestovných služieb na iného cestujúceho, 
prípadné obmedzenia a dôsledky tohto 
prevodu.

Or. es

Pozmeňujúci návrh 232
Sergio Gaetano Cofferati

Návrh smernice
Článok 4 – odsek 1 – písmeno g c (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

gc) kde je to vhodné, informácie o
ochrane pred platobnou neschopnosťou a
poistení zodpovednosti organizátora.

Or. en

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

Návrh smernice
Článok 4 – odsek 1 – písmeno g c (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

gc) možnosť podať v prípade potreby 
mimosúdnu sťažnosť a uplatniť 
mechanizmy nápravy, ktoré sa vzťahujú 
na prevádzkovateľa, a metódy prístupu k 
nim.

Or. es

Odôvodnenie

Navrhuje sa, aby tieto tri nové body boli zahrnuté do článku 4 ods. 1 s cieľom umožniť
spotrebiteľovi správne posúdiť a porovnať rôzne ponuky, ktoré sú k dispozícii na trhu; bude to 
tiež slúžiť k podpore väčšej hospodárskej súťaže medzi cestovnými kanceláriami.
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Pozmeňujúci návrh 234
Sergio Gaetano Cofferati

Návrh smernice
Článok 4 – odsek 1 – písmeno g d (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

gd) informácie o postupe riešenia
interných sťažnosti a o dostupných 
mechanizmoch alternatívneho riešenia
sporov podľa smernice 2013/11/EÚ, o on-
line mechanizmoch na riešenie sporov
podľa nariadenia (EÚ) č. 524/2013, a o
tom, či obchodník dodržiava osobitný 
režim alternatívneho riešenia sporov
alebo nie.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 235
Hans-Peter Mayer

Návrh smernice
Článok 4 – odsek 1 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1a. Ak sa balík dovolenkových služieb
predáva prostredníctvom predajcu, 
predajca bez omeškania poskytne
cestujúcemu úplné informácie uvedené v
odseku 1.

Or. de

Odôvodnenie

Dôsledky neposkytnutia informácií alebo poskytnutia neúplných informácií sú stanovené v
článku 19.
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Pozmeňujúci návrh 236
Hans-Peter Mayer

Návrh smernice
Článok 4 – odsek 1 b (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1b. Ak je zmluva o cestovných službách
uzatvorená elektronickými prostriedkami, 
musí organizátor jasným a zreteľným
spôsobom poskytnúť cestujúcemu, a to 
bezprostredne predtým, ako cestujúci zadá 
svoju objednávku, informácie uvedené v
článku 4 ods. 1 písm. a) bodoch i), ii), iii), 
iv), v), a písm. c) a d). Článok 8 ods. 2 
druhý pododsek smernice 2011/83/EÚ sa
použije zodpovedajúcim spôsobom.

Or. de

Odôvodnenie

Predzmluvné informácie sú pre cestujúceho obzvlášť dôležité vtedy, ak sa výlety rezervujú on-
line. Pri rezervácii on-line cestujúci často nemá žiadnu kontaktnú osobu a sám musí nájsť na
webových stránkach informácie vzťahujúce sa k jeho ceste. Konkrétne kritériá týkajúce sa 
spôsobu, akým sa tieto informácie majú poskytovať, umožňujú ľahšie presadiť požiadavky na
uvedenie informácií. Toto ustanovenie je založené na článku 8 ods. 2 smernice 2011/83/EÚ.

Pozmeňujúci návrh 237
Hans-Peter Mayer

Návrh smernice
Článok 4 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Informácie uvedené v odseku 1 sa 
poskytujú jasným a zreteľným spôsobom.

2. Informácie uvedené v odseku 1 sa 
poskytujú jasným, zrozumiteľným a 
zreteľným spôsobom.

Or. de

Odôvodnenie

Formulácia použitá v (odôvodnení 34) smernici o právach spotrebiteľov je „jasná a
zrozumiteľná“. (Zostávajúca časť pozmeňovacieho návrhu sa týka pojmu „zreteľný“ v
nemčine, a preto sa netýka slovenskej verzie.)
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Pozmeňujúci návrh 238
Sergio Gaetano Cofferati

Návrh smernice
Článok 4 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Informácie uvedené v odseku 1 sa 
poskytujú jasným a zreteľným spôsobom.

2. Informácie uvedené v odseku 1 sa 
poskytujú na trvalom nosiči a jasným a 
zreteľným spôsobom.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 239
Pablo Arias Echeverría, Rosa Estaràs Ferragut

Návrh smernice
Článok 4 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Informácie uvedené v odseku 1 sa 
poskytujú jasným a zreteľným spôsobom.

2. Informácie uvedené v odseku 1 sa 
poskytujú v jasnej a zrozumiteľnej forme.

Or. es

Odôvodnenie

Snaha o dosiahnutie potrebného súladu so smernicou o právach spotrebiteľov, pokiaľ ide o 
formu, v ktorej sa predzmluvné informácie poskytujú.

Pozmeňujúci návrh 240
Catherine Stihler

Návrh smernice
Článok 4 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Informácie uvedené v odseku 1 sa 
poskytujú jasným a zreteľným spôsobom.

2. Informácie uvedené v odseku 1 sa 
poskytujú jasným, prístupným a zreteľným 
spôsobom.
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Or. en

Pozmeňujúci návrh 241
Hans-Peter Mayer

Návrh smernice
Článok 4 – odsek 2 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2a. Pokiaľ ide o súlad s požiadavkami na 
poskytovanie informácií uvedených v tejto 
kapitole, dôkazné bremeno leží na 
obchodníkovi.

Or. de

Odôvodnenie

Vzhľadom na to, že po uzatvorení zmluvy medzi organizátorom a spotrebiteľom môžu 
vzniknúť spory o súlad s požiadavkami na poskytovanie informácií, v smernici by sa malo 
výslovne stanoviť, že v takýchto prípadoch nesie obchodník povinnosť dôkazného bremena, 
pokiaľ ide o súlad s požiadavkami na poskytovanie informácií, ktorých je predmetom podľa 
kapitoly II. Ustanovenie v tomto zmysle sa objavuje v článku 6 ods. 9 smernice 2011/83/EÚ 
o právach spotrebiteľov.

Pozmeňujúci návrh 242
Hans-Peter Mayer

Návrh smernice
Článok 5 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Členské štáty zabezpečia, aby 
organizátor nemohol zmeniť informácie 
poskytnuté cestujúcemu podľa článku 4 
písm. a), c), d), e) a g), pokiaľ si
organizátor nevyhradil právo na zmeny 
týchto informácií a neoznámil 
cestujúcemu všetky zmeny jasným 
a zreteľným spôsobom pred uzavretím 
zmluvy.

1. Informácie poskytnuté cestujúcemu 
podľa článku 4 písm. a), c), d), e) a g) 
tvoria neoddeliteľnú súčasť zmluvy na 
balík cestovných služieb a nesmú byť 
zmenené, pokiaľ sa zmluvné strany 
výslovne nedohodnú inak. 

Or. de
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Odôvodnenie

Znenie návrhu smernice v tom zmysle, že uvedené informácie nesmú byť zmenené, môže byť 
nesprávne interpretované. Okrem toho súčasné znenie návrhu by mohlo byť vykladané tak, že 
organizátor už je zmluvne viazaný poskytovať predzmluvné informácie. Tento pozmeňujúci 
návrh zahŕňa riešenie prostredníctvom balíka cestovných služieb prijatého v smernici 
o správach spotrebiteľov, čo tiež prispieva k väčšej súdržnosti v právach spotrebiteľov v EÚ.

Pozmeňujúci návrh 243
Sergio Gaetano Cofferati

Návrh smernice
Článok 5 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Členské štáty zabezpečia, aby 
organizátor nemohol zmeniť informácie 
poskytnuté cestujúcemu podľa článku 4 
písm. a), c), d), e) a g), pokiaľ si 
organizátor nevyhradil právo na zmeny 
týchto informácií a neoznámil cestujúcemu 
všetky zmeny jasným a zreteľným 
spôsobom pred uzavretím zmluvy.

1. Členské štáty zabezpečia, aby 
organizátor nemohol zmeniť informácie 
poskytnuté cestujúcemu podľa článku 4 
písm. a), c), d), e), g) a ga), pokiaľ si 
organizátor nevyhradil právo na zmeny 
týchto informácií a neoznámil cestujúcemu 
všetky zmeny jasným a zreteľným 
spôsobom pred uzavretím zmluvy.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 244
Pablo Arias Echeverría, Rosa Estaràs Ferragut

Návrh smernice
Článok 5 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Členské štáty zabezpečia, aby 
organizátor nemohol zmeniť informácie 
poskytnuté cestujúcemu podľa článku 4 
písm. a), c), d), e) a g), pokiaľ si 
organizátor nevyhradil právo na zmeny 
týchto informácií a neoznámil cestujúcemu 
všetky zmeny jasným a zreteľným
spôsobom pred uzavretím zmluvy.

1. Členské štáty zabezpečia, aby 
organizátor nemohol zmeniť informácie 
poskytnuté cestujúcemu podľa článku 4 
písm. a), c), d), e) a g), pokiaľ si 
organizátor nevyhradil právo na zmeny 
týchto informácií a neoznámil cestujúcemu 
všetky zmeny jasným a zrozumiteľným 
spôsobom pred uzavretím zmluvy.
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Or. es

Pozmeňujúci návrh 245
Ildikó Gáll-Pelcz

Návrh smernice
Článok 5 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Ak informácie o dodatočných 
príplatkoch, poplatkoch a iných nákladoch 
uvedených v článku 4 písm. c) neboli 
poskytnuté pred uzavretím zmluvy, 
cestujúci tieto príplatky, poplatky alebo iné 
náklady nehradí.

2. Ak informácie o dodatočných 
príplatkoch, poplatkoch a iných nákladoch 
uvedených v článku 4 ods. 1 písm. c) 
neboli poskytnuté písomne pred uzavretím 
zmluvy, cestujúci tieto príplatky, poplatky 
alebo iné náklady nehradí. Pokiaľ však 
organizátor cesty cestujúceho upozorní 
a náležite ho o tom informuje, bude 
cestujúci povinný znášať náklady.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 246
Hans-Peter Mayer, Andreas Schwab

Návrh smernice
Článok 5 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3. Pri uzatváraní zmluvy alebo 
bezprostredne po jej uzatvorení poskytne 
organizátor cestujúcemu na trvalom nosiči 
kópiu zmluvy alebo potvrdenie o 
uzatvorení zmluvy.

3. Pri uzatváraní zmluvy alebo 
bezodkladne po jej uzatvorení poskytne 
organizátor cestujúcemu na trvalom nosiči 
kópiu zmluvy alebo potvrdenie 
o uzatvorení zmluvy.

Or. de

Odôvodnenie

Nebude vždy možné poskytnúť potvrdenie v čase uzatvorenia zmluvy alebo bezprostredne po 
ňom.
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Pozmeňujúci návrh 247
Emma McClarkin

Návrh smernice
Článok 5 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3. Pri uzatváraní zmluvy alebo 
bezprostredne po jej uzatvorení poskytne 
organizátor cestujúcemu na trvalom nosiči 
kópiu zmluvy alebo potvrdenie o 
uzatvorení zmluvy.

3. Pri uzatváraní zmluvy alebo hneď, ako 
to bude možné po jej uzatvorení, poskytne 
organizátor cestujúcemu na trvalom nosiči 
kópiu zmluvy alebo potvrdenie 
o uzatvorení zmluvy.

Or. en

Odôvodnenie

Pri rezerváciách uskutočnených prostredníctvom telefónu, pošty alebo inými neosobnými 
postupmi alebo online procesmi nie je vždy možné okamžite poskytnúť potvrdenie. 

Pozmeňujúci návrh 248
Jorgo Chatzimarkakis

Návrh smernice
Článok 5 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3. Pri uzatváraní zmluvy alebo 
bezprostredne po jej uzatvorení poskytne 
organizátor cestujúcemu na trvalom nosiči 
kópiu zmluvy alebo potvrdenie o 
uzatvorení zmluvy.

3. Pri uzatváraní zmluvy alebo 
bezprostredne po jej uzatvorení poskytne 
organizátor cestujúcemu kópiu zmluvy 
alebo potvrdenie o uzatvorení zmluvy.

Or. en

Odôvodnenie

Keďže veľa služieb a transakcií sa v súčasnosti uskutočňuje online, nemalo by sa požadovať 
poskytnutie zmluvy na trvalom nosiči, ale skôr v online verzii alebo vo verzii pre tlač.

Pozmeňujúci návrh 249
Catherine Stihler
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Návrh smernice
Článok 5 – odsek 3 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3a. Predzmluvné informácie poskytnuté 
cestujúcemu sú pre organizátora záväzné 
a tvoria súčasť zmluvy. 

Or. en

Pozmeňujúci návrh 250
Catherine Stihler

Návrh smernice
Článok 6 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Členské štáty zabezpečia, aby zmluvy o 
balíku cestovných služieb boli 
formulované jasne a zrozumiteľne a, ak sú 
v písomnej forme, aby boli čitateľné.

1. Členské štáty zabezpečia, aby zmluvy 
o balíku cestovných služieb boli 
formulované jasne, prístupne 
a zrozumiteľne a, ak sú v písomnej forme,
aby boli čitateľné.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 251
Pablo Arias Echeverría, Rosa Estaràs Ferragut

Návrh smernice
Článok 6 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Členské štáty zabezpečia, aby zmluvy o 
balíku cestovných služieb boli 
formulované jasne a zrozumiteľne a, ak sú 
v písomnej forme, aby boli čitateľné.

(Netýka sa slovenskej verzie.)

Or. es
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Pozmeňujúci návrh 252
Hans-Peter Mayer

Návrh smernice
Článok 6 – odsek 2 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Zmluva alebo potvrdenie o uzatvorení 
zmluvy musí obsahovať všetky informácie 
uvedené v článku 4. Okrem toho musí 
obsahovať tieto doplňujúce informácie:

2. Text zmluvy alebo potvrdenia 
o uzatvorení zmluvy stanovuje úplný
obsah zmluvy, a najmä informácie podľa
článku 4, ktoré sú neoddeliteľnou 
súčasťou zmluvy. Text zmluvy alebo 
potvrdenia o uzatvorení zmluvy musí tiež
obsahovať tieto doplňujúce informácie:

Or. de

Odôvodnenie

Cieľom pozmeňujúceho návrhu je objasniť znenie návrhu Komisie, v ktorom sa uvádza, že 
tieto informácie sú obsiahnuté v zmluve, hoci sú len „uvedené v článku 4“. Zmluva však môže 
obsahovať len informácie, ktoré boli skutočne poskytnuté. Pozmeňujúci návrh to vysvetľuje 
odkazom na informácie „ktoré sa stali neoddeliteľnou súčasťou zmluvy“, v súlade s uvedeným 
pozmeňujúcim návrhom k článku 5 ods. 1.

Pozmeňujúci návrh 253
Jorgo Chatzimarkakis

Návrh smernice
Článok 6 – odsek 2 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

a) osobitné požiadavky cestujúceho, ktoré 
organizátor akceptoval;

a) ak je to možné, osobitné požiadavky 
cestujúceho, ktoré organizátor akceptoval;

Or. en

Odôvodnenie

Mala by existovať flexibilita pre osobitné požiadavky cestujúceho; pre organizátora však nie 
je vždy možné uspokojiť všetky predstaviteľné požiadavky, a preto by sa to nemalo požadovať 
automaticky.
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Pozmeňujúci návrh 254
Philippe Juvin

Návrh smernice
Článok 6 – odsek 2 – písmeno b – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

b) informácie, že organizátor: b) informácie, že organizátor a/alebo 
predajca:

Or. en

Odôvodnenie

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.

Pozmeňujúci návrh 255
Philippe Juvin

Návrh smernice
Článok 6 – odsek 2 – písmeno b – bod ii

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

ii) je povinný v súlade s článkom 14 
poskytnúť pomoc, ak sa cestujúci dostane 
do ťažkostí;

vypúšťa sa

Or. en

Odôvodnenie

Tento odsek nebol vypustený, ale bol presunutý do písmena ba) v dôsledku pozmeňujúceho 
návrhu, ktorý predložil Philippe Juvin k písmenu b). Poskytnutie pomoci (článok 14) sa však 
týka iba organizátora a nie predajcu. Zodpovednosť za plnenie balíka (článok 11) a ochrana 
proti platobnej neschopnosti (články 15 a 16) sa však týkajú organizátora a/alebo predajcu 
(pre balíky služieb) a predajcu pre asistované cestovné opatrenia.
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Pozmeňujúci návrh 256
Philippe Juvin

Návrh smernice
Článok 6 – odsek 2 – písmeno b a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

ba) informácia, že organizátor je povinný 
v súlade s článkom 14 poskytnúť pomoc, 
ak sa cestujúci dostane do ťažkostí;

Or. en

Odôvodnenie

Tento odsek bol presunutý z písmena b) bodu ii) v dôsledku pozmeňujúceho návrhu, ktorý 
predložil Philippe Juvin k písmenu b). Poskytnutie pomoci (článok 14) sa však týka iba 
organizátora a nie predajcu. Zodpovednosť za plnenie balíka (článok 11) a ochrana proti 
platobnej neschopnosti (články 15 a 16) sa však týkajú organizátora a/alebo predajcu (pre 
balíky služieb) a predajcu pre asistované cestovné opatrenia.

Pozmeňujúci návrh 257
Ivo Belet

Návrh smernice
Článok 6 – odsek 2 – písmeno c

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

c) údaje o kontaktnom mieste, na ktoré sa 
môže cestujúci obrátiť so sťažnosťou na 
nedodržiavanie ustanovení zmluvy, ktoré 
zistil priamo na mieste;

vypúšťa sa

Or. nl

Pozmeňujúci návrh 258
Ivo Belet

Návrh smernice
Článok 6 – odsek 2 – písmeno d
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

d) názov, fyzická adresa, telefónne číslo a 
e-mailová adresa zástupcu organizátora v 
danej destinácii alebo kontaktné miesto, 
na ktoré sa cestujúci v prípade ťažkostí 
môže obrátiť so žiadosťou o pomoc, alebo 
v prípade, keď takýto zástupca alebo 
kontaktné miesto neexistujú, núdzové 
telefónne číslo alebo uvedenie inej 
možnosti skontaktovať sa 
s organizátorom;

vypúšťa sa

Or. nl

Pozmeňujúci návrh 259
Sergio Gaetano Cofferati

Návrh smernice
Článok 6 ods. 2 písmeno e

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

e) informácie, že cestujúci môže zmluvu 
ukončiť kedykoľvek pred začiatkom 
balíka služieb, a to za platbu primeranej 
náhrady alebo primeraného štandardného 
poplatku za stornovanie, ak boli takéto 
poplatky stanovené v súlade s článkom 10 
ods. 1;

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci návrh 260
Jorgo Chatzimarkakis

Návrh smernice
Článok 6 – odsek 2 – písmeno g a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

ga) názov a kontaktné údaje o každom 
prepravcovi, na ktorého sa cestujúci môže 
obrátiť so žiadosťou o náhradu škody 
podľa článku 12 ods. 4;
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Or. en

Pozmeňujúci návrh 261
Hans-Peter Mayer

Návrh smernice
Článok 6 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3. Informácie uvedené v odseku 2 sa 
poskytujú jasným a zreteľným spôsobom.

3. Informácie uvedené v odseku 2 sa 
poskytujú jasným, zrozumiteľným 
a zreteľným spôsobom.

Or. de

Odôvodnenie

Formulácia „jasným a zrozumiteľným spôsobom“ je prevzatá zo smernice o právach 
spotrebiteľov. (Zostávajúca časť pozmeňujúceho návrhu sa týka vysvetlenia slova 
„prominent“ v nemčine, a preto nemá vplyv na anglickú verziu.)

Pozmeňujúci návrh 262
Ivo Belet

Návrh smernice
Článok 6 – odsek 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

4. Organizátor v dostatočnom predstihu 
pred začiatkom balíka služieb poskytne 
cestujúcemu potrebné potvrdenia, 
poukážky alebo lístky vrátane informácií o 
presných časoch odchodu a príchodu, 
zastávok a o dopravných spojeniach.

4. Organizátor v dostatočnom predstihu 
pred začiatkom balíka služieb poskytne 
cestujúcemu tieto informácie:

a) potrebné potvrdenia, poukážky alebo 
lístky vrátane informácií o presných časoch 
odchodu a príchodu, zastávok 
a o dopravných spojeniach;
b) údaje o kontaktnom mieste, na ktoré sa 
môže cestujúci obrátiť so sťažnosťou na 
nedodržiavanie ustanovení zmluvy, ktoré 
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zistil priamo na mieste;
c) názov, fyzická adresa, telefónne číslo 
a e-mailová adresa zástupcu organizátora 
v danej destinácii alebo kontaktné miesto, 
na ktoré sa cestujúci v prípade ťažkostí 
môže obrátiť so žiadosťou o pomoc, alebo 
v prípade, keď takýto zástupca alebo 
kontaktné miesto neexistujú, núdzové 
telefónne číslo alebo uvedenie inej 
možnosti skontaktovať sa 
s organizátorom.

Or. nl

Pozmeňujúci návrh 263
Anna Hedh

Návrh smernice
Článok 7 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Členské štáty zabezpečia, aby cestujúci 
potom, ako poskytol organizátorovi s 
primeraným časovým predstihom pred 
začiatkom balíka služieb na trvalom nosiči 
príslušné oznámenie, mohol previesť 
zmluvu na osobu, ktorá spĺňa všetky 
podmienky vzťahujúce sa na predmetnú 
zmluvu.

1. Členské štáty zabezpečia, aby cestujúci 
potom, ako poskytol organizátorovi alebo 
predajcovi s primeraným časovým 
predstihom pred začiatkom balíka služieb 
na trvalom nosiči príslušné oznámenie, 
mohol previesť zmluvu na osobu, ktorá 
spĺňa všetky podmienky vzťahujúce sa na 
predmetnú zmluvu.

Or. sv

Pozmeňujúci návrh 264
Sergio Gaetano Cofferati

Návrh smernice
Článok 7 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Členské štáty zabezpečia, aby cestujúci 
potom, ako poskytol organizátorovi s 
primeraným časovým predstihom pred 

1. Členské štáty zabezpečia, aby cestujúci 
potom, ako poskytol organizátorovi alebo 
predajcovi s primeraným časovým 
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začiatkom balíka služieb na trvalom nosiči 
príslušné oznámenie, mohol previesť 
zmluvu na osobu, ktorá spĺňa všetky 
podmienky vzťahujúce sa na predmetnú 
zmluvu.

predstihom pred začiatkom balíka služieb 
na trvalom nosiči príslušné oznámenie, 
mohol previesť zmluvu na osobu, ktorá 
spĺňa všetky podmienky vzťahujúce sa na 
predmetnú zmluvu.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 265
Adam Bielan

Návrh smernice
Článok 7 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Členské štáty zabezpečia, aby cestujúci 
potom, ako poskytol organizátorovi s 
primeraným časovým predstihom pred 
začiatkom balíka služieb na trvalom nosiči 
príslušné oznámenie, mohol previesť 
zmluvu na osobu, ktorá spĺňa všetky 
podmienky vzťahujúce sa na predmetnú 
zmluvu.

1. Členské štáty zabezpečia, aby cestujúci 
potom, ako poskytol organizátorovi 
s primeraným časovým predstihom, ale 
najneskôr sedem dní pred odchodom, pred 
začiatkom balíka služieb na trvalom nosiči 
príslušné oznámenie, mohol previesť 
zmluvu na osobu, ktorá spĺňa všetky 
podmienky vzťahujúce sa na predmetnú 
zmluvu.

Or. pl

Pozmeňujúci návrh 266
Matteo Salvini

Návrh smernice
Článok 7 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Prevodca zmluvy a jej nadobúdateľ sú
spoločne a nerozdielne zodpovední za 
platbu dlžnej sumy a všetkých dodatočných 
príplatkov, poplatkov a iných nákladov, 
ktoré vzniknú v dôsledku prevodu. Tieto 
náklady nesmú byť neprimerané a v 
žiadnom prípade nesmú presiahnuť 
skutočné náklady, ktoré organizátor 

2. Prevodca zmluvy a jej nadobúdateľ by 
mali byť spoločne a nerozdielne
zodpovední za platbu dlžnej sumy 
a všetkých dodatočných príplatkov, 
poplatkov a iných nákladov, ktoré vzniknú 
v dôsledku prevodu, vrátane nákladov na 
stornovanie tretích strán. Tieto náklady 
nesmú byť neprimerané a v žiadnom 
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vynaložil. prípade nesmú presiahnuť skutočné 
náklady, ktoré organizátor vynaložil.

Or. en

Odôvodnenie

Cestovné služby s rezerváciou na meno alebo na mieru šité služby sú často kombináciou 
vzájomne prepojených služieb rôznych dodávateľov. V prípade prevodu zmluvy sú prevodca aj 
nadobúdateľ zodpovední voči všetkým dodávateľom služieb.

Pozmeňujúci návrh 267
Sergio Gaetano Cofferati

Návrh smernice
Článok 7 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Prevodca zmluvy a jej nadobúdateľ sú 
spoločne a nerozdielne zodpovední za 
platbu dlžnej sumy a všetkých dodatočných 
príplatkov, poplatkov a iných nákladov, 
ktoré vzniknú v dôsledku prevodu. Tieto 
náklady nesmú byť neprimerané a v 
žiadnom prípade nesmú presiahnuť 
skutočné náklady, ktoré organizátor 
vynaložil.

2. Prevodca zmluvy a jej nadobúdateľ sú 
spoločne a nerozdielne zodpovední za 
platbu dlžnej sumy a všetkých dodatočných 
príplatkov, poplatkov a iných nákladov, ak 
existujú, ktoré vzniknú v dôsledku 
prevodu. Organizátor informuje prevodcu 
zmluvy aj nadobúdateľa o prípadných 
nákladoch na prevod, ktoré v žiadnom 
prípade nesmú byť neprimerané a nesmú 
presiahnuť skutočné náklady, ktoré 
organizátor vynaložil.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 268
Hans-Peter Mayer

Návrh smernice
Článok 7 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Prevodca zmluvy a jej nadobúdateľ sú 
spoločne a nerozdielne zodpovední za 
platbu dlžnej sumy a všetkých dodatočných 
príplatkov, poplatkov a iných nákladov, 
ktoré vzniknú v dôsledku prevodu. Tieto 

2. Prevodca zmluvy a jej nadobúdateľ sú 
spoločne a nerozdielne zodpovední za 
platbu dlžnej sumy a všetkých dodatočných 
príplatkov, poplatkov a iných nákladov, 
ktoré vzniknú v dôsledku prevodu. Tieto 
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náklady nesmú byť neprimerané a v 
žiadnom prípade nesmú presiahnuť 
skutočné náklady, ktoré organizátor 
vynaložil.

dodatočné náklady nesmú byť neprimerané 
a v žiadnom prípade nesmú presiahnuť 
skutočné náklady, ktoré organizátor 
vynaložil.

Or. de

Pozmeňujúci návrh 269
Sergio Gaetano Cofferati

Návrh smernice
Článok 8 – odsek 1 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Členské štáty zabezpečia, aby 
nedochádzalo k zmenám cien, pokiaľ nie je
v zmluve výslovne uvedená výhrada, 
ktorou sa stanovuje možnosť cenu zvýšiť a 
povinnosť organizátora cenu rovnakou 
mierou znížiť ako priamy dôsledok zmien:

1. Členské štáty zabezpečia, aby 
nedochádzalo k zmenám cien, pokiaľ 
zmluva nebola uzatvorená tri mesiace 
vopred a nie je v nej výslovne uvedená 
výhrada, ktorou sa stanovuje možnosť cenu 
zvýšiť a povinnosť organizátora cenu 
rovnakou mierou znížiť ako priamy 
dôsledok zmien:

Or. en

Pozmeňujúci návrh 270
Ildikó Gáll-Pelcz

Návrh smernice
Článok 8 – odsek 1 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

a) výšky nákladov na pohonné hmoty na 
dopravu cestujúcich,

a) ceny osobnej prepravy cestujúcich 
vyplývajúcich z výšky nákladov na 
pohonné hmoty na dopravu cestujúcich;

Or. en

Odôvodnenie

Pokiaľ nevykonáva prepravu cestujúcich sám, nemal by organizátor platiť náklady 
prevádzkovateľov samostatne, ale mal by zaplatiť poplatky stanovené v zmluve alebo 
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v rozpise poplatkov, ktoré sa môžu líšiť v rôznych časoch v dôsledku kolísania cien pohonných 
hmôt

Pozmeňujúci návrh 271
Ildikó Gáll-Pelcz

Návrh smernice
Článok 8 – odsek 1 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

b) výšky daní alebo poplatkov na zahrnuté 
služby cestovného ruchu uložených 
tretími stranami, ktoré do poskytovania 
balíka služieb nie sú priamo zapojené,
vrátane turistických poplatkov, letiskovej 
dane alebo iných poplatkov za nástup na 
palubu lietadla alebo lode a výstup v 
prístavoch a na letiskách, alebo

b) sadzieb, daní alebo poplatkov 
účtovaných za určité služby vrátane 
turistických poplatkov, letiskovej dane 
alebo iných poplatkov za nástup na palubu 
lietadla alebo lode a výstup v prístavoch 
a na letiskách, alebo

Or. en

Pozmeňujúci návrh 272
Anna Hedh

Návrh smernice
Článok 8 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Zvýšenie ceny uvedené v odseku 1 
nesmie presiahnuť 10 % z ceny balíka 
služieb.

2. Zvýšenie ceny uvedené v odseku 1 
nesmie presiahnuť 3 % z ceny balíka 
služieb.

Or. sv

Pozmeňujúci návrh 273
Konstantinos Poupakis

Návrh smernice
Článok 8 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Zvýšenie ceny uvedené v odseku 1 
nesmie presiahnuť 10 % z ceny balíka 

2. Zvýšenie ceny uvedené v odseku 1 
nesmie presiahnuť 5 % z ceny balíka 
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služieb. služieb. Organizátori sú povinní 
poskytnúť príslušné informácie, zatiaľ čo 
cestujúci využívajú práva stanovené 
podľa článku 9 ods. 2.

Or. el

Odôvodnenie

10 % hranica by predstavovala neprimeranú záťaž na cestujúcich, a to najmä v prípadoch, 
keď už sú náklady vysoké a/alebo alebo keď ide o väčšie množstvo cestujúcich, napr. rodiny 
(za predpokladu, že každý člen rodiny bude platiť o 10 % viac).

  

Pozmeňujúci návrh 274
Sergio Gaetano Cofferati

Návrh smernice
Článok 8 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Zvýšenie ceny uvedené v odseku 1 
nesmie presiahnuť 10 % z ceny balíka 
služieb.

2. Zvýšenie ceny uvedené v odseku 1 
nesmie presiahnuť 5 % z ceny balíka 
služieb.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 275
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Návrh smernice
Článok 8 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3. Zvýšenie ceny uvedené v odseku 1 je 
platné iba vtedy, ak organizátor predloží 
cestujúcemu na trvalom nosiči oznámenie 
o tejto skutočnosti, spolu s odôvodnením a 
výpočtom, najneskôr 20 dní pred začiatkom 
balíka služieb.

3. Zvýšenie ceny uvedené v odseku 1 je 
platné iba vtedy, ak organizátor bez 
zbytočného odkladu predloží cestujúcemu 
na trvalom nosiči jasné a zrozumiteľné
oznámenie, najneskôr 20 dní pred 
začiatkom balíka služieb:
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a) o zvýšení cien spolu s odôvodnením 
a výpočtom; a
b) o skutočnosti, že cestujúci môže 
vypovedať zmluvu bez sankcie 
v primeranej stanovenej lehote, a že 
v opačnom prípade sa bude zvýšenie cien 
považovať za prijaté.

Or. pl

Odôvodnenie

V prípade cenového zvýšenia najviac o 10 % by cestujúci mal mať právo odstúpiť od zmluvy 
bez poplatku. V prípade štvorčlennej rodiny by napríklad cenový nárast o 10 % mohol byť 
neprimeraný pre rozpočet rodiny. Je potrebné zdôrazniť, že ide o zmluvu medzi dvoma 
stranami a pri zmluvných zmenách v takých dôležitých otázkach, ako je cena, by sa mal 
vyžadovať súhlas cestujúceho. Cena je navyše jedným z hlavných faktorov pre výber 
turistických služieb.

Pozmeňujúci návrh 276
Anna Hedh

Návrh smernice
Článok 8 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3. Zvýšenie ceny uvedené v odseku 1 je 
platné iba vtedy, ak organizátor predloží 
cestujúcemu na trvalom nosiči oznámenie 
o tejto skutočnosti, spolu s odôvodnením a 
výpočtom, najneskôr 20 dní pred 
začiatkom balíka služieb.

3. Zvýšenie ceny uvedené v odseku 1 je 
platné iba vtedy, ak organizátor predloží 
cestujúcemu na trvalom nosiči oznámenie 
o tejto skutočnosti, spolu s odôvodnením 
a výpočtom, najneskôr 40 dní pred 
začiatkom balíka služieb.

Or. sv

Pozmeňujúci návrh 277
Sergio Gaetano Cofferati

Návrh smernice
Článok 8 – odsek 3
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3. Zvýšenie ceny uvedené v odseku 1 je 
platné iba vtedy, ak organizátor predloží 
cestujúcemu na trvalom nosiči oznámenie 
o tejto skutočnosti, spolu s odôvodnením a 
výpočtom, najneskôr 20 dní pred 
začiatkom balíka služieb.

3. Zvýšenie ceny uvedené v odseku 1 je 
platné iba vtedy, ak organizátor predloží 
cestujúcemu na trvalom nosiči oznámenie 
o tejto skutočnosti, spolu s odôvodnením
a výpočtom, najneskôr 30 dní pred 
začiatkom balíka služieb.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 278
Konstantinos Poupakis

Návrh smernice
Článok 8 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3. Zvýšenie ceny uvedené v odseku 1 je 
platné iba vtedy, ak organizátor predloží 
cestujúcemu na trvalom nosiči oznámenie 
o tejto skutočnosti, spolu s odôvodnením a 
výpočtom, najneskôr 20 dní pred 
začiatkom balíka služieb.

3. Zvýšenie ceny uvedené v odseku 1 je 
platné iba vtedy, ak organizátor predloží 
cestujúcemu na trvalom nosiči oznámenie 
o tejto skutočnosti, spolu s odôvodnením 
a výpočtom, najneskôr 30 dní pred 
začiatkom balíka služieb.

Or. el

Pozmeňujúci návrh 279
Konstantinos Poupakis

Návrh smernice
Článok 8 – odsek 3 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3a. Ak cestujúci neakceptujú cenové 
zvýšenie uvedené v odseku 2, sú oprávnení 
ukončiť zmluvu bez sankcie z dôvodu, že 
podmienky zmluvy boli zmenené.
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Or. el

Odôvodnenie

Podľa tohto pozmeňujúceho návrhu majú cestujúci právo ukončiť zmluvu bez sankcie 
v prípade, že sa cena balíka zvýši.

Pozmeňujúci návrh 280
Sergio Gaetano Cofferati

Návrh smernice
Článok 9 – odsek 1 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Členské štáty zabezpečia, aby 
organizátor pred začiatkom balíka služieb 
nemohol jednostranne zmeniť iné zmluvné 
podmienky ako cenu, s výnimkou prípadu, 
keď:

1. Členské štáty zabezpečia, aby 
organizátor pred začiatkom balíka služieb 
nemohol jednostranne zmeniť iné zmluvné 
podmienky ako cenu.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 281
Sergio Gaetano Cofferati

Návrh smernice
Článok 9 – odsek 1 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

a) organizátor si v zmluve toto právo 
vyhradil,

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci návrh 282
Catherine Stihler

Návrh smernice
Článok 9 – odsek 1 – písmeno b
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

b) zmena je nevýznamná a vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci návrh 283
Sergio Gaetano Cofferati

Návrh smernice
Článok 9 – odsek 1 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

b) zmena je nevýznamná a vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci návrh 284
Catherine Stihler

Návrh smernice
Článok 9 – odsek 1 – písmeno c

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

c) organizátor informuje cestujúceho o 
zmene jasným a zreteľným spôsobom na 
trvalom nosiči.

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci návrh 285
Sergio Gaetano Cofferati

Návrh smernice
Článok 9 – odsek 1 – písmeno c

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

c) organizátor informuje cestujúceho o vypúšťa sa
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zmene jasným a zreteľným spôsobom na 
trvalom nosiči.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 286
Catherine Stihler

Návrh smernice
Článok 9 – odsek 2 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Ak organizátor pred začiatkom balíka 
služieb musí výrazne zmeniť niektorý z 
hlavných znakov služieb cestovného ruchu 
vymedzených v článku 4 ods. 1 písm. a), 
alebo osobitné požiadavky uvedené v 
článku 6 ods. 2 písm. a), organizátor bez 
zbytočného odkladu informuje 
cestujúceho jasným a zreteľným spôsobom 
na trvalom nosiči o:

2. Ak organizátor pred začiatkom balíka 
služieb musí výrazne zmeniť niektorý 
z hlavných znakov služieb cestovného 
ruchu vymedzených v článku 4 ods. 1 
písm. a), alebo osobitné požiadavky 
uvedené v článku 6 ods. 2 písm. a), 
organizátor informuje cestujúceho 
o navrhovaných zmenách bez zbytočného 
odkladu jasným a zreteľným spôsobom na 
trvalom nosiči.

Cestujúci má právo:
a) ukončiť zmluvu bez sankcie; alebo
b) súhlasiť so zmenami; alebo
c) mu bude ponúknutý náhradný balík.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 287
Sergio Gaetano Cofferati

Návrh smernice
Článok 9 – odsek 2 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Ak organizátor pred začiatkom balíka 
služieb musí výrazne zmeniť niektorý z 
hlavných znakov služieb cestovného ruchu 
vymedzených v článku 4 ods. 1 písm. a), 

2. Ak organizátor pred začiatkom balíka 
služieb musí zmeniť niektorý z hlavných 
znakov služieb cestovného ruchu 
vymedzených v článku 4 ods. 1 písm. a), 
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alebo osobitné požiadavky uvedené v 
článku 6 ods. 2 písm. a), organizátor bez 
zbytočného odkladu informuje cestujúceho 
jasným a zreteľným spôsobom na trvalom 
nosiči o:

alebo osobitné požiadavky uvedené 
v článku 6 ods. 2 písm. a), organizátor bez 
zbytočného odkladu informuje cestujúceho 
jasným a zreteľným spôsobom na trvalom 
nosiči o navrhovanej zmene.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 288
Jorgo Chatzimarkakis

Návrh smernice
Článok 9 – odsek 2 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Ak organizátor pred začiatkom balíka 
služieb musí výrazne zmeniť niektorý z 
hlavných znakov služieb cestovného ruchu 
vymedzených v článku 4 ods. 1 písm. a), 
alebo osobitné požiadavky uvedené v 
článku 6 ods. 2 písm. a), organizátor bez 
zbytočného odkladu informuje cestujúceho 
jasným a zreteľným spôsobom na trvalom 
nosiči o:

2. Ak organizátor pred začiatkom balíka 
služieb musí výrazne zmeniť niektorý 
z hlavných znakov služieb cestovného 
ruchu vymedzených v článku 4 ods. 1 
písm. a), alebo osobitné požiadavky
uvedené v článku 6 ods. 2 písm. a), 
organizátor bez zbytočného odkladu 
informuje cestujúceho jasným a zreteľným 
spôsobom o:

Or. en

Pozmeňujúci návrh 289
Bernadette Vergnaud

Návrh smernice
Článok 9 – odsek 2 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Ak organizátor pred začiatkom balíka 
služieb musí výrazne zmeniť niektorý z 
hlavných znakov služieb cestovného ruchu 
vymedzených v článku 4 ods. 1 písm. a), 
alebo osobitné požiadavky uvedené v 
článku 6 ods. 2 písm. a), organizátor bez 
zbytočného odkladu informuje cestujúceho 
jasným a zreteľným spôsobom na trvalom 
nosiči o:

2. Ak organizátor pred začiatkom balíka 
služieb musí výrazne zmeniť niektorý 
z hlavných znakov služieb cestovného 
ruchu vymedzených v článku 4 ods. 1 
písm. a), alebo osobitné požiadavky 
uvedené v článku 6 ods. 2 písm. a), 
organizátor bez zbytočného odkladu 
informuje cestujúceho jasným a zreteľným 
spôsobom na trvalom nosiči a za 
predpokladu, že spotrebiteľ poskytol svoje 
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kontaktné údaje, pomocou iných 
komunikačných prostriedkov o:

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 290
Catherine Stihler

Návrh smernice
Článok 9 – odsek 2 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

a) navrhovaných zmenách a vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci návrh 291
Sergio Gaetano Cofferati

Návrh smernice
Článok 9 – odsek 2 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

a) navrhovaných zmenách a vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci návrh 292
Catherine Stihler

Návrh smernice
Článok 9 – odsek 2 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

b) skutočnosti, že cestujúci môže v 
stanovenej primeranej lehote ukončiť 
zmluvu bez sankcie a ak tak neurobí, 
navrhovaná zmena sa bude považovať za 
prijatú.

vypúšťa sa
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Or. en

Pozmeňujúci návrh 293
Sergio Gaetano Cofferati

Návrh smernice
Článok 9 – odsek 2 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

b) skutočnosti, že cestujúci môže v 
stanovenej primeranej lehote ukončiť 
zmluvu bez sankcie a ak tak neurobí, 
navrhovaná zmena sa bude považovať za 
prijatú.

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci návrh 294
Bernadette Vergnaud

Návrh smernice
Článok 9 – odsek 2 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

b) skutočnosti, že cestujúci môže v 
stanovenej primeranej lehote ukončiť 
zmluvu bez sankcie a ak tak neurobí, 
navrhovaná zmena sa bude považovať za 
prijatú.

b) skutočnosti, že spotrebiteľ musí 
výslovne prijať navrhovanú zmenu
v stanovenej primeranej lehote a ak tak 
neurobí, bude zmluva ukončená.

Or. fr

Odôvodnenie

Vzhľadom na to, že podstatné zmeny sa môžu objaviť krátko pred začiatkom cesty bez toho, 
aby bola k dispozícii primeraná lehota na ukončenie, je princíp automatického súhlasu 
neprimeraný a nie je v záujme spotrebiteľa. 

Pozmeňujúci návrh 295
Jorgo Chatzimarkakis
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Návrh smernice
Článok 9 – odsek 2 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

b) skutočnosti, že cestujúci môže v 
stanovenej primeranej lehote ukončiť 
zmluvu bez sankcie a ak tak neurobí, 
navrhovaná zmena sa bude považovať za 
prijatú.

b) ak zmeny významne zmenia charakter 
balíka, o skutočnosti, že cestujúci môže 
v stanovenej primeranej lehote ukončiť 
zmluvu bez sankcie a ak tak neurobí, 
navrhovaná zmena sa bude považovať za 
prijatú.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 296
Sergio Gaetano Cofferati

Návrh smernice
Článok 9 – odsek 2 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2a. Cestujúci musí mať v primeranej 
lehote právo prijať zmenu, ukončiť 
zmluvu bez sankcie alebo mu musí byť 
ponúknutý náhradný balík.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 297
Catherine Stihler

Návrh smernice
Článok 9 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3. Keď zmeny v zmluve podľa odseku 2 
vedú k zníženiu kvality balíka služieb 
alebo k zníženiu nákladov naň, cestujúci 
má nárok na primerané zníženie ceny.

3. Keď zmeny v zmluve alebo náhradná 
ponuka podľa odseku 2 vedú k zníženiu 
kvality balíka služieb alebo k zníženiu 
nákladov naň, cestujúci má nárok na 
primerané zníženie ceny.

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 298
Sergio Gaetano Cofferati

Návrh smernice
Článok 9 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3. Keď zmeny v zmluve podľa odseku 2 
vedú k zníženiu kvality balíka služieb 
alebo k zníženiu nákladov naň, cestujúci 
má nárok na primerané zníženie ceny.

3. Keď zmeny v zmluve alebo náhradný 
balík podľa odseku 2 vedú k zníženiu 
kvality balíka služieb alebo k zníženiu 
nákladov naň, cestujúci má nárok na 
primerané zníženie ceny.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 299
Sergio Gaetano Cofferati

Návrh smernice
Článok 9 – odsek 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

4. Ak sa zmluva ukončí podľa odseku 2 
písm. b), organizátor refunduje všetky 
platby prijaté od cestujúceho do štrnástich 
dní po ukončení zmluvy. Cestujúci má 
prípadne nárok na náhradu v súlade s 
článkom 12.

4. Ak si cestujúci vyberie možnosť
ukončiť zmluvu podľa odseku 2, 
organizátor refunduje všetky platby prijaté 
od cestujúceho do štrnástich dní po 
ukončení zmluvy. Cestujúci má prípadne 
nárok na náhradu v súlade s článkom 12.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 300
Catherine Stihler

Návrh smernice
Článok 9 – odsek 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

4. Ak sa zmluva ukončí podľa odseku 2 
písm. b), organizátor refunduje všetky 
platby prijaté od cestujúceho do štrnástich 

4. Ak sa zmluva ukončí podľa odseku 2 
písm. a), organizátor refunduje všetky 
platby prijaté od cestujúceho do štrnástich 
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dní po ukončení zmluvy. Cestujúci má 
prípadne nárok na náhradu v súlade s 
článkom 12.

dní po ukončení zmluvy. Cestujúci má 
prípadne nárok na náhradu v súlade 
s článkom 12.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 301
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Návrh smernice
Článok 10 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Členské štáty zabezpečia, aby cestujúci 
mohol zmluvu ukončiť pred začiatkom 
balíka služieb, a to za platbu primeranej 
náhrady organizátorovi. Zmluva môže 
stanoviť primerané štandardné poplatky za 
stornovanie pri zohľadnení dátumu 
ukončenia zmluvy, obvyklej úspory 
nákladov a príjmov z alternatívnych 
možností poskytnutia cestovných služieb. 
Ak štandardné poplatky za stornovanie nie 
sú stanovené, výška náhrady zodpovedá 
cene balíka služieb zníženej o výšku 
nákladov, ktoré organizátor nevynaložil.

1. Členské štáty zabezpečia, aby cestujúci 
mohol zmluvu ukončiť pred začiatkom 
balíka služieb, a to za platbu primeranej 
náhrady organizátorovi. Zmluva môže 
stanoviť primerané štandardné poplatky za 
stornovanie pri zohľadnení dátumu 
ukončenia zmluvy, obvyklej úspory 
nákladov a príjmov z alternatívnych 
možností poskytnutia cestovných služieb. 
Ak štandardné poplatky za stornovanie nie 
sú stanovené, výška náhrady zodpovedá 
cene balíka služieb zníženej o výšku 
nákladov, ktoré organizátor nevynaložil. 
Na žiadosť klienta musí organizátor 
predložiť podrobný výpočet výšky náhrady 
vrátane výšky štandardných poplatkov.

Or. pl

Odôvodnenie

Tzv. štandardné poplatky za stornovanie zmluvy často neberú do úvahy reálne náklady, ktoré 
znáša spoločnosť, a v skutočnosti môžu byť vyššie ako reálne náklady. V krajných prípadoch 
môže spoločnosť vytvoriť väčší zisk, keď od zmluvy odstúpi, ako keď ju zachová.

Pozmeňujúci návrh 302
Sergio Gaetano Cofferati

Návrh smernice
Článok 10 – odsek 1
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Členské štáty zabezpečia, aby cestujúci 
mohol zmluvu ukončiť pred začiatkom 
balíka služieb, a to za platbu primeranej 
náhrady organizátorovi. Zmluva môže
stanoviť primerané štandardné poplatky za 
stornovanie pri zohľadnení dátumu 
ukončenia zmluvy, obvyklej úspory 
nákladov a príjmov z alternatívnych 
možností poskytnutia cestovných služieb. 
Ak štandardné poplatky za stornovanie nie 
sú stanovené, výška náhrady zodpovedá 
cene balíka služieb zníženej o výšku 
nákladov, ktoré organizátor nevynaložil.

1. Členské štáty zabezpečia, aby cestujúci 
mohol zmluvu ukončiť pred začiatkom 
balíka služieb. Môže sa požadovať
zaplatenie primeranej náhrady
organizátorovi. V takomto prípade sa
v zmluve stanovia primerané štandardné 
poplatky za stornovanie pri zohľadnení 
dátumu ukončenia zmluvy, obvyklej 
úspory nákladov a príjmov z alternatívnych 
možností poskytnutia cestovných služieb. 
Tieto štandardné poplatky za stornovanie 
budú primerané a v žiadnom prípade 
neprevýšia náklady vzniknuté 
organizátorovi, ktoré mu nebudú vrátené 
po ukončení zmluvy.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 303
Anna Hedh

Návrh smernice
Článok 10 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Cestujúci má právo ukončiť zmluvu pred 
začiatkom balíka služieb bez úhrady 
náhrady organizátorovi v prípade, keď v 
mieste destinácie alebo v jej bezprostrednej 
blízkosti nastanú neodvrátiteľné a 
mimoriadne okolnosti, ktoré významne 
ovplyvnia poskytovanie balíka služieb.

2. Cestujúci má právo ukončiť zmluvu pred 
začiatkom balíka služieb bez úhrady 
náhrady organizátorovi, ak zažije 
neodvrátiteľné a mimoriadne okolnosti,
napríklad chorobu, úraz alebo úmrtie 
v rodine, alebo ak tieto okolnosti nastanú
v mieste destinácie alebo v jej 
bezprostrednej blízkosti, ktoré významne 
ovplyvnia poskytovanie balíka služieb.

Or. sv

Pozmeňujúci návrh 304
Othmar Karas
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Návrh smernice
Článok 10 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Cestujúci má právo ukončiť zmluvu pred 
začiatkom balíka služieb bez úhrady 
náhrady organizátorovi v prípade, keď v 
mieste destinácie alebo v jej bezprostrednej 
blízkosti nastanú neodvrátiteľné a 
mimoriadne okolnosti, ktoré významne 
ovplyvnia poskytovanie balíka služieb.

2. Cestujúci má právo ukončiť zmluvu pred 
začiatkom balíka služieb bez úhrady 
náhrady organizátorovi v prípade, keď 
v mieste alebo na ceste do destinácie alebo
v jej bezprostrednej blízkosti nastanú 
neodvrátiteľné a mimoriadne okolnosti, 
ktoré významne ovplyvnia poskytovanie 
balíka služieb, čo znamená, že 
usporiadateľ musí vykonať významné 
zmeny základných prvkov zmluvy o balíku 
služieb. 

Or. de

Odôvodnenie

Neodvrátiteľné a mimoriadne okolnosti, ktoré vedú k významným zmenám cestovnej zmluvy sa 
tiež môžu vyskytnúť na ceste z domova cestujúceho do miesta určenia.

Pozmeňujúci návrh 305
Ildikó Gáll-Pelcz

Návrh smernice
Článok 10 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Cestujúci má právo ukončiť zmluvu pred 
začiatkom balíka služieb bez úhrady 
náhrady organizátorovi v prípade, keď v 
mieste destinácie alebo v jej bezprostrednej 
blízkosti nastanú neodvrátiteľné a 
mimoriadne okolnosti, ktoré významne 
ovplyvnia poskytovanie balíka služieb.

2. Cestujúci má právo ukončiť zmluvu pred 
začiatkom balíka služieb bez úhrady 
náhrady organizátorovi v prípade, keď 
v mieste destinácie alebo v jej 
bezprostrednej blízkosti nastanú 
neodvrátiteľné a mimoriadne okolnosti, 
ktoré významne ovplyvnia poskytovanie 
balíka služieb. Za neodvrátiteľné 
a mimoriadne okolnosti sa považujú 
prípady, o ktorých informujú spoľahlivé 
a verejne dostupné správy, napríklad 
odporúčania vydané orgánmi členských 
štátov, aby cestujúci necestovali do miesta 
určenia.

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 306
Pablo Arias Echeverría, Luis de Grandes Pascual, Rosa Estaràs Ferragut

Návrh smernice
Článok 10 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Cestujúci má právo ukončiť zmluvu pred 
začiatkom balíka služieb bez úhrady 
náhrady organizátorovi v prípade, keď v 
mieste destinácie alebo v jej bezprostrednej 
blízkosti nastanú neodvrátiteľné a 
mimoriadne okolnosti, ktoré významne 
ovplyvnia poskytovanie balíka služieb.

2. Cestujúci má právo ukončiť zmluvu pred 
začiatkom balíka služieb bez úhrady 
náhrady organizátorovi v prípade, keď 
v mieste destinácie alebo v jej 
bezprostrednej blízkosti nastanú 
neodvrátiteľné a mimoriadne okolnosti, 
alebo nastanú osobné či rodinné situácie, 
ktoré významne ovplyvnia poskytovanie 
balíka služieb.

Or. es

Odôvodnenie

Bolo by vhodné objasniť, že osobná a rodinná situácia je oprávneným dôvodom na zrušenie 
cesty.

Pozmeňujúci návrh 307
Philippe Juvin

Návrh smernice
Článok 10 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Cestujúci má právo ukončiť zmluvu pred 
začiatkom balíka služieb bez úhrady 
náhrady organizátorovi v prípade, keď v 
mieste destinácie alebo v jej bezprostrednej 
blízkosti nastanú neodvrátiteľné a 
mimoriadne okolnosti, ktoré významne 
ovplyvnia poskytovanie balíka služieb.

(Netýka sa slovenskej verzie.)

Or. fr

Odôvodnenie

(Netýka sa slovenskej verzie.)
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Pozmeňujúci návrh 308
Konstantinos Poupakis

Návrh smernice
Článok 10 – odsek 2 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2a. Cestujúci je oprávnený ukončiť 
zmluvu bez sankcie pred začiatkom 
poskytovania balíka služieb v prípade 
neodvrátiteľných a mimoriadnych 
okolností, napríklad vážneho úrazu,
vážneho ochorenia alebo úmrtia v rodine, 
za predpokladu, že takéto prípady boli 
riadne zdokumentované.

Or. el

Odôvodnenie

Vzhľadom na to, že organizátori sú oprávnení zrušiť cestu v prípade neodvrátiteľných 
a mimoriadnych okolností (článok 10 ods. 3 písm. b)), to isté by malo platiť aj pre 
cestujúcich. 

Pozmeňujúci návrh 309
Anna Hedh

Návrh smernice
Článok 10 – odsek 3 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

a) počet účastníkov prihlásených na balík 
služieb je nižší ako minimálny počet 
účastníkov stanovený v zmluve a 
organizátor oznámi cestujúcemu ukončenie 
zmluvy v lehote stanovenej v zmluve a 
najneskôr 20 dní pred začiatkom balíka 
služieb; alebo

a) počet účastníkov prihlásených na balík 
služieb je nižší ako minimálny počet 
účastníkov stanovený v zmluve 
a organizátor oznámi cestujúcemu 
ukončenie zmluvy v lehote stanovenej 
v zmluve a najneskôr 40 dní pred 
začiatkom balíka služieb; alebo

Or. sv
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Pozmeňujúci návrh 310
Sergio Gaetano Cofferati

Návrh smernice
Článok 10 – odsek 3 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

a) počet účastníkov prihlásených na balík 
služieb je nižší ako minimálny počet 
účastníkov stanovený v zmluve a 
organizátor oznámi cestujúcemu ukončenie 
zmluvy v lehote stanovenej v zmluve a 
najneskôr 20 dní pred začiatkom balíka 
služieb; alebo

a) počet účastníkov prihlásených na balík 
služieb je nižší ako minimálny počet 
účastníkov stanovený v zmluve 
a organizátor oznámi cestujúcemu 
ukončenie zmluvy v lehote stanovenej 
v zmluve a najneskôr 30 dní pred 
začiatkom balíka služieb; alebo

Or. en

Pozmeňujúci návrh 311
Ivo Belet

Návrh smernice
Článok 10 – odsek 3 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

a) počet účastníkov prihlásených na balík 
služieb je nižší ako minimálny počet 
účastníkov stanovený v zmluve a 
organizátor oznámi cestujúcemu ukončenie 
zmluvy v lehote stanovenej v zmluve a 
najneskôr 20 dní pred začiatkom balíka 
služieb; alebo

a) počet účastníkov prihlásených na balík 
služieb je nižší ako minimálny počet 
účastníkov stanovený v zmluve 
a organizátor oznámi cestujúcemu 
ukončenie zmluvy v lehote stanovenej 
v zmluve a najneskôr 14 dní pred 
začiatkom balíka služieb; alebo

Or. nl

Odôvodnenie

Táto hodnota by mala byť prispôsobená ustanoveniam o leteckých zrušeniach 
v pozmeňujúcom návrhu k nariadeniu (ES) č. 261/2004, ktorým sa ustanovujú spoločné 
pravidlá systému náhrad a pomoci cestujúcim pri odmietnutí nástupu do lietadla, v prípade 
zrušenia alebo veľkého meškania letov, a nariadeniu (ES ) č. 2027/97 o zodpovednosti 
leteckého dopravcu pri preprave cestujúcich a ich batožiny v leteckej doprave.
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Pozmeňujúci návrh 312
Philippe Juvin

Návrh smernice
Článok 10 – odsek 3 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

b) neodvrátiteľné a mimoriadne okolnosti 
zabraňujú organizátorovi plniť zmluvu a jej 
ukončenie oznámi cestujúcemu bez 
zbytočného odkladu pred začiatkom balíka 
služieb.

(Netýka sa slovenskej verzie.)

Or. fr

Odôvodnenie

(Netýka sa slovenskej verzie.)

Pozmeňujúci návrh 313
Adam Bielan

Návrh smernice
Článok 10 – odsek 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

4. V prípade ukončenia zmluvy podľa 
odsekov 1, 2 a 3 vráti organizátor 
cestujúcemu v lehote štrnástich dní všetky 
neoprávnené platby.

4. V prípade ukončenia zmluvy podľa 
odsekov 1, 2 a 3 vráti organizátor 
cestujúcemu v lehote desiatich pracovných 
dní všetky neoprávnené platby.

Or. pl

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

Návrh smernice
Článok 11 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Členské štáty zabezpečia, aby 1. Členské štáty zabezpečia, aby 
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zodpovednosť za poskytnutie služieb 
cestovného ruchu uvedených v zmluve
niesol organizátor, a to bez ohľadu na to, 
či má tieto služby poskytnúť on sám, alebo 
prostredníctvom iných poskytovateľov 
služieb. 

organizátori a predajcovia boli v rámci 
príslušnej oblasti riadenia balíka 
cestovných služieb zodpovední za 
zabezpečenie plnenia povinností podľa
zmluvy, a to bez ohľadu na to, či majú
predmetné služby poskytnúť sami, alebo 
prostredníctvom iných poskytovateľov 
služieb, a bez toho, aby bolo dotknuté 
právo organizátorov a predajcov konať 
proti poskytovateľom služieb. 

Or. es

Odôvodnenie

Všetky podniky, ktoré sú zmluvnými stranami – či už sú to organizátori alebo predajcovia –, 
musia mať spoločnú zodpovednosť voči spotrebiteľom, bez ohľadu na to, o aký druh podniku 
ide, alebo aké sú medzi nimi vzťahy, a to bez toho, aby bolo dotknuté právo na podanie 
opravných prostriedkov orgánu zodpovednému za spotrebiteľov voči subjektu, ktorý neplní 
alebo nesprávne plní zmluvu v príslušnej oblasti riadenia balíka cestovných služieb.

Pozmeňujúci návrh 315
Bernadette Vergnaud

Návrh smernice
Článok 11 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Členské štáty zabezpečia, aby 
zodpovednosť za poskytnutie služieb 
cestovného ruchu uvedených v zmluve 
niesol organizátor, a to bez ohľadu na to, či 
má tieto služby poskytnúť on sám, alebo 
prostredníctvom iných poskytovateľov 
služieb.

1. Členské štáty zabezpečia, aby 
zodpovednosť za poskytnutie služieb 
cestovného ruchu uvedených v zmluve 
niesol/niesli organizátor a/alebo predajca, 
ktorý je zmluvnou stranou, a to bez 
ohľadu na to, či má/majú tieto služby 
poskytnúť organizátor a/alebo predajca, 
ktorý je zmluvnou stranou, samostatne
alebo prostredníctvom iných 
poskytovateľov služieb, a bez toho, aby 
bolo dotknuté právo organizátora a/alebo 
predajcu sledovať týchto dodávateľov 
služieb.

Or. fr
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Odôvodnenie

Táto formulácia, ktorá odráža smernicu 90/314/ES, poskytuje členským štátom väčšiu 
flexibilitu pri uplatňovaní zásady zodpovednosti, vzhľadom na to, že cestovné agentúry sú 
v niektorých prípadoch spoločnými zmluvnými stranami, a preto majú spoločnú alebo 
spoločnú a nerozdielnu zodpovednosť.

Pozmeňujúci návrh 316
Nora Berra

Návrh smernice
Článok 11 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Členské štáty zabezpečia, aby 
zodpovednosť za poskytnutie služieb 
cestovného ruchu uvedených v zmluve 
niesol organizátor, a to bez ohľadu na to, či 
má tieto služby poskytnúť on sám, alebo 
prostredníctvom iných poskytovateľov 
služieb.

1. Členské štáty zabezpečia, aby 
zodpovednosť za poskytnutie služieb 
cestovného ruchu uvedených v zmluve 
niesol/niesli organizátor a/alebo predajca, 
a to bez ohľadu na to, či má/majú tieto 
služby poskytnúť organizátor a/alebo 
predajca samostatne alebo 
prostredníctvom iných poskytovateľov 
služieb.

Or. fr

Odôvodnenie

V záujme spotrebiteľa je nevyhnutné uznať, že všetky zúčastnené strany nesú zodpovednosť za 
riadne vykonávanie služieb cestovného ruchu, na ktoré sa vzťahuje zmluva.

Pozmeňujúci návrh 317
Philippe Juvin

Návrh smernice
Článok 11 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Členské štáty zabezpečia, aby 
zodpovednosť za poskytnutie služieb 
cestovného ruchu uvedených v zmluve 
niesol organizátor, a to bez ohľadu na to, či 
má tieto služby poskytnúť on sám, alebo 
prostredníctvom iných poskytovateľov 

1. Členské štáty zabezpečia, aby 
zodpovednosť za poskytnutie služieb 
cestovného ruchu uvedených v zmluve 
niesol/niesli organizátor a/alebo predajca, 
a to bez ohľadu na to, či má/majú tieto 
služby poskytnúť organizátor a/alebo 
predajca samostatne alebo 
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služieb. prostredníctvom iných poskytovateľov 
služieb.

Or. en

Odôvodnenie

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.

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

Návrh smernice
Článok 11 – odsek 1 – pododsek 1 (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Všetci prevádzkovatelia, ktorí sú 
zmluvnými stranami zmluvy – či už sú to 
organizátori alebo predajcovia – majú 
spoločnú zodpovednosť voči 
spotrebiteľom, bez ohľadu na to, o aký 
druh podniku ide alebo aké sú medzi nimi 
vzťahy, a to bez toho, aby bolo dotknuté 
právo na podanie opravných prostriedkov 
orgánu zodpovednému za spotrebiteľov 
proti subjektu, ktorý neplní alebo 
nesprávne plní zmluvu v príslušnej oblasti 
riadenia balíka cestovných služieb.

Or. es

Odôvodnenie

Všetky podniky, ktoré sú zmluvnými stranami – či už sú to organizátori alebo predajcovia –, 
musia mať spoločnú zodpovednosť voči spotrebiteľom, bez ohľadu na to, o aký druh podniku 
ide alebo aké sú medzi nimi vzťahy, a to bez toho, aby bolo dotknuté právo na podanie 
opravných prostriedkov orgánu zodpovednému za spotrebiteľov proti subjektu, ktorý neplní 
alebo nesprávne plní zmluvu v príslušnej oblasti riadenia balíka cestovných služieb.
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Pozmeňujúci návrh 319
Hans-Peter Mayer

Návrh smernice
Článok 11 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Ak niektorá z predmetných služieb nie je 
poskytnutá v súlade so zmluvou, 
organizátor zabezpečí nápravu nedodržania 
ustanovení zmluvy, pokiaľ by to nebolo
neprimerané.

2. Ak niektorá z predmetných služieb nie je 
poskytnutá v súlade so zmluvou, 
organizátor zabezpečí nápravu nedodržania 
ustanovení zmluvy, za predpokladu, že 
nedodržanie cestujúci nahlási alebo je 
organizátorovi jasné a náprava nebude
neprimeraná, a pokiaľ za nedodržanie nie 
je zodpovedný cestujúci.

Or. de

Odôvodnenie

Snaží sa vniesť jednotnosť a súdržnosť medzi tieto ustanovenia a pravidlá o znížení cien 
a náhrade (článok 12 ods. 3 písm. b)).

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

Návrh smernice
Článok 11 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Ak niektorá z predmetných služieb nie je 
poskytnutá v súlade so zmluvou, 
organizátor zabezpečí nápravu nedodržania 
ustanovení zmluvy, pokiaľ by to nebolo 
neprimerané.

2. Ak niektorá z predmetných služieb nie je 
poskytnutá v súlade so zmluvou, 
organizátor, prípadne predajca, každý 
v príslušnej oblasti riadenia zmluvy, 
zabezpečí nápravu nedodržania ustanovení 
zmluvy, pokiaľ by to nebolo neprimerané.

Or. es

Odôvodnenie

Všetky podniky, ktoré sú zmluvnými stranami – či už sú to organizátori alebo predajcovia –, 
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musia mať spoločnú zodpovednosť voči spotrebiteľom, bez ohľadu na to, o aký druh podniku 
ide alebo aké sú medzi nimi vzťahy, a to bez toho, aby bolo dotknuté právo na podanie 
opravných prostriedkov orgánu zodpovednému za spotrebiteľov proti subjektu, ktorý neplní 
alebo nesprávne plní zmluvu v príslušnej oblasti riadenia balíka cestovných služieb.

Pozmeňujúci návrh 321
Philippe Juvin

Návrh smernice
Článok 11 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Ak niektorá z predmetných služieb nie je 
poskytnutá v súlade so zmluvou, 
organizátor zabezpečí nápravu nedodržania 
ustanovení zmluvy, pokiaľ by to nebolo 
neprimerané.

2. Ak niektorá z predmetných služieb nie je 
poskytnutá v súlade so zmluvou, 
organizátor a/alebo predajca
zabezpečí/zabezpečia nápravu nedodržania 
ustanovení zmluvy, pokiaľ by to nebolo 
neprimerané.

Or. en

Odôvodnenie

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.

Pozmeňujúci návrh 322
Nora Berra

Návrh smernice
Článok 11 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Ak niektorá z predmetných služieb nie je 
poskytnutá v súlade so zmluvou, 
organizátor zabezpečí nápravu nedodržania 
ustanovení zmluvy, pokiaľ by to nebolo 
neprimerané.

2. Ak niektorá z predmetných služieb nie je 
poskytnutá v súlade so zmluvou, 
organizátor a/alebo predajca
zabezpečí/zabezpečia nápravu nedodržania 
ustanovení zmluvy, pokiaľ by to nebolo 
neprimerané.
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Or. fr

Pozmeňujúci návrh 323
Sergio Gaetano Cofferati

Návrh smernice
Článok 11 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Ak niektorá z predmetných služieb nie je 
poskytnutá v súlade so zmluvou, 
organizátor zabezpečí nápravu nedodržania 
ustanovení zmluvy, pokiaľ by to nebolo 
neprimerané.

2. Ak niektorá z predmetných služieb nie je 
poskytnutá v súlade so zmluvou, 
organizátor zabezpečí nápravu nedodržania 
ustanovení zmluvy.

Or. en

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

Návrh smernice
Článok 11 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3. Keď značnú časť služieb nemožno 
poskytnúť tak, ako bolo dohodnuté v 
zmluve, organizátor zabezpečí vhodné 
alternatívne opatrenia na pokračovanie 
poskytovania balíka služieb bez príplatkov 
pre cestujúceho. To platí aj v prípade, keď 
návrat cestujúceho na miesto odchodu nie 
je zabezpečený tak, ako bolo dohodnuté v 
zmluve.

3. Keď značnú časť služieb, ktoré 
predstavujú aspoň 20 % z celkovej 
zmluvnej ceny alebo sú základnou
charakteristikou cesty alebo dovolenky 
nemožno poskytnúť tak, ako bolo 
dohodnuté v zmluve, organizátor zabezpečí 
vhodné alternatívne opatrenia na 
pokračovanie poskytovania balíka služieb 
bez príplatkov pre cestujúceho. To platí aj 
v prípade, keď návrat cestujúceho na 
miesto odchodu nie je zabezpečený tak, 
ako bolo dohodnuté v zmluve.

Or. es

Odôvodnenie

Pojem významná časť balíka cestovných služieb, ako je uvedené v odôvodnení 17 návrhu 
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smernice, by sa mal použiť aj tu.

Pozmeňujúci návrh 325
Nora Berra

Návrh smernice
Článok 11 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3. Keď značnú časť služieb nemožno 
poskytnúť tak, ako bolo dohodnuté v 
zmluve, organizátor zabezpečí vhodné 
alternatívne opatrenia na pokračovanie 
poskytovania balíka služieb bez príplatkov 
pre cestujúceho. To platí aj v prípade, keď 
návrat cestujúceho na miesto odchodu nie 
je zabezpečený tak, ako bolo dohodnuté v 
zmluve.

3. Keď značnú časť služieb nemožno 
poskytnúť tak, ako bolo dohodnuté 
v zmluve, organizátor a/alebo predajca 
zabezpečí/zabezpečia vhodné alternatívne 
opatrenia na pokračovanie poskytovania 
balíka služieb bez príplatkov pre 
cestujúceho. To platí aj v prípade, keď 
návrat cestujúceho na miesto odchodu nie 
je zabezpečený tak, ako bolo dohodnuté 
v zmluve.

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 326
Philippe Juvin

Návrh smernice
Článok 11 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3. Keď značnú časť služieb nemožno 
poskytnúť tak, ako bolo dohodnuté v 
zmluve, organizátor zabezpečí vhodné 
alternatívne opatrenia na pokračovanie 
poskytovania balíka služieb bez príplatkov 
pre cestujúceho. To platí aj v prípade, keď 
návrat cestujúceho na miesto odchodu nie 
je zabezpečený tak, ako bolo dohodnuté v 
zmluve.

3. Keď značnú časť služieb nemožno 
poskytnúť tak, ako bolo dohodnuté 
v zmluve, organizátor a/alebo predajca 
zabezpečí/zabezpečia vhodné alternatívne 
opatrenia na pokračovanie poskytovania 
balíka služieb bez príplatkov pre 
cestujúceho. To platí aj v prípade, keď 
návrat cestujúceho na miesto odchodu nie 
je zabezpečený tak, ako bolo dohodnuté v 
zmluve.

Or. en
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Odôvodnenie

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.

Pozmeňujúci návrh 327
Hans-Peter Mayer

Návrh smernice
Článok 11 – odsek 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

4. Ak organizátor nemôže ponúknuť 
vhodné alternatívne opatrenia alebo 
cestujúci navrhované alternatívne opatrenia 
neprijme, pretože nie sú porovnateľné s 
tým, čo bolo dohodnuté v zmluve, a ak je v 
balíku služieb zahrnutá aj doprava 
cestujúcich, organizátor bez príplatku 
zabezpečí cestujúcemu ekvivalentnú 
dopravu späť na miesto odchodu, alebo na 
iné miesto, s ktorým cestujúci súhlasí, a ak
je to primerané, v súlade s článkom 12 
poskytne cestujúcemu náhradu.

4. Ak organizátor nemôže ponúknuť 
vhodné alternatívne opatrenia alebo 
cestujúci navrhované alternatívne opatrenia 
neprijme, pretože nie sú porovnateľné 
s tým, čo bolo dohodnuté v zmluve, a ak je 
v balíku služieb zahrnutá aj doprava 
cestujúcich, organizátor bez príplatku 
zabezpečí cestujúcemu ekvivalentnú 
dopravu späť na miesto odchodu, alebo na 
iné miesto, s ktorým cestujúci súhlasí, a ak
neboli poskytnuté služby dohodnuté 
v zmluve, v súlade s článkom 12 poskytne 
cestujúcemu náhradu. Náhrada musí byť 
vykonaná do 14 dní.

Or. de

Pozmeňujúci návrh 328
Philippe Juvin

Návrh smernice
Článok 11 – odsek 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

4. Ak organizátor nemôže ponúknuť 4. Ak organizátor a/alebo predajca
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vhodné alternatívne opatrenia alebo 
cestujúci navrhované alternatívne opatrenia 
neprijme, pretože nie sú porovnateľné s 
tým, čo bolo dohodnuté v zmluve, a ak je v 
balíku služieb zahrnutá aj doprava 
cestujúcich, organizátor bez príplatku
zabezpečí cestujúcemu ekvivalentnú 
dopravu späť na miesto odchodu, alebo na 
iné miesto, s ktorým cestujúci súhlasí, a ak 
je to primerané, v súlade s článkom 12 
poskytne cestujúcemu náhradu.

nemôže/nemôžu ponúknuť vhodné 
alternatívne opatrenia alebo cestujúci 
navrhované alternatívne opatrenia 
neprijme, pretože nie sú porovnateľné 
s tým, čo bolo dohodnuté v zmluve, a ak je 
v balíku služieb zahrnutá aj doprava 
cestujúcich, organizátor a/alebo predajca 
bez príplatku zabezpečí/zabezpečia
cestujúcemu ekvivalentnú dopravu späť na 
miesto odchodu, alebo na iné miesto, 
s ktorým cestujúci súhlasí, a ak je to 
primerané, v súlade s článkom 12 poskytne 
cestujúcemu náhradu.

Or. en

Odôvodnenie

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.

Pozmeňujúci návrh 329
Nora Berra

Návrh smernice
Článok 11 – odsek 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

4. Ak organizátor nemôže ponúknuť 
vhodné alternatívne opatrenia alebo 
cestujúci navrhované alternatívne opatrenia 
neprijme, pretože nie sú porovnateľné s
tým, čo bolo dohodnuté v zmluve, a ak je v 
balíku služieb zahrnutá aj doprava 
cestujúcich, organizátor bez príplatku 
zabezpečí cestujúcemu ekvivalentnú 
dopravu späť na miesto odchodu, alebo na 
iné miesto, s ktorým cestujúci súhlasí, a ak 
je to primerané, v súlade s článkom 12 
poskytne cestujúcemu náhradu.

4. Ak organizátor a/alebo predajca
nemôže/nemôžu ponúknuť vhodné 
alternatívne opatrenia alebo cestujúci 
navrhované alternatívne opatrenia 
neprijme, pretože nie sú porovnateľné 
s tým, čo bolo dohodnuté v zmluve, a ak je 
v balíku služieb zahrnutá aj doprava 
cestujúcich, organizátor a/alebo predajca 
bez príplatku zabezpečí/zabezpečia
cestujúcemu ekvivalentnú dopravu späť na 
miesto odchodu, alebo na iné miesto, 
s ktorým cestujúci súhlasí, a ak je to 
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primerané, v súlade s článkom 12 poskytne 
cestujúcemu náhradu.

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 330
Andreas Schwab

Návrh smernice
Článok 11 – odsek 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

5. Ak v dôsledku neodvrátiteľných a 
mimoriadnych okolností nie je možné 
zabezpečiť včasný návrat cestujúceho, 
organizátor znáša náklady na 
pokračovanie pobytu do výšky 100 EUR 
za noc, a to najviac tri noci na jedného 
cestujúceho.

vypúšťa sa

Or. de

Odôvodnenie

Organizátor by nemal mať „zodpovednosť bez zavinenia”, lebo takýto záväzok neexistuje 
v iných nariadeniach okrem smernice o právach cestujúcich v leteckej doprave. Takáto 
zodpovednosť by mohla predstavovať určitú záťaž pre malé a stredné podniky, ktoré by po 
zavedení mohli byť v dlhodobom horizonte vytlačené z trhu.

Pozmeňujúci návrh 331
Hans-Peter Mayer

Návrh smernice
Článok 11 – odsek 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

5. Ak v dôsledku neodvrátiteľných a 
mimoriadnych okolností nie je možné 
zabezpečiť včasný návrat cestujúceho, 
organizátor znáša náklady na pokračovanie 
pobytu do výšky 100 EUR za noc, a to 
najviac tri noci na jedného cestujúceho.

5. Ak v dôsledku neodvrátiteľných 
a mimoriadnych okolností nie je možné 
zabezpečiť včasný návrat cestujúceho, 
organizátor znáša náklady na pokračovanie 
pobytu, a to najviac päť nocí na jedného 
cestujúceho. Organizátor zabezpečí 
ubytovanie. Len ak organizátor výslovne 
uvedie, že nie je schopný alebo ochotný 
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zabezpečiť prenocovanie, môže si 
cestujúci zarezervovať ubytovanie do 
výšky 125 EUR za noc na jedného 
cestujúceho, najviac na päť nocí, 
a náklady mu budú vrátené.

Or. de

Odôvodnenie

Formulácia „najviac päť nocí a až do výšky 125 EUR za noc“ bola prijatá výborom TRAN 
v súvislosti s právami cestujúcich v leteckej preprave. Prvá časť – ktorá stanovuje, že 
ubytovanie musí v prvom rade zabezpečiť organizátor – však musí byť pridaná vzhľadom na 
skutočnosť, že za týchto okolností – na rozdiel od situácie cestujúcich v leteckej doprave – už 
bolo ubytovanie poskytnuté na celú cestu.

Pozmeňujúci návrh 332
Sergio Gaetano Cofferati

Návrh smernice
Článok 11 – odsek 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

5. Ak v dôsledku neodvrátiteľných a 
mimoriadnych okolností nie je možné 
zabezpečiť včasný návrat cestujúceho, 
organizátor znáša náklady na pokračovanie 
pobytu do výšky 100 EUR za noc, a to 
najviac tri noci na jedného cestujúceho.

5. Ak v dôsledku neodvrátiteľných 
a mimoriadnych okolností nie je možné 
zabezpečiť včasný návrat cestujúceho, 
členské štáty zaručia, že organizátor znáša
minimálne náklady na pokračovanie 
pobytu na tri noci v prípade balíka 
cestovných služieb s trvaním menej ako 
dva týždne a päť nocí v ostatných 
prípadoch. Organizátor zabezpečí 
ubytovanie v súlade s pôvodne 
zarezervovanou kategóriou hotela. 

Or. en

Pozmeňujúci návrh 333
Bernadette Vergnaud

Návrh smernice
Článok 11 – odsek 5
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

5. Ak v dôsledku neodvrátiteľných a 
mimoriadnych okolností nie je možné 
zabezpečiť včasný návrat cestujúceho, 
organizátor znáša náklady na pokračovanie 
pobytu do výšky 100 EUR za noc, a to 
najviac tri noci na jedného cestujúceho.

5. Ak v dôsledku neodvrátiteľných 
a mimoriadnych okolností nie je možné 
zabezpečiť včasný návrat cestujúceho, 
organizátor hradí náklady na pokračovanie 
pobytu najviac počas obdobia nevyhnutne 
požadovaného na návrat cestujúceho do 
miesta odchodu za predpokladu, že táto 
cena je primeraná najmä s ohľadom na 
dostupné ubytovanie, kategóriu služieb 
a ubytovanie, ktoré boli pôvodne 
stanovené v zmluve a akúkoľvek ujmu 
spôsobenú cestujúcemu, za ktoré je 
organizátor zodpovedný podľa článku 11 
ods. 1.

Or. fr

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

Návrh smernice
Článok 11 – odsek 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

5. Ak v dôsledku neodvrátiteľných a 
mimoriadnych okolností nie je možné 
zabezpečiť včasný návrat cestujúceho, 
organizátor znáša náklady na pokračovanie 
pobytu do výšky 100 EUR za noc, a to 
najviac tri noci na jedného cestujúceho.

5. Ak v dôsledku neodvrátiteľných 
a mimoriadnych okolností nie je možné 
zabezpečiť včasný návrat cestujúceho, 
organizátor, prípadne spolu s predajcom, 
znáša podiel denných nákladov na 
pokračovanie pobytu za každý deň, na 
ktorý sa vzťahuje zmluva o balíku 
cestovných služieb.

Or. es

Odôvodnenie

Organizátor a predajca by mali byť spoločne zodpovední, a z tohto dôvodu by nemal byť 
obmedzený počet nocí na cestujúceho. 

Pozmeňujúci návrh 335
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein
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Návrh smernice
Článok 11 – odsek 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

5. Ak v dôsledku neodvrátiteľných a 
mimoriadnych okolností nie je možné 
zabezpečiť včasný návrat cestujúceho, 
organizátor znáša náklady na pokračovanie 
pobytu do výšky 100 EUR za noc, a to 
najviac tri noci na jedného cestujúceho.

5. Ak v dôsledku neodvrátiteľných 
a mimoriadnych okolností nie je možné 
zabezpečiť včasný návrat cestujúceho, 
organizátor znáša náklady na pokračovanie 
pobytu, a to najviac tri noci na jedného 
cestujúceho.

Or. pl

Odôvodnenie

Obmedzenie zodpovednosti usporiadateľa na tri noci, ale bez uvedenia sumy, sa zdá 
odôvodnené. Obmedzenie zodpovednosti na 100 EUR a dlhý proces, ktorý sa požaduje na 
zmenu smernice, znamená, že obmedzenie sumy sa môže o niekoľko rokov ukázať ako veľmi 
nepriaznivé a v praxi môže znemožniť zabezpečenie ubytovania.

Pozmeňujúci návrh 336
Philippe Juvin

Návrh smernice
Článok 11 – odsek 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

5. Ak v dôsledku neodvrátiteľných a 
mimoriadnych okolností nie je možné 
zabezpečiť včasný návrat cestujúceho, 
organizátor znáša náklady na pokračovanie 
pobytu do výšky 100 EUR za noc, a to 
najviac tri noci na jedného cestujúceho.

5. Ak v dôsledku neodvrátiteľných 
a mimoriadnych okolností nie je možné 
zabezpečiť včasný návrat cestujúceho, 
organizátor a/alebo predajca
znáša/znášajú náklady na pokračovanie 
pobytu do výšky 100 EUR za noc, a to 
najviac tri noci na jedného cestujúceho.

Or. fr

Odôvodnenie

(Netýka sa slovenskej verzie.)
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Pozmeňujúci návrh 337
Nora Berra

Návrh smernice
Článok 11 – odsek 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

5. Ak v dôsledku neodvrátiteľných a 
mimoriadnych okolností nie je možné 
zabezpečiť včasný návrat cestujúceho, 
organizátor znáša náklady na pokračovanie 
pobytu do výšky 100 EUR za noc, a to 
najviac tri noci na jedného cestujúceho.

5. Ak v dôsledku neodvrátiteľných 
a mimoriadnych okolností nie je možné 
zabezpečiť včasný návrat cestujúceho, 
organizátor a/alebo predajca
znáša/znášajú náklady na pokračovanie 
pobytu do výšky 100 EUR za noc, a to 
najviac tri noci na jedného cestujúceho.

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 338
Ildikó Gáll-Pelcz

Návrh smernice
Článok 11 – odsek 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

5. Ak v dôsledku neodvrátiteľných a 
mimoriadnych okolností nie je možné 
zabezpečiť včasný návrat cestujúceho, 
organizátor znáša náklady na pokračovanie 
pobytu do výšky 100 EUR za noc, a to 
najviac tri noci na jedného cestujúceho.

5. Ak v dôsledku neodvrátiteľných 
a mimoriadnych okolností nie je možné 
zabezpečiť včasný návrat cestujúceho, 
organizátor poskytne cestujúcemu – na 
jeho žiadosť – pomoc uvedenú v článku 
14, ale nebude znášať náklady na 
pokračovanie pobytu do výšky 100 EUR za 
noc, a najviac tri noci na jedného 
cestujúceho.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 339
Philippe Juvin

Návrh smernice
Článok 11 – odsek 5
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

5. Ak v dôsledku neodvrátiteľných a 
mimoriadnych okolností nie je možné 
zabezpečiť včasný návrat cestujúceho, 
organizátor znáša náklady na pokračovanie 
pobytu do výšky 100 EUR za noc, a to 
najviac tri noci na jedného cestujúceho.

5. Ak v dôsledku neodvrátiteľných 
a mimoriadnych okolností nie je možné 
zabezpečiť včasný návrat cestujúceho, 
organizátor a/alebo predajca
znáša/znášajú náklady na pokračovanie 
pobytu do výšky 100 EUR za noc, a to 
najviac tri noci na jedného cestujúceho.

Or. en

Odôvodnenie

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.

Pozmeňujúci návrh 340
Jorgo Chatzimarkakis

Návrh smernice
Článok 11 – odsek 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

5. Ak v dôsledku neodvrátiteľných a 
mimoriadnych okolností nie je možné 
zabezpečiť včasný návrat cestujúceho, 
organizátor znáša náklady na pokračovanie 
pobytu do výšky 100 EUR za noc, a to 
najviac tri noci na jedného cestujúceho.

5. Ak v dôsledku neodvrátiteľných 
a mimoriadnych okolností nie je možné 
zabezpečiť včasný návrat cestujúceho, 
organizátor znáša náklady na pokračovanie 
pobytu do výšky 80 EUR za noc, a to 
najviac tri noci na jedného cestujúceho.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 341
Emma McClarkin
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Návrh smernice
Článok 11 – odsek 6

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

6. Obmedzenie nákladov uvedené v odseku 
5 sa nevzťahuje na osoby so zníženou 
pohyblivosťou v zmysle nariadenia 
Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 
1107/2006 z 5. júla 2006 o právach 
zdravotne postihnutých osôb a osôb so 
zníženou pohyblivosťou v leteckej 
doprave28, ani na žiadnu osobu, ktorá ich 
sprevádza, na tehotné ženy a deti bez 
sprievodu, a ani na osoby, ktoré potrebujú 
osobitnú lekársku pomoc, ak bol 
organizátor o ich osobitných potrebách 
informovaný najneskôr 48 hodín pred 
začiatkom balíka služieb. Organizátor sa 
nemôže odvolávať na neodvrátiteľné a 
mimoriadne okolnosti v snahe obmedziť 
náklady uvedené v odseku 5, ak sa na 
takéto okolnosti nemôže odvolať podľa 
uplatniteľných právnych predpisov Únie 
príslušný poskytovateľ dopravných 
služieb.

6. Obmedzenie nákladov uvedené v odseku 
5 sa nevzťahuje na osoby so zníženou 
pohyblivosťou v zmysle nariadenia 
Európskeho parlamentu a Rady (ES) 
č. 1107/2006 z 5. júla 2006 o právach 
zdravotne postihnutých osôb a osôb so 
zníženou pohyblivosťou v leteckej 
doprave28, ani na žiadnu osobu, ktorá ich 
sprevádza, na tehotné ženy a deti bez 
sprievodu, a ani na osoby, ktoré potrebujú 
osobitnú lekársku pomoc, ak bol 
organizátor o ich osobitných potrebách 
informovaný najneskôr 48 hodín pred 
začiatkom balíka služieb.

__________________ __________________
28 Ú. v. EÚ L 204, 26.7.2006, s. 1. 28 Ú. v. EÚ L 204, 26.7.2006, s. 1.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 342
Bernadette Vergnaud

Návrh smernice
Článok 11 – odsek 6

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

6. Obmedzenie nákladov uvedené v odseku 
5 sa nevzťahuje na osoby so zníženou 
pohyblivosťou v zmysle nariadenia 
Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 
1107/2006 z 5. júla 2006 o právach 
zdravotne postihnutých osôb a osôb so 
zníženou pohyblivosťou v leteckej 
doprave28, ani na žiadnu osobu, ktorá ich 

6. Pri hodnotení nákladov uvedených
v odseku 5 je potrebné vziať do úvahy 
potreby osôb so zníženou pohyblivosťou 
v zmysle nariadenia Európskeho 
parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2006 
z 5. júla 2006 o právach zdravotne
postihnutých osôb a osôb so zníženou 
pohyblivosťou v leteckej doprave28, ani na 
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sprevádza, na tehotné ženy a deti bez 
sprievodu, a ani na osoby, ktoré potrebujú 
osobitnú lekársku pomoc, ak bol 
organizátor o ich osobitných potrebách 
informovaný najneskôr 48 hodín pred 
začiatkom balíka služieb. Organizátor sa 
nemôže odvolávať na neodvrátiteľné a 
mimoriadne okolnosti v snahe obmedziť 
náklady uvedené v odseku 5, ak sa na 
takéto okolnosti nemôže odvolať podľa 
uplatniteľných právnych predpisov Únie 
príslušný poskytovateľ dopravných služieb.

žiadnu osobu, ktorá ich sprevádza, na 
tehotné ženy a deti bez sprievodu, a ani na 
osoby, ktoré potrebujú osobitnú lekársku 
pomoc, ak bol organizátor o ich osobitných 
potrebách informovaný najneskôr 48 hodín 
pred začiatkom balíka služieb. Organizátor 
sa nemôže odvolávať na neodvrátiteľné 
a mimoriadne okolnosti v snahe obmedziť 
náklady uvedené v odseku 5, ak sa na 
takéto okolnosti nemôže odvolať podľa 
uplatniteľných právnych predpisov Únie 
príslušný poskytovateľ dopravných služieb.

__________________ __________________
28 Ú. v. EÚ L 204, 26.7.2006, s. 1. 28 Ú. v. EÚ L 204, 26.7.2006, s. 1.

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 343
Philippe Juvin

Návrh smernice
Článok 11 – odsek 6

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

6. Obmedzenie nákladov uvedené v odseku 
5 sa nevzťahuje na osoby so zníženou 
pohyblivosťou v zmysle nariadenia 
Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 
1107/2006 z 5. júla 2006 o právach 
zdravotne postihnutých osôb a osôb so 
zníženou pohyblivosťou v leteckej 
doprave28, ani na žiadnu osobu, ktorá ich 
sprevádza, na tehotné ženy a deti bez 
sprievodu, a ani na osoby, ktoré potrebujú 
osobitnú lekársku pomoc, ak bol 
organizátor o ich osobitných potrebách 
informovaný najneskôr 48 hodín pred 
začiatkom balíka služieb. Organizátor sa 
nemôže odvolávať na neodvrátiteľné a 
mimoriadne okolnosti v snahe obmedziť 
náklady uvedené v odseku 5, ak sa na 
takéto okolnosti nemôže odvolať podľa 
uplatniteľných právnych predpisov Únie 
príslušný poskytovateľ dopravných služieb.

6. Obmedzenie nákladov uvedené v odseku 
5 sa nevzťahuje na osoby so zníženou 
pohyblivosťou v zmysle nariadenia 
Európskeho parlamentu a Rady (ES) 
č. 1107/2006 z 5. júla 2006 o právach 
zdravotne postihnutých osôb a osôb so 
zníženou pohyblivosťou v leteckej 
doprave28, ani na žiadnu osobu, ktorá ich 
sprevádza, na tehotné ženy a deti bez 
sprievodu, a ani na osoby, ktoré potrebujú 
osobitnú lekársku pomoc, ak bol/boli
organizátor a/alebo predajca o ich 
osobitných potrebách 
informovaný/informovaní najneskôr 48 
hodín pred začiatkom balíka služieb. 
Organizátor a/alebo predajca sa 
nemôže/nemôžu odvolávať na 
neodvrátiteľné a mimoriadne okolnosti 
v snahe obmedziť náklady uvedené 
v odseku 5, ak sa na takéto okolnosti 
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nemôže odvolať podľa uplatniteľných 
právnych predpisov Únie príslušný 
poskytovateľ dopravných služieb.

__________________ __________________
28 Ú. v. EÚ L 204, 26.7.2006, s. 1. 28 Ú. v. EÚ L 204, 26.7.2006, s. 1.

Or. fr

Odôvodnenie

(Netýka sa slovenskej verzie.)

Pozmeňujúci návrh 344
Philippe Juvin

Návrh smernice
Článok 11 – odsek 6

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

6. Obmedzenie nákladov uvedené v odseku 
5 sa nevzťahuje na osoby so zníženou 
pohyblivosťou v zmysle nariadenia 
Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 
1107/2006 z 5. júla 2006 o právach 
zdravotne postihnutých osôb a osôb so 
zníženou pohyblivosťou v leteckej 
doprave28, ani na žiadnu osobu, ktorá ich 
sprevádza, na tehotné ženy a deti bez 
sprievodu, a ani na osoby, ktoré potrebujú 
osobitnú lekársku pomoc, ak bol 
organizátor o ich osobitných potrebách 
informovaný najneskôr 48 hodín pred 
začiatkom balíka služieb. Organizátor sa 
nemôže odvolávať na neodvrátiteľné a 
mimoriadne okolnosti v snahe obmedziť 
náklady uvedené v odseku 5, ak sa na 
takéto okolnosti nemôže odvolať podľa 
uplatniteľných právnych predpisov Únie 
príslušný poskytovateľ dopravných služieb.

6. Obmedzenie nákladov uvedené v odseku 
5 sa nevzťahuje na osoby so zníženou 
pohyblivosťou v zmysle nariadenia 
Európskeho parlamentu a Rady (ES) 
č. 1107/2006 z 5. júla 2006 o právach 
zdravotne postihnutých osôb a osôb so 
zníženou pohyblivosťou v leteckej 
doprave28, ani na žiadnu osobu, ktorá ich 
sprevádza, na tehotné ženy a deti bez 
sprievodu, a ani na osoby, ktoré potrebujú 
osobitnú lekársku pomoc, ak bol/boli
organizátor a/alebo predajca o ich 
osobitných potrebách 
informovaný/informovaní najneskôr 48 
hodín pred začiatkom balíka služieb. 
Organizátor a/alebo predajca sa 
nemôže/nemôžu odvolávať na 
neodvrátiteľné a mimoriadne okolnosti 
v snahe obmedziť náklady uvedené 
v odseku 5, ak sa na takéto okolnosti 
nemôže odvolať podľa uplatniteľných 
právnych predpisov Únie príslušný 
poskytovateľ dopravných služieb.

__________________ __________________
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28 Ú. v. EÚ L 204, 26.7.2006, s. 1. 28 Ú. v. EÚ L 204, 26.7.2006, s. 1.

Or. en

Odôvodnenie

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.

Pozmeňujúci návrh 345
Ivo Belet

Návrh smernice
Článok 11 – odsek 6

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

6. Obmedzenie nákladov uvedené v odseku 
5 sa nevzťahuje na osoby so zníženou 
pohyblivosťou v zmysle nariadenia 
Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 
1107/2006 z 5. júla 2006 o právach 
zdravotne postihnutých osôb a osôb so 
zníženou pohyblivosťou v leteckej 
doprave28, ani na žiadnu osobu, ktorá ich 
sprevádza, na tehotné ženy a deti bez 
sprievodu, a ani na osoby, ktoré potrebujú 
osobitnú lekársku pomoc, ak bol 
organizátor o ich osobitných potrebách 
informovaný najneskôr 48 hodín pred 
začiatkom balíka služieb. Organizátor sa 
nemôže odvolávať na neodvrátiteľné a 
mimoriadne okolnosti v snahe obmedziť 
náklady uvedené v odseku 5, ak sa na 
takéto okolnosti nemôže odvolať podľa 
uplatniteľných právnych predpisov Únie 
príslušný poskytovateľ dopravných služieb.

6. Obmedzenie nákladov uvedené v odseku 
5 sa nevzťahuje na osoby so zníženou 
pohyblivosťou v zmysle nariadenia 
Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 
1107/2006 z 5. júla 2006 o právach 
zdravotne postihnutých osôb a osôb so 
zníženou pohyblivosťou v leteckej 
doprave28, ani na žiadnu osobu, ktorá ich
sprevádza, na tehotné ženy a deti bez 
sprievodu, a ani na osoby, ktoré potrebujú 
osobitnú lekársku pomoc, ak bol 
organizátor o ich osobitných potrebách 
informovaný v čase uzatvorenia zmluvy 
cestovného balíka, alebo, ak to nie je 
možné, najneskôr 48 hodín pred začiatkom 
balíka služieb. Organizátor sa nemôže 
odvolávať na neodvrátiteľné a mimoriadne 
okolnosti v snahe obmedziť náklady 
uvedené v odseku 5, ak sa na takéto 
okolnosti nemôže odvolať podľa 
uplatniteľných právnych predpisov Únie 
príslušný poskytovateľ dopravných služieb.

__________________ __________________
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28 Ú. v. EÚ L 204, 26.7.2006, s. 1. 28 Ú. v. EÚ L 204, 26.7.2006, s. 1.

Or. nl

Pozmeňujúci návrh 346
Matteo Salvini

Návrh smernice
Článok 11 – odsek 7 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

7a. Pokiaľ ide o vyplývajúcu ujmu 
spôsobenú spotrebiteľovi v dôsledku 
neplnenia alebo nesprávneho plnenia 
zmluvy, členské štáty prijmú potrebné 
kroky, aby zabezpečili, že organizátor 
a maloobchodný predajca bude 
zodpovedný, pokiaľ neplnenie alebo 
nesprávne plnenie nemožno pripísať ich 
chybe, ani chybe iného dodávateľa 
služieb, pretože:
– chyby, ktoré sa objavia pri plnení 
zmluvy, sú pripísateľné cestujúcemu,
– takéto chyby sú pripísateľné tretej 
strane, ktorá nesúvisí s poskytovaním 
objednaných služieb, a tieto chyby sú 
nepredvídateľné alebo neodvrátiteľné,
– takéto chyby vznikli v dôsledku 
neodvratných a výnimočných okolností, 
podľa definície v článku 3 ods. 11.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 347
Hans-Peter Mayer

Návrh smernice
Článok 11 – odsek 7 a (nový)
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

7a. Akékoľvek právo na náhradu škody 
cestujúceho podľa nariadenia č. 261/2004 
je nezávislé od akéhokoľvek práva na 
náhradu škody cestujúceho podľa tejto 
smernice. Ak by mal cestujúci nárok na 
náhradu škody podľa nariadenia č. 
261/2004 aj podľa tejto smernice, 
cestujúci je oprávnený uplatniť si nároky 
podľa obidvoch právnych aktov, nesmie 
však vo vzťahu k tým istým skutočnostiam 
kumulovať práva podľa obidvoch 
právnych aktov, ak tieto práva chránia 
rovnaký záujem, alebo majú ten istý cieľ.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 348
Bernadette Vergnaud

Návrh smernice
Článok 12 – odsek 1 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

a) za obdobie, počas ktorého sa 
nedodržiavali ustanovenia zmluvy; alebo

a) za obdobie, počas ktorého sa zmluva 
neplnila, alebo sa zmluva plnila 
nesprávne; alebo

Or. fr

Odôvodnenie

Pojem „nesúlad“ je nejednoznačný; mal by sa znovu zaviesť pojem neplnenia alebo 
nesprávneho plnenia zmluvy, podľa smernice 90/314.

Pozmeňujúci návrh 349
Philippe Juvin

Návrh smernice
Článok 12 – odsek 2
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Cestujúci má nárok na náhradu všetkých
škôd, ktoré utrpel v dôsledku 
nedodržiavania ustanovení zmluvy zo 
strany organizátora, vrátane náhrady škôd 
nehmotného charakteru.

2. Cestujúci má nárok na náhradu všetkých 
škôd, ktoré utrpel v dôsledku 
nedodržiavania ustanovení zmluvy zo 
strany organizátora a/alebo 
maloobchodného predajcu, vrátane 
náhrady škôd nehmotného charakteru.

Or. en

Odôvodnenie

Následok pozmeňujúcich návrhov, ktoré predložil pán Philippe Juvin k článku 11 (cielená 
maximálna harmonizácia). Súčasným návrhom EK sa spochybňuje možnosť ponechaná 
členským štátom smernicou z roku 1990, pokiaľ ide o definovanie toho, kto je zodpovedný v 
prípade balíka služieb (organizátor/maloobchodný predajca). Neexistuje objektívny dôvod 
oprávňujúci túto zmenu, ktorá nie je prispôsobená roztriešteným trhovým štruktúram určitých 
členských štátov, s veľkým počtom veľmi malých podnikov. Okrem toho, zodpovednosť je pre 
maloobchodných predajcov veľkým faktorom úspešnosti predaja, o to viac v kontexte 
hospodárskej krízy a rastúcej konkurencie online obchodníkov a vytvára úzky vzťah so 
spotrebiteľom. Ďalej zjednodušuje postupy pre spotrebiteľa, ktorý je konfrontovaný len s 
jedným zástupcom.

Pozmeňujúci návrh 350
Nora Berra

Návrh smernice
Článok 12 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Cestujúci má nárok na náhradu všetkých 
škôd, ktoré utrpel v dôsledku 
nedodržiavania ustanovení zmluvy zo 
strany organizátora, vrátane náhrady škôd 
nehmotného charakteru.

2. Cestujúci má nárok na náhradu všetkých 
škôd, ktoré utrpel v dôsledku 
nedodržiavania ustanovení zmluvy zo 
strany organizátora a/alebo 
maloobchodného predajcu, vrátane 
náhrady škôd nehmotného charakteru.

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 351
Hans-Peter Mayer
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Návrh smernice
Článok 12 – odsek 2 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2a. Cestujúci má nárok na cenové 
zníženie zníženej hodnoty o 50 %, ak bolo 
nedodržanie ustanovení zmluvy 
dôsledkom neodvrátiteľných alebo 
mimoriadnych okolností. Dôkazné 
bremeno, pokiaľ ide o výšku zníženej 
hodnoty má organizátor.

Or. de

Odôvodnenie

Úmerné zníženie, ktoré sa tu uvádza, patrí skôr do odseku 2 ako do odseku 3. Iba organizátor 
pozná výšku zníženej hodnoty.

Pozmeňujúci návrh 352
Bernadette Vergnaud

Návrh smernice
Článok 12 – odsek 3 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3. Cestujúci nemá nárok na zníženie ceny 
ani na náhradu škody, ak:

3. Pokiaľ ide o nárok na kompenzáciu 
ujmy spotrebiteľa vyplývajúcej z 
neplnenia alebo nesprávneho plnenia 
zmluvy, členské štáty prijmú potrebné 
kroky, aby zabezpečili, že organizátor 
a/alebo maloobchodný predajca bude 
zodpovedný, pokiaľ neplnenie alebo 
nesprávne plnenie nemožno pripísať ich 
chybe, ani chybe iného dodávateľa 
služieb, pretože:

Or. fr

Odôvodnenie

Navrhnuté znenie je trochu nejasné a mohlo by spôsobiť nesprávny výklad, ktorý by 
cestujúcim bránil uplatniť si svoje práva. Preto by sa malo obnoviť znenie, ktoré sa viac 
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približuje zneniu smernice 90/314.

Pozmeňujúci návrh 353
Konstantinos Poupakis

Návrh smernice
Článok 12 – odsek 3 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3. Cestujúci nemá nárok na zníženie ceny 
ani na náhradu škody, ak:

3. Cestujúci nemá nárok na náhradu škody, 
ak:

Or. el

Pozmeňujúci návrh 354
Philippe Juvin

Návrh smernice
Článok 12 – odsek 3 – písmeno a – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

a) organizátor preukáže, že nedodržiavanie 
ustanovení zmluvy:

a) organizátor a/alebo maloobchodný 
predajca preukáže, že nedodržiavanie 
ustanovení zmluvy:

Or. en

Odôvodnenie

Následok pozmeňujúcich návrhov, ktoré predložil pán Philippe Juvin k článku 11 (cielená 
maximálna harmonizácia). Súčasným návrhom EK sa spochybňuje možnosť ponechaná 
členským štátom smernicou z roku 1990, pokiaľ ide o definovanie toho, kto je zodpovedný v 
prípade balíka služieb (organizátor/maloobchodný predajca). Neexistuje objektívny dôvod 
oprávňujúci túto zmenu, ktorá nie je prispôsobená roztriešteným trhovým štruktúram určitých 
členských štátov, s veľkým počtom veľmi malých podnikov. Okrem toho, zodpovednosť je pre 
maloobchodných predajcov veľkým faktorom úspešnosti predaja, o to viac v kontexte 
hospodárskej krízy a rastúcej konkurencie online obchodníkov a vytvára úzky vzťah so 
spotrebiteľom. Ďalej zjednodušuje postupy pre spotrebiteľa, ktorý je konfrontovaný len s 
jedným zástupcom.

Pozmeňujúci návrh 355
Matteo Salvini
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Návrh smernice
Článok 12 – odsek 3 – písmeno a – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

a) organizátor preukáže, že 
nedodržiavanie ustanovení zmluvy:

a) nedodržiavanie ustanovení je 
výsledkom okolnosti uvedenej v článku 11 
ods. 8

Or. en

Odôvodnenie

Tento pozmeňujúci návrh odzrkadľuje zmeny zavedené navrhovaným pozmeňujúcim návrhom, 
ktorým sa zavádza nový článok 11 ods. 8

Pozmeňujúci návrh 356
Nora Berra

Návrh smernice
Článok 12 – odsek 3 – písmeno a – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

a) organizátor preukáže, že nedodržiavanie 
ustanovení zmluvy:

a) organizátor a/alebo maloobchodný
predajca preukáže, že nedodržiavanie 
ustanovení zmluvy:

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 357
Matteo Salvini

Návrh smernice
Článok 12 – odsek 3 – písmeno a – bod i

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

i) možno pripísať cestujúcemu, vypúšťa sa

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 358
Matteo Salvini

Návrh smernice
Článok 12 – odsek 3 – písmeno a – bod ii

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

ii) možno pripísať tretej strane, ktorá nie 
je spojená s poskytovaním zmluvných 
služieb, a nebolo možné ho predvídať ani 
odvrátiť, alebo

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci návrh 359
Sergio Gaetano Cofferati

Návrh smernice
Článok 12 – odsek 3 – písmeno a – bod ii

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

ii) možno pripísať tretej strane, ktorá nie 
je spojená s poskytovaním zmluvných 
služieb, a nebolo možné ho predvídať ani 
odvrátiť, alebo

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci návrh 360
Matteo Salvini

Návrh smernice
Článok 12 – odsek 3 – písmeno a – bod iii

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

iii) bolo dôsledkom neodvrátiteľných a 
mimoriadnych okolností alebo

vypúšťa sa

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 361
Bernadette Vergnaud

Návrh smernice
Článok 12 – odsek 3 – písmeno a – bod iii

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

iii) bolo dôsledkom neodvrátiteľných a 
mimoriadnych okolností alebo

iii) bolo dôsledkom prípadu vyššej moci, t. 
j. neobvyklých a nepredvídateľných 
okolností mimo kontroly stranou, od 
ktorej sa to vyžaduje, následkom ktorých 
sa nedalo vyhnúť, ani keby bola 
vynaložená všetka náležitá starostlivosť, 
alebo udalosti, ktorú organizátor a/alebo 
maloobchodný predajca, alebo dodávateľ 
služieb, nemohol predvídať alebo jej 
predísť, ani pri náležitej starostlivosti
alebo

Or. fr

Odôvodnenie

Navrhnuté znenie je trochu nejasné a mohlo by spôsobiť nesprávny výklad, ktorý by 
cestujúcim bránil uplatniť si svoje práva. Preto by sa malo obnoviť znenie, ktoré sa viac 
približuje zneniu smernice 90/314.

Pozmeňujúci návrh 362
Philippe Juvin

Návrh smernice
Článok 12 – odsek 3 – písmeno a – bod iii

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

iii) bolo dôsledkom neodvrátiteľných a 
mimoriadnych okolností alebo

(Netýka sa slovenskej verzie.)

Or. fr

Odôvodnenie

(Netýka sa slovenskej verzie.)
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Pozmeňujúci návrh 363
Sergio Gaetano Cofferati

Návrh smernice
Článok 12 – odsek 3 – písmeno a – bod iii

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

iii) bolo dôsledkom neodvrátiteľných a 
mimoriadnych okolností alebo

iii) bolo dôsledkom neodvrátiteľných, 
nepredvídateľných a mimoriadnych 
okolností alebo

Or. en

Pozmeňujúci návrh 364
Catherine Stihler

Návrh smernice
Článok 12 – odsek 3 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

b) cestujúci neoznámi organizátorovi bez 
zbytočného odkladu akýkoľvek prípad 
nedodržiavania ustanovení zmluvy, ktorý 
zistil priamo na mieste, hoci uvedená 
požiadavka na poskytnutie informácií 
bola v zmluve jasne a výslovne stanovená 
a nárok cestujúceho je vzhľadom na dané 
okolnosti odôvodnený.

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci návrh 365
Anna Hedh

Návrh smernice
Článok 12 – odsek 3 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

b) cestujúci neoznámi organizátorovi bez 
zbytočného odkladu akýkoľvek prípad 
nedodržiavania ustanovení zmluvy, ktorý 

vypúšťa sa
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zistil priamo na mieste, hoci uvedená 
požiadavka na poskytnutie informácií 
bola v zmluve jasne a výslovne stanovená 
a nárok cestujúceho je vzhľadom na dané 
okolnosti odôvodnený.

Or. sv

Pozmeňujúci návrh 366
Bernadette Vergnaud

Návrh smernice
Článok 12 – odsek 3 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

b) cestujúci neoznámi organizátorovi bez 
zbytočného odkladu akýkoľvek prípad 
nedodržiavania ustanovení zmluvy, ktorý 
zistil priamo na mieste, hoci uvedená 
požiadavka na poskytnutie informácií bola 
v zmluve jasne a výslovne stanovená a 
nárok cestujúceho je vzhľadom na dané 
okolnosti odôvodnený.

b) s výnimkou prípadov kompenzácie 
fyzického zranenia alebo smrti, cestujúci 
neoznámi organizátorovi a/alebo 
maloobchodnému predajcovi, pri 
najbližšej možnej príležitosti, akýkoľvek 
prípad neplnenia alebo nesprávneho 
plnenia služieb, ktorý zistil priamo na 
mieste, hoci uvedená požiadavka na 
poskytnutie informácií bola v zmluve jasne 
a výslovne stanovená a nárok cestujúceho 
je vzhľadom na dané okolnosti 
odôvodnený.

Or. fr

Odôvodnenie

Zdá sa byť neprimerané zahrnúť obmedzenie možnosti nároku na náhradu škody v prípadoch 
osobného zranenia, pretože cestujúci by nemusel byť schopný v takýchto prípadoch 
informovať organizátora.

Pozmeňujúci návrh 367
Sergio Gaetano Cofferati

Návrh smernice
Článok 12 – odsek 3 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

b) cestujúci neoznámi organizátorovi bez b) cestujúci neoznámi organizátorovi 
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zbytočného odkladu akýkoľvek prípad 
nedodržiavania ustanovení zmluvy, ktorý 
zistil priamo na mieste, hoci uvedená 
požiadavka na poskytnutie informácií bola 
v zmluve jasne a výslovne stanovená a 
nárok cestujúceho je vzhľadom na dané 
okolnosti odôvodnený.

akýkoľvek prípad nedodržiavania 
ustanovení zmluvy, ktorý zistil priamo na 
mieste, hoci uvedená požiadavka na 
poskytnutie informácií bola v zmluve jasne 
a výslovne stanovená a nárok cestujúceho 
je vzhľadom na dané okolnosti 
odôvodnený.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 368
Philippe Juvin

Návrh smernice
Článok 12 – odsek 3 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

b) cestujúci neoznámi organizátorovi bez 
zbytočného odkladu akýkoľvek prípad 
nedodržiavania ustanovení zmluvy, ktorý 
zistil priamo na mieste, hoci uvedená 
požiadavka na poskytnutie informácií bola 
v zmluve jasne a výslovne stanovená a 
nárok cestujúceho je vzhľadom na dané 
okolnosti odôvodnený.

b) cestujúci neoznámi organizátorovi 
a/alebo maloobchodnému predajcovi bez 
zbytočného odkladu akýkoľvek prípad 
nedodržiavania ustanovení zmluvy, ktorý 
zistil priamo na mieste, hoci uvedená 
požiadavka na poskytnutie informácií bola 
v zmluve jasne a výslovne stanovená a 
nárok cestujúceho je vzhľadom na dané 
okolnosti odôvodnený.

Or. en

Odôvodnenie

Následok pozmeňujúcich návrhov, ktoré predložil pán Philippe Juvin k článku 11 (cielená 
maximálna harmonizácia). Súčasným návrhom EK sa spochybňuje možnosť ponechaná 
členským štátom smernicou z roku 1990, pokiaľ ide o definovanie toho, kto je zodpovedný v 
prípade balíka služieb (organizátor/maloobchodný predajca). Neexistuje objektívny dôvod 
oprávňujúci túto zmenu, ktorá nie je prispôsobená roztriešteným trhovým štruktúram určitých 
členských štátov, s veľkým počtom veľmi malých podnikov. Okrem toho, zodpovednosť je pre 
maloobchodných predajcov veľkým faktorom úspešnosti predaja, o to viac v kontexte 
hospodárskej krízy a rastúcej konkurencie online obchodníkov a vytvára úzky vzťah so 
spotrebiteľom. Ďalej zjednodušuje postupy pre spotrebiteľa, ktorý je konfrontovaný len s 
jedným zástupcom.

Pozmeňujúci návrh 369
Nora Berra
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Návrh smernice
Článok 12 – odsek 3 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

b) cestujúci neoznámi organizátorovi bez 
zbytočného odkladu akýkoľvek prípad 
nedodržiavania ustanovení zmluvy, ktorý 
zistil priamo na mieste, hoci uvedená 
požiadavka na poskytnutie informácií bola 
v zmluve jasne a výslovne stanovená a 
nárok cestujúceho je vzhľadom na dané 
okolnosti odôvodnený.

b) cestujúci neoznámi organizátorovi 
a/alebo maloobchodnému predajcovi bez 
zbytočného odkladu akýkoľvek prípad 
nedodržiavania ustanovení zmluvy, ktorý 
zistil priamo na mieste, hoci uvedená 
požiadavka na poskytnutie informácií bola 
v zmluve jasne a výslovne stanovená a 
nárok cestujúceho je vzhľadom na dané 
okolnosti odôvodnený.

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 370
Bernadette Vergnaud

Návrh smernice
Článok 12 – odsek 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

4. Pokiaľ medzinárodné dohovory, ktorými 
je Únia viazaná, obmedzujú rozsah 
náhrady alebo podmienky, za akých ju má 
zaplatiť poskytovateľ služby, ktorá je 
súčasťou balíka služieb, rovnaké 
obmedzenia sa vzťahujú aj na organizátora. 
Pokiaľ medzinárodné dohovory, ktorými 
Únia nie je viazaná, obmedzujú rozsah 
náhrady, ktorú má zaplatiť poskytovateľ 
služby, členské štáty môžu primerane 
obmedziť náhradu, ktorú má zaplatiť 
organizátor. V ostatných prípadoch môže 
zmluva obmedziť náhradu, ktorú má 
zaplatiť organizátor, pokiaľ sa toto 
obmedzenie nevzťahuje na škodu na 
zdraví, na úmyselne spôsobenú škodu 
alebo na škodu zavinenú z hrubej 
nedbanlivosti, a pokiaľ náhrada 
nepredstavuje menej ako trojnásobok 
celkovej ceny balíka služieb.

4. Pokiaľ ide o ujmu inú, ako je fyzické 
zranenie alebo smrť, vyplývajúcu z 
neplnenia alebo z nesprávneho plnenia 
zmluvy, pokiaľ medzinárodné dohovory, 
ktorými je Únia viazaná, obmedzujú rozsah 
náhrady alebo podmienky, za akých ju má 
zaplatiť poskytovateľ služby, ktorá je 
súčasťou balíka služieb, rovnaké 
obmedzenia sa vzťahujú aj na organizátora. 
S výnimkou prípadov fyzického zranenia 
alebo smrti, pokiaľ medzinárodné 
dohovory, ktorými Únia nie je viazaná, 
obmedzujú rozsah náhrady, ktorú má 
zaplatiť poskytovateľ služby, členské štáty 
môžu primerane obmedziť náhradu, ktorú 
má zaplatiť organizátor. Pokiaľ ide o ujmu 
inú, ako je fyzické zranenie alebo smrť, 
vyplývajúcu z neplnenia alebo z 
nesprávneho plnenia zmluvy, členské štáty 
môžu povoliť zmluvné obmedzenie 
kompenzácie, za predpokladu, že nie je 
neprimerané. Bez vplyvu na takéto 
obmedzenie sa v zmluve nesmie stanoviť 
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neuplatnenie ustanovení odsekov 1, 2, 3 
alebo 4.

Or. fr

Odôvodnenie

Náhrada za spôsobenú ujmu, ktorej výsledkom je zranenie alebo smrť, by nemala byť 
obmedzená ustanoveniami medzinárodných dohovorov alebo ustanoveniami zmluvy.

Pozmeňujúci návrh 371
Sergio Gaetano Cofferati

Návrh smernice
Článok 12 – odsek 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

4. Pokiaľ medzinárodné dohovory, ktorými 
je Únia viazaná, obmedzujú rozsah 
náhrady alebo podmienky, za akých ju má 
zaplatiť poskytovateľ služby, ktorá je 
súčasťou balíka služieb, rovnaké 
obmedzenia sa vzťahujú aj na organizátora. 
Pokiaľ medzinárodné dohovory, ktorými 
Únia nie je viazaná, obmedzujú rozsah 
náhrady, ktorú má zaplatiť poskytovateľ 
služby, členské štáty môžu primerane 
obmedziť náhradu, ktorú má zaplatiť 
organizátor. V ostatných prípadoch môže 
zmluva obmedziť náhradu, ktorú má 
zaplatiť organizátor, pokiaľ sa toto 
obmedzenie nevzťahuje na škodu na 
zdraví, na úmyselne spôsobenú škodu 
alebo na škodu zavinenú z hrubej 
nedbanlivosti, a pokiaľ náhrada 
nepredstavuje menej ako trojnásobok 
celkovej ceny balíka služieb.

4. Pokiaľ medzinárodné dohovory, ktorými 
je Únia viazaná, obmedzujú rozsah 
náhrady alebo podmienky, za akých ju má 
zaplatiť poskytovateľ služby, ktorá je 
súčasťou balíka služieb, rovnaké 
obmedzenia sa vzťahujú aj na organizátora. 
Pokiaľ medzinárodné dohovory, ktorými 
Únia nie je viazaná, obmedzujú rozsah 
náhrady, ktorú má zaplatiť poskytovateľ 
služby, členské štáty môžu primerane 
obmedziť náhradu, ktorú má zaplatiť 
organizátor.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 372
Hans-Peter Mayer

Návrh smernice
Článok 12 – odsek 4
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

4. Pokiaľ medzinárodné dohovory, ktorými 
je Únia viazaná, obmedzujú rozsah 
náhrady alebo podmienky, za akých ju má 
zaplatiť poskytovateľ služby, ktorá je 
súčasťou balíka služieb, rovnaké 
obmedzenia sa vzťahujú aj na organizátora. 
Pokiaľ medzinárodné dohovory, ktorými 
Únia nie je viazaná, obmedzujú rozsah 
náhrady, ktorú má zaplatiť poskytovateľ 
služby, členské štáty môžu primerane 
obmedziť náhradu, ktorú má zaplatiť 
organizátor. V ostatných prípadoch môže 
zmluva obmedziť náhradu, ktorú má 
zaplatiť organizátor, pokiaľ sa toto 
obmedzenie nevzťahuje na škodu na 
zdraví, na úmyselne spôsobenú škodu 
alebo na škodu zavinenú z hrubej 
nedbanlivosti, a pokiaľ náhrada 
nepredstavuje menej ako trojnásobok 
celkovej ceny balíka služieb.

4. Netýka sa slovenskej verzie. Jazyková 
zmena nemeckého textu.

Or. de

Pozmeňujúci návrh 373
Philippe Juvin

Návrh smernice
Článok 12 – odsek 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

4. Pokiaľ medzinárodné dohovory, ktorými 
je Únia viazaná, obmedzujú rozsah 
náhrady alebo podmienky, za akých ju má 
zaplatiť poskytovateľ služby, ktorá je 
súčasťou balíka služieb, rovnaké 
obmedzenia sa vzťahujú aj na organizátora. 
Pokiaľ medzinárodné dohovory, ktorými 
Únia nie je viazaná, obmedzujú rozsah 
náhrady, ktorú má zaplatiť poskytovateľ 
služby, členské štáty môžu primerane 
obmedziť náhradu, ktorú má zaplatiť 
organizátor. V ostatných prípadoch môže 

4. Pokiaľ medzinárodné dohovory, ktorými 
je Únia viazaná, obmedzujú rozsah 
náhrady alebo podmienky, za akých ju má 
zaplatiť poskytovateľ služby, ktorá je 
súčasťou balíka služieb, rovnaké 
obmedzenia sa vzťahujú aj na organizátora 
a/alebo maloobchodného predajcu. Pokiaľ 
medzinárodné dohovory, ktorými Únia nie 
je viazaná, obmedzujú rozsah náhrady, 
ktorú má zaplatiť poskytovateľ služby, 
členské štáty môžu primerane obmedziť 
náhradu, ktorú má zaplatiť organizátor 
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zmluva obmedziť náhradu, ktorú má 
zaplatiť organizátor, pokiaľ sa toto 
obmedzenie nevzťahuje na škodu na 
zdraví, na úmyselne spôsobenú škodu 
alebo na škodu zavinenú z hrubej 
nedbanlivosti, a pokiaľ náhrada 
nepredstavuje menej ako trojnásobok 
celkovej ceny balíka služieb.

a/alebo maloobchodný predajca. V 
ostatných prípadoch môže zmluva 
obmedziť náhradu, ktorú má zaplatiť 
organizátor a/alebo maloobchodný 
predajca, pokiaľ sa toto obmedzenie 
nevzťahuje na škodu na zdraví, na 
úmyselne spôsobenú škodu alebo na škodu 
zavinenú z hrubej nedbanlivosti, a pokiaľ 
náhrada nepredstavuje menej ako 
trojnásobok celkovej ceny balíka služieb.

Or. en

Odôvodnenie

Následok pozmeňujúcich návrhov, ktoré predložil pán Philippe Juvin k článku 11 (cielená 
maximálna harmonizácia). Súčasným návrhom EK sa spochybňuje možnosť ponechaná 
členským štátom smernicou z roku 1990, pokiaľ ide o definovanie toho, kto je zodpovedný v 
prípade balíka služieb (organizátor/maloobchodný predajca). Neexistuje objektívny dôvod 
oprávňujúci túto zmenu, ktorá nie je prispôsobená roztriešteným trhovým štruktúram určitých 
členských štátov, s veľkým počtom veľmi malých podnikov. Okrem toho, zodpovednosť je pre 
maloobchodných predajcov veľkým faktorom úspešnosti predaja, o to viac v kontexte 
hospodárskej krízy a rastúcej konkurencie online obchodníkov a vytvára úzky vzťah so 
spotrebiteľom. Ďalej zjednodušuje postupy pre spotrebiteľa, ktorý je konfrontovaný len s 
jedným zástupcom.

Pozmeňujúci návrh 374
Nora Berra

Návrh smernice
Článok 12 – odsek 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

4. Pokiaľ medzinárodné dohovory, ktorými 
je Únia viazaná, obmedzujú rozsah 
náhrady alebo podmienky, za akých ju má 
zaplatiť poskytovateľ služby, ktorá je 
súčasťou balíka služieb, rovnaké 
obmedzenia sa vzťahujú aj na organizátora. 
Pokiaľ medzinárodné dohovory, ktorými 
Únia nie je viazaná, obmedzujú rozsah 
náhrady, ktorú má zaplatiť poskytovateľ 
služby, členské štáty môžu primerane 
obmedziť náhradu, ktorú má zaplatiť 
organizátor. V ostatných prípadoch môže 

4. Pokiaľ medzinárodné dohovory, ktorými 
je Únia viazaná, obmedzujú rozsah 
náhrady alebo podmienky, za akých ju má 
zaplatiť poskytovateľ služby, ktorá je 
súčasťou balíka služieb, rovnaké 
obmedzenia sa vzťahujú aj na organizátora 
a/alebo maloobchodného predajcu. Pokiaľ 
medzinárodné dohovory, ktorými Únia nie 
je viazaná, obmedzujú rozsah náhrady, 
ktorú má zaplatiť poskytovateľ služby, 
členské štáty môžu primerane obmedziť 
náhradu, ktorú má zaplatiť organizátor 
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zmluva obmedziť náhradu, ktorú má 
zaplatiť organizátor, pokiaľ sa toto 
obmedzenie nevzťahuje na škodu na 
zdraví, na úmyselne spôsobenú škodu 
alebo na škodu zavinenú z hrubej 
nedbanlivosti, a pokiaľ náhrada 
nepredstavuje menej ako trojnásobok 
celkovej ceny balíka služieb.

a/alebo maloobchodný predajca. V 
ostatných prípadoch môže zmluva 
obmedziť náhradu, ktorú má zaplatiť 
organizátor a/alebo maloobchodný 
predajca, pokiaľ sa toto obmedzenie 
nevzťahuje na škodu na zdraví, na 
úmyselne spôsobenú škodu alebo na škodu 
zavinenú z hrubej nedbanlivosti, a pokiaľ 
náhrada nepredstavuje menej ako 
trojnásobok celkovej ceny balíka služieb.

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 375
Ildikó Gáll-Pelcz

Návrh smernice
Článok 12 – odsek 6

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

6. Premlčacia doba pre uplatnenie nárokov 
podľa tohto článku nesmie byť kratšia ako 
jeden rok.

6. Premlčacia lehota pre uplatnenie 
nárokov podľa tohto článku nesmie byť 
kratšia ako tri roky.

Or. en

Odôvodnenie

Ročná premlčacia lehota, stanovená v článku 12 ods. 6 je príliš krátka: mala by trvať 
najmenej tri roky, aby sa zaručilo právo spotrebiteľa na právnu nápravu.

Pozmeňujúci návrh 376
Anna Hedh

Návrh smernice
Článok 12 – odsek 6

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

6. Premlčacia doba pre uplatnenie nárokov 
podľa tohto článku nesmie byť kratšia ako 
jeden rok.

6. Premlčacia lehota pre uplatnenie 
nárokov podľa tohto článku nesmie byť 
kratšia ako tri roky.
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Or. sv

Pozmeňujúci návrh 377
Adam Bielan

Návrh smernice
Článok 12 – odsek 6

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

6. Premlčacia doba pre uplatnenie nárokov 
podľa tohto článku nesmie byť kratšia ako 
jeden rok.

6. Premlčacia lehota pre uplatnenie 
nárokov podľa tohto článku nesmie byť 
kratšia ako jeden rok od dátumu, v ktorý 
cestujúci dorazí do destinácie návratu.

Or. pl

Pozmeňujúci návrh 378
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Návrh smernice
Článok 13 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Členské štáty zabezpečia, aby cestujúci 
mohli správy, sťažnosti alebo požiadavky 
týkajúce sa poskytovania balíka služieb 
adresovať priamo predajcovi, 
prostredníctvom ktorého si balík služieb 
zakúpili. Predajca bez zbytočného odkladu 
postúpi tieto správy, sťažnosti alebo 
požiadavky organizátorovi. Na účely 
dodržania lehôt na podanie správ, sťažností 
alebo požiadaviek, prípadne stanovenia 
uplynutia premlčacej lehoty sa za prijatie 
oznámenia organizátorom považuje deň, 
keď oznámenie prijal predajca.

Členské štáty zabezpečia, aby cestujúci 
mohli správy, sťažnosti alebo požiadavky 
týkajúce sa poskytovania balíka služieb 
adresovať priamo maloobchodnému 
predajcovi, prostredníctvom ktorého si 
balík služieb zakúpili. Maloobchodný 
predajca bez zbytočného odkladu postúpi 
tieto správy, sťažnosti alebo požiadavky 
organizátorovi. Ak cestovné agentúry 
písomne neodpovedia na správu, sťažnosť 
alebo požiadavku týkajúcu sa 
poskytovania balíka služieb do 30 dní od 
prijatia cestovnou agentúrou, má sa za to, 
že cestovná agentúra považuje správu, 
sťažnosť alebo požiadavku za oprávnenú.
Na účely dodržania lehôt na podanie správ, 
sťažností alebo požiadaviek, prípadne 
stanovenia uplynutia premlčacej lehoty sa 
za prijatie oznámenia organizátorom 
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považuje deň, keď oznámenie prijal 
maloobchodný predajca.

Or. pl

Odôvodnenie

Prítomnosť takejto požiadavky bude mať motivačný účinok na organizátorov.

Pozmeňujúci návrh 379
Sergio Gaetano Cofferati

Návrh smernice
Článok 14 – odsek 1 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Členské štáty zabezpečia, aby organizátor 
poskytol rýchlu pomoc cestujúcemu v 
ťažkostiach, a to najmä:

Členské štáty zabezpečia, aby organizátor 
balíka služieb alebo maloobchodní 
predajcovia, ktorí sprostredkúvajú 
obstarávanie asistenčných cestovných 
služieb poskytli rýchlu pomoc cestujúcemu 
v ťažkostiach, a to najmä:

Or. en

Pozmeňujúci návrh 380
Emma McClarkin

Návrh smernice
Článok 14 – odsek 1 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Členské štáty zabezpečia, aby organizátor 
poskytol rýchlu pomoc cestujúcemu v 
ťažkostiach, a to najmä:

Členské štáty zabezpečia, aby organizátor 
mal primerané poistenie alebo 
prostriedky, aby mohol poskytnúť 
primeranú pomoc cestujúcemu v 
ťažkostiach, a to najmä:

Or. en

Pozmeňujúci návrh 381
Ildikó Gáll-Pelcz
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Návrh smernice
Článok 14 – odsek 1 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Členské štáty zabezpečia, aby organizátor 
poskytol rýchlu pomoc cestujúcemu v 
ťažkostiach, a to najmä:

Členské štáty zabezpečia, aby organizátor 
poskytol rýchlu pomoc cestujúcemu v 
ťažkostiach – vrátane okolnosti uvedenej v 
článku 11 ods. 5 – a to najmä:

Or. en

Pozmeňujúci návrh 382
Emma McClarkin

Návrh smernice
Článok 14 – odsek 1 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

b) poskytnutím pomoci cestujúcemu v 
súvislosti s komunikáciou na diaľku a 
hľadaním alternatívnych cestovných 
služieb.

b) poskytnutím pomoci cestujúcemu v 
súvislosti s komunikáciou na diaľku a 
pomocou cestujúcemu s riešením
alternatívnych cestovných služieb.

Or. en

Odôvodnenie

Malo by sa objasniť, že pokiaľ nedošlo k neplneniu zmluvy o balíku služieb, povinnosťou 
organizátora je jednoducho pomôcť pri riešení alternatívnych cestovných služieb, nie 
poskytnúť alebo uhradiť ich.

Pozmeňujúci návrh 383
Sergio Gaetano Cofferati

Návrh smernice
Článok 14 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Ak sa cestujúci ocitol v danej situácii v 
dôsledku svojej vlastnej nedbanlivosti 

Ak sa cestujúci ocitol v danej situácii v 
dôsledku svojej vlastnej nedbanlivosti 
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alebo úmyselného konania, organizátor mu 
môže zaúčtovať primeraný poplatok za 
pomoc.

alebo úmyselného konania, organizátor
alebo maloobchodný predajca mu môže 
zaúčtovať primeraný poplatok za pomoc. 
Poplatok v žiadnom prípade nesmie 
prekročiť skutočné náklady, ktoré vznikli 
organizátorovi alebo maloobchodnému 
predajcovi.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 384
Jorgo Chatzimarkakis

Návrh smernice
Článok 15 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Členské štáty zabezpečia, aby 
organizátori a predajcovia, ktorí 
sprostredkúvajú obstarávanie 
asistenčných cestovných služieb a sú 
usadení na ich území, poskytovali záruku 
účinného a rýchleho vrátenia všetkých 
platieb uhradených cestujúcimi a, pokiaľ je 
v balíku služieb zahrnutá aj doprava 
cestujúcich, aj záruku účinného a rýchleho 
zabezpečenia návratu do vlasti v prípade 
platobnej neschopnosti.

1. Členské štáty zabezpečia, aby 
organizátori usadení na ich území, 
poskytovali záruku účinného a rýchleho 
vrátenia všetkých platieb uhradených 
cestujúcimi a, pokiaľ je v balíku služieb 
zahrnutá aj doprava cestujúcich, aj záruku 
účinného a rýchleho zabezpečenia návratu 
do vlasti v prípade platobnej neschopnosti. 
Od maloobchodných predajcov sa 
nevyžaduje vrátenie súm zaplatených 
priamo tretím stranám. Je však na 
maloobchodných predajcoch, či uvedenú 
skutočnosť jasne uvedú vo svojich 
podmienkach.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 385
Matteo Salvini

Návrh smernice
Článok 15 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Členské štáty zabezpečia, aby 
organizátori a predajcovia, ktorí 
sprostredkúvajú obstarávanie 

1. Členské štáty zabezpečia, aby 
organizátori usadení na ich území, 
poskytovali záruku účinného a rýchleho 
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asistenčných cestovných služieb a sú
usadení na ich území, poskytovali záruku 
účinného a rýchleho vrátenia všetkých 
platieb uhradených cestujúcimi a, pokiaľ je 
v balíku služieb zahrnutá aj doprava 
cestujúcich, aj záruku účinného a rýchleho 
zabezpečenia návratu do vlasti v prípade 
platobnej neschopnosti.

vrátenia všetkých platieb uhradených 
cestujúcimi a, pokiaľ je v balíku služieb 
zahrnutá aj doprava cestujúcich, aj záruku 
účinného a rýchleho zabezpečenia návratu 
do vlasti v prípade platobnej neschopnosti.

Or. en

Odôvodnenie

Povinnosti uložené obchodníkovi sú neprimerané a významne by znížili motiváciu 
obchodníkov ponúkať atraktívne riešenia. Spotrebitelia by boli potrestaní, mali by menšiu 
možnosť výberu a flexibilitu, ako aj obmedzený prístup k ponukám. Dôležité je poznamenať, 
že v mnohých prípadoch ustanovenie o ochrane v prípade platobnej neschopnosti nebude 
možné presadiť: ak nie je možné identifikovať zákazníka, maloobchodní predajcovia nebudú 
môcť identifikovať spotrebiteľov, ktorí si služby kúpili prostredníctvom odkazov uvedených na 
ich webovej lokalite.

Pozmeňujúci návrh 386
Catherine Stihler

Návrh smernice
Článok 15 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Členské štáty zabezpečia, aby 
organizátori a predajcovia, ktorí 
sprostredkúvajú obstarávanie asistenčných 
cestovných služieb a sú usadení na ich 
území, poskytovali záruku účinného a 
rýchleho vrátenia všetkých platieb 
uhradených cestujúcimi a, pokiaľ je v 
balíku služieb zahrnutá aj doprava 
cestujúcich, aj záruku účinného a rýchleho 
zabezpečenia návratu do vlasti v prípade 
platobnej neschopnosti.

1. Členské štáty zabezpečia, aby 
organizátori balíkov služieb 
a maloobchodní predajcovia, ktorí 
sprostredkúvajú obstarávanie asistenčných 
cestovných služieb, poskytovali záruku 
účinného a rýchleho vrátenia všetkých 
platieb uhradených cestujúcimi a, pokiaľ je 
v balíku služieb zahrnutá aj doprava 
cestujúcich, aj záruku účinného a rýchleho 
zabezpečenia návratu do vlasti v prípade 
platobnej neschopnosti organizátora, 
maloobchodného predajcu, alebo 
akéhokoľvek poskytovateľa asistenčných 
cestovných služieb..

Or. en
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Odôvodnenie

Tento článok, tak ako je v súčasnosti navrhovaný, môže podnietiť podniky k presunu alebo 
založeniu sídla v zahraničí, na území, kde sa uplatňuje menej účinný režim v prípade 
platobnej neschopnosti, v neprospech občanov. Týmto sa zabezpečuje, aby sa prípady 
platobnej neschopnosti uplatňovali aj pri organizátoroch balíkov služieb, nielen pri 
súvisiacom/asistovanom cestovaní.

Pozmeňujúci návrh 387
Emma McClarkin

Návrh smernice
Článok 15 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Členské štáty zabezpečia, aby 
organizátori a predajcovia, ktorí 
sprostredkúvajú obstarávanie asistenčných
cestovných služieb a sú usadení na ich 
území, poskytovali záruku účinného a 
rýchleho vrátenia všetkých platieb 
uhradených cestujúcimi a, pokiaľ je v 
balíku služieb zahrnutá aj doprava 
cestujúcich, aj záruku účinného a rýchleho 
zabezpečenia návratu do vlasti v prípade 
platobnej neschopnosti.

1. Členské štáty zabezpečia, aby 
organizátori balíkov služieb 
a maloobchodní predajcovia, ktorí 
sprostredkúvajú obstarávanie súvisiacich
cestovných služieb, poskytovali záruku 
účinného a rýchleho vrátenia všetkých 
platieb uhradených cestujúcimi a, pokiaľ je 
v balíku služieb zahrnutá aj doprava 
cestujúcich, aj záruku účinného a rýchleho 
zabezpečenia návratu do vlasti v prípade 
platobnej neschopnosti organizátora, 
maloobchodného predajcu, alebo 
akéhokoľvek poskytovateľa súvisiacich 
asistenčných cestovných služieb.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 388
Anna Hedh

Návrh smernice
Článok 15 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Členské štáty zabezpečia, aby 
organizátori a predajcovia, ktorí 
sprostredkúvajú obstarávanie asistenčných 
cestovných služieb a sú usadení na ich 
území, poskytovali záruku účinného a 

1. Členské štáty zabezpečia, aby 
organizátori a maloobchodní predajcovia, 
ktorí sprostredkúvajú obstarávanie 
cestovných balíkov a asistenčných 
cestovných služieb a sú usadení na ich 
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rýchleho vrátenia všetkých platieb 
uhradených cestujúcimi a, pokiaľ je v 
balíku služieb zahrnutá aj doprava 
cestujúcich, aj záruku účinného a rýchleho 
zabezpečenia návratu do vlasti v prípade 
platobnej neschopnosti.

území, poskytovali záruku účinného a 
rýchleho vrátenia všetkých platieb 
uhradených cestujúcimi a, pokiaľ je v 
balíku služieb zahrnutá aj doprava 
cestujúcich, aj záruku účinného a rýchleho 
zabezpečenia návratu do vlasti v prípade 
platobnej neschopnosti.

Or. sv

Pozmeňujúci návrh 389
Philippe Juvin

Návrh smernice
Článok 15 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Členské štáty zabezpečia, aby 
organizátori a predajcovia, ktorí 
sprostredkúvajú obstarávanie asistenčných 
cestovných služieb a sú usadení na ich 
území, poskytovali záruku účinného a 
rýchleho vrátenia všetkých platieb 
uhradených cestujúcimi a, pokiaľ je v 
balíku služieb zahrnutá aj doprava 
cestujúcich, aj záruku účinného a rýchleho 
zabezpečenia návratu do vlasti v prípade 
platobnej neschopnosti.

1. Členské štáty zabezpečia, aby 
organizátori a/alebo maloobchodní 
predajcovia v prípade balíka a
predajcovia, ktorí sprostredkúvajú 
obstarávanie asistenčných cestovných 
služieb a sú usadení na ich území, 
poskytovali záruku účinného a rýchleho 
vrátenia všetkých platieb uhradených 
cestujúcimi a, pokiaľ je v balíku služieb 
zahrnutá aj doprava cestujúcich, aj záruku
účinného a rýchleho zabezpečenia návratu 
do vlasti v prípade platobnej neschopnosti.

Or. en

Odôvodnenie

Súčasným návrhom EK sa spochybňuje možnosť ponechaná členským štátom smernicou z 
roku 1990, pokiaľ ide o definovanie toho, kto je zodpovedný v prípade balíka služieb 
(organizátor/maloobchodný predajca). Neexistuje objektívny dôvod oprávňujúci túto zmenu, 
ktorá nie je prispôsobená roztriešteným trhovým štruktúram určitých členských štátov, s 
veľkým počtom veľmi malých podnikov. Okrem toho, zodpovednosť je pre maloobchodných 
predajcov veľkým faktorom úspešnosti predaja, o to viac v kontexte hospodárskej krízy a 
rastúcej konkurencie online obchodníkov a vytvára úzky vzťah so spotrebiteľom. Ďalej 
zjednodušuje postupy pre spotrebiteľa, ktorý je konfrontovaný len s jedným zástupcom.
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Pozmeňujúci návrh 390
Sergio Gaetano Cofferati

Návrh smernice
Článok 15 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Členské štáty zabezpečia, aby 
organizátori a predajcovia, ktorí 
sprostredkúvajú obstarávanie asistenčných 
cestovných služieb a sú usadení na ich 
území, poskytovali záruku účinného a 
rýchleho vrátenia všetkých platieb 
uhradených cestujúcimi a, pokiaľ je v 
balíku služieb zahrnutá aj doprava 
cestujúcich, aj záruku účinného a rýchleho 
zabezpečenia návratu do vlasti v prípade 
platobnej neschopnosti.

1. Členské štáty zabezpečia, aby 
organizátori balíkov služieb a 
maloobchodní predajcovia, ktorí 
sprostredkúvajú obstarávanie asistenčných 
cestovných služieb a sú usadení na ich 
území, poskytovali záruku účinného a 
rýchleho vrátenia všetkých platieb 
uhradených cestujúcimi a, pokiaľ je v 
balíku služieb zahrnutá aj doprava 
cestujúcich, aj záruku účinného a rýchleho 
zabezpečenia návratu do vlasti v prípade 
platobnej neschopnosti.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 391
Matteo Salvini

Návrh smernice
Článok 15 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. V súvislosti s ochranou pred platobnou 
neschopnosťou uvedenou v odseku 1 sa 
berie do úvahy aktuálne finančné riziko 
vyplývajúce z činnosti príslušného 
obchodníka. Ochrana sa na cestujúcich 
vzťahuje bez ohľadu na miesto ich 
bydliska, miesto odchodu na cestu alebo 
miesto kúpy balíka služieb alebo 
asistenčných cestovných služieb.

2. V súvislosti s ochranou pred platobnou 
neschopnosťou uvedenou v odseku 1 sa 
berie do úvahy aktuálne finančné riziko 
vyplývajúce z činnosti príslušného 
obchodníka. Ochrana sa na cestujúcich 
vzťahuje bez ohľadu na miesto ich 
bydliska, miesto odchodu na cestu alebo 
miesto kúpy balíka služieb alebo 
asistenčných cestovných služieb.

Or. en

Odôvodnenie

Povinnosti uložené obchodníkovi sú neprimerané a výrazne by znížili motiváciu obchodníkov 
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ponúkať atraktívne riešenia. Spotrebitelia by boli potrestaní, mali by menšiu možnosť výberu 
a flexibilitu, ako aj obmedzený prístup k ponukám. Dôležité je poznamenať, že v mnohých 
prípadoch ustanovenie o ochrane v prípade platobnej neschopnosti nebude možné presadiť: 
ak nie je možné identifikovať zákazníka, maloobchodní predajcovia nebudú môcť identifikovať 
spotrebiteľov, ktorí si služby kúpili prostredníctvom odkazov uvedených na ich webovej 
lokalite.

Pozmeňujúci návrh 392
Jorgo Chatzimarkakis

Návrh smernice
Článok 15 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. V súvislosti s ochranou pred platobnou 
neschopnosťou uvedenou v odseku 1 sa 
berie do úvahy aktuálne finančné riziko 
vyplývajúce z činnosti príslušného 
obchodníka. Ochrana sa na cestujúcich 
vzťahuje bez ohľadu na miesto ich 
bydliska, miesto odchodu na cestu alebo 
miesto kúpy balíka služieb alebo 
asistenčných cestovných služieb.

2. V súvislosti s ochranou pred platobnou 
neschopnosťou uvedenou v odseku 1 sa 
berie do úvahy aktuálne finančné riziko 
vyplývajúce z činnosti príslušného 
obchodníka. Ochrana sa na cestujúcich 
vzťahuje bez ohľadu na miesto ich 
bydliska, miesto odchodu na cestu alebo 
miesto kúpy balíka služieb alebo 
asistenčných cestovných služieb.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 393
Emma McClarkin

Návrh smernice
Článok 15 – odsek 2 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2a. Ochrana v prípade platobnej 
neschopnosti, uvedená v odseku 1, musí 
byť primeraná a musí vyhovovať 
požiadavkám tejto smernice, za 
predpokladu, že je účinná vo všetkých 
primerane predvídateľných okolnostiach.

Or. en
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Odôvodnenie

Ochrana v prípade platobnej neschopnosti by mala byť primeraná a nemala by nad rámec 
zaručovať splnenie otvorených požiadaviek, ktorého náklady by sa mohli preniesť na 
spotrebiteľa.

Pozmeňujúci návrh 394
Emma McClarkin

Návrh smernice
Článok 15 – odsek 2 b (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2b. Ak je to vhodné, v rámci ochrany v 
prípade platobnej neschopnosti, uvedenej 
v odseku 1, sa môže stanoviť plnenie 
zmlúv vytvorením balíkov alebo 
súvisiacich cestovných služieb, namiesto 
vrátenia platieb.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 395
Matteo Salvini

Návrh smernice
Článok 16 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Ochranu pred platobnou neschopnosťou, 
ktorú organizátor alebo predajca 
sprostredkujúci obstarávanie asistenčných 
cestovných služieb získal podľa pravidiel 
členského štátu, v ktorom je usadený, 
ktorými sa transponuje článok 15, uznajú 
členské štáty ako ochranu pred platobnou 
neschopnosťou spĺňajúcu požiadavky ich 
vnútroštátnych predpisov na transpozíciu 
článku 15.

1. Ochranu pred platobnou neschopnosťou, 
ktorú organizátor získal podľa pravidiel 
členského štátu, v ktorom je usadený, 
ktorými sa transponuje článok 15, uznajú 
členské štáty ako ochranu pred platobnou 
neschopnosťou spĺňajúcu požiadavky ich 
vnútroštátnych predpisov na transpozíciu 
článku 15.

Or. en
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Odôvodnenie

Rozsah smernice o balíkoch služieb by mal byť obmedzený na kombinácie cestovných služieb, 
ktoré tvoria balík. Zavedenie nového pojmu „asistenčných cestovných služieb“ v tejto 
smernici by mohlo mať škodlivé účinky na spotrebiteľov a podniky, vytvorením právnej 
neistoty a zmätenia spotrebiteľov a rovnako aj poskytovateľov cestovných služieb.

Pozmeňujúci návrh 396
Jorgo Chatzimarkakis

Návrh smernice
Článok 16 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Ochranu pred platobnou neschopnosťou, 
ktorú organizátor alebo predajca 
sprostredkujúci obstarávanie asistenčných 
cestovných služieb získal podľa pravidiel 
členského štátu, v ktorom je usadený, 
ktorými sa transponuje článok 15, uznajú 
členské štáty ako ochranu pred platobnou 
neschopnosťou spĺňajúcu požiadavky ich 
vnútroštátnych predpisov na transpozíciu 
článku 15.

1. Ochranu pred platobnou neschopnosťou, 
ktorú organizátor získal podľa pravidiel 
členského štátu, v ktorom je usadený, 
ktorými sa transponuje článok 15, uznajú 
členské štáty ako ochranu pred platobnou 
neschopnosťou spĺňajúcu požiadavky ich 
vnútroštátnych predpisov na transpozíciu 
článku 15.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 397
Ivo Belet

Návrh smernice
Článok 16 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Ochranu pred platobnou neschopnosťou, 
ktorú organizátor alebo predajca 
sprostredkujúci obstarávanie asistenčných 
cestovných služieb získal podľa pravidiel 
členského štátu, v ktorom je usadený, 
ktorými sa transponuje článok 15, uznajú 
členské štáty ako ochranu pred platobnou 
neschopnosťou spĺňajúcu požiadavky ich 

1. Ochranu pred platobnou neschopnosťou, 
ktorú organizátor alebo maloobchodný 
predajca sprostredkujúci obstarávanie 
asistenčných cestovných služieb získal 
podľa pravidiel členského štátu, v ktorom 
je usadený, ktorými sa transponuje článok 
15, uznajú členské štáty ako ochranu pred 
platobnou neschopnosťou spĺňajúcu 
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vnútroštátnych predpisov na transpozíciu 
článku 15.

požiadavky ich predpisov na transpozíciu 
článku 15.

Or. nl

Odôvodnenie

Členské štáty budú transponovať túto smernicu na rôznych administratívnych úrovniach v 
závislosti od štruktúry daného štátu.

Pozmeňujúci návrh 398
Philippe Juvin

Návrh smernice
Článok 16 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Ochranu pred platobnou neschopnosťou, 
ktorú organizátor alebo predajca 
sprostredkujúci obstarávanie asistenčných 
cestovných služieb získal podľa pravidiel 
členského štátu, v ktorom je usadený, 
ktorými sa transponuje článok 15, uznajú 
členské štáty ako ochranu pred platobnou 
neschopnosťou spĺňajúcu požiadavky ich 
vnútroštátnych predpisov na transpozíciu 
článku 15.

1. Ochranu pred platobnou neschopnosťou, 
ktorú organizátor a/alebo maloobchodný 
predajca v prípade balíka, alebo 
maloobchodný predajca sprostredkujúci 
obstarávanie asistenčných cestovných 
služieb, získal podľa pravidiel členského 
štátu, v ktorom je usadený, ktorými sa 
transponuje článok 15, uznajú členské štáty 
ako ochranu pred platobnou 
neschopnosťou spĺňajúcu požiadavky ich 
vnútroštátnych predpisov na transpozíciu 
článku 15.

Or. en

Odôvodnenie

Súčasným návrhom EK sa spochybňuje možnosť ponechaná členským štátom smernicou z 
roku 1990, pokiaľ ide o definovanie toho, kto je zodpovedný v prípade balíka služieb 
(organizátor/maloobchodný predajca). Neexistuje objektívny dôvod oprávňujúci túto zmenu, 
ktorá nie je prispôsobená roztriešteným trhovým štruktúram určitých členských štátov, s 
veľkým počtom veľmi malých podnikov. Okrem toho, zodpovednosť je pre maloobchodných 
predajcov veľkým faktorom úspešnosti predaja, o to viac v kontexte hospodárskej krízy a 
rastúcej konkurencie online obchodníkov a vytvára úzky vzťah so spotrebiteľom. Ďalej 
zjednodušuje postupy pre spotrebiteľa, ktorý je konfrontovaný len s jedným zástupcom.

Pozmeňujúci návrh 399
Matteo Salvini
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Návrh smernice
Článok 16 – odsek 1 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1a. Komisia by mala vypracovať 
konzistentný vzorec záruky pre všetky 
členské štáty s cieľom zabezpečiť 
jednotnosť a zabrániť nákupu záruk 
naprieč Úniou. Mali by sa vykonať 
konzultácie so zainteresovanými stranami, 
pokiaľ ide o spôsob výpočtu tohto vzorca.

Or. en

Odôvodnenie

Uplatňovaním konzistentného vzorca záruk vo všetkých členských štátoch by sa zabezpečila 
jednotnosť a zabránilo by sa nákupu záruk naprieč EÚ. Mali by sa vykonať konzultácie so 
zainteresovanými stranami, pokiaľ ide o spôsob výpočtu tohto vzorca.

Pozmeňujúci návrh 400
Matteo Salvini

Návrh smernice
Článok 16 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Členské štáty určia centrálne kontaktné 
miesta na uľahčenie administratívnej 
spolupráce a dohľadu nad organizátormi a 
predajcami, ktorí sprostredkúvajú 
obstarávanie asistenčných cestovných 
služieb a pôsobia v rôznych členských 
štátoch. Kontaktné údaje týchto 
kontaktných miest oznámia všetkým 
ostatným členským štátom aj Komisii.

2. Členské štáty určia centrálne kontaktné 
miesta na uľahčenie administratívnej 
spolupráce a dohľadu nad organizátormi, 
ktorí pôsobia v rôznych členských štátoch. 
Kontaktné údaje týchto kontaktných miest 
oznámia všetkým ostatným členským 
štátom aj Komisii.

Or. en

Odôvodnenie

Rozsah smernice o balíkoch služieb by mal byť obmedzený na kombinácie cestovných služieb, 
ktoré tvoria balík. Zavedenie nového pojmu „asistenčných cestovných služieb“ v tejto 
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smernici by mohlo mať škodlivé účinky na spotrebiteľov a podniky, vytvorením právnej 
neistoty a zmätenia spotrebiteľov a rovnako aj poskytovateľov cestovných služieb.

Pozmeňujúci návrh 401
Jorgo Chatzimarkakis

Návrh smernice
Článok 16 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Členské štáty určia centrálne kontaktné 
miesta na uľahčenie administratívnej 
spolupráce a dohľadu nad organizátormi a 
predajcami, ktorí sprostredkúvajú 
obstarávanie asistenčných cestovných 
služieb a pôsobia v rôznych členských 
štátoch. Kontaktné údaje týchto 
kontaktných miest oznámia všetkým 
ostatným členským štátom aj Komisii.

2. Členské štáty určia centrálne kontaktné 
miesta na uľahčenie administratívnej 
spolupráce a dohľadu nad organizátormi, 
ktorí pôsobia v rôznych členských štátoch. 
Kontaktné údaje týchto kontaktných miest 
oznámia všetkým ostatným členským 
štátom aj Komisii.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 402
Philippe Juvin

Návrh smernice
Článok 16 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Členské štáty určia centrálne kontaktné 
miesta na uľahčenie administratívnej 
spolupráce a dohľadu nad organizátormi a 
predajcami, ktorí sprostredkúvajú 
obstarávanie asistenčných cestovných 
služieb a pôsobia v rôznych členských 
štátoch. Kontaktné údaje týchto 
kontaktných miest oznámia všetkým 
ostatným členským štátom aj Komisii.

2. Členské štáty určia centrálne kontaktné 
miesta na uľahčenie administratívnej 
spolupráce a dohľadu nad organizátormi 
a/alebo maloobchodnými predajcami v 
prípade balíka, a maloobchodnými 
predajcami, ktorí sprostredkúvajú 
obstarávanie asistenčných cestovných 
služieb a pôsobia v rôznych členských 
štátoch. Kontaktné údaje týchto 
kontaktných miest oznámia všetkým 
ostatným členským štátom aj Komisii.

Or. en
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Odôvodnenie

Súčasným návrhom EK sa spochybňuje možnosť ponechaná členským štátom smernicou z 
roku 1990, pokiaľ ide o definovanie toho, kto je zodpovedný v prípade balíka služieb 
(organizátor/maloobchodný predajca). Neexistuje objektívny dôvod oprávňujúci túto zmenu, 
ktorá nie je prispôsobená roztriešteným trhovým štruktúram určitých členských štátov, s 
veľkým počtom veľmi malých podnikov. Okrem toho, zodpovednosť je pre maloobchodných 
predajcov veľkým faktorom úspešnosti predaja, o to viac v kontexte hospodárskej krízy a 
rastúcej konkurencie online obchodníkov a vytvára úzky vzťah so spotrebiteľom. Ďalej 
zjednodušuje postupy pre spotrebiteľa, ktorý je konfrontovaný len s jedným zástupcom.

Pozmeňujúci návrh 403
Matteo Salvini

Návrh smernice
Článok 16 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3. Centrálne kontaktné miesta si navzájom 
sprístupnia všetky potrebné informácie o 
príslušných vnútroštátnych systémoch na 
ochranu pred platobnou neschopnosťou a 
totožnosť orgánu alebo orgánov, ktoré 
poskytujú ochranu pred platobnou 
neschopnosťou jednotlivým obchodníkom 
usadeným na ich území. Navzájom si 
umožnia prístup ku všetkým zoznamom 
organizátorov a predajcov, ktorí 
sprostredkúvajú obstarávanie 
asistenčných cestovných služieb a spĺňajú 
požiadavky na ochranu pred platobnou 
neschopnosťou.

3. Centrálne kontaktné miesta si navzájom 
sprístupnia všetky potrebné informácie o 
príslušných vnútroštátnych systémoch na 
ochranu pred platobnou neschopnosťou a 
totožnosť orgánu alebo orgánov, ktoré 
poskytujú ochranu pred platobnou 
neschopnosťou jednotlivým obchodníkom 
usadeným na ich území. Navzájom si 
umožnia prístup ku všetkým zoznamom 
organizátorov, ktorí spĺňajú požiadavky na 
ochranu pred platobnou neschopnosťou.

Or. en

Odôvodnenie

Rozsah smernice o balíkoch služieb by mal byť obmedzený na kombinácie cestovných služieb, 
ktoré tvoria balík. Zavedenie nového pojmu „asistenčných cestovných služieb“ v tejto 
smernici by mohlo mať škodlivé účinky na spotrebiteľov a podniky, vytvorením právnej 
neistoty a zmätenia spotrebiteľov a rovnako aj poskytovateľov cestovných služieb.

Pozmeňujúci návrh 404
Jorgo Chatzimarkakis
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Návrh smernice
Článok 16 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3. Centrálne kontaktné miesta si navzájom 
sprístupnia všetky potrebné informácie o 
príslušných vnútroštátnych systémoch na 
ochranu pred platobnou neschopnosťou a 
totožnosť orgánu alebo orgánov, ktoré 
poskytujú ochranu pred platobnou 
neschopnosťou jednotlivým obchodníkom 
usadeným na ich území. Navzájom si 
umožnia prístup ku všetkým zoznamom 
organizátorov a predajcov, ktorí
sprostredkúvajú obstarávanie 
asistenčných cestovných služieb a spĺňajú 
požiadavky na ochranu pred platobnou 
neschopnosťou.

3. Centrálne kontaktné miesta si navzájom 
sprístupnia všetky potrebné informácie o 
príslušných vnútroštátnych systémoch na 
ochranu pred platobnou neschopnosťou a 
totožnosť orgánu alebo orgánov, ktoré 
poskytujú ochranu pred platobnou 
neschopnosťou jednotlivým obchodníkom 
usadeným na ich území. Navzájom si 
umožnia prístup ku všetkým zoznamom 
organizátorov, ktorí spĺňajú požiadavky na 
ochranu pred platobnou neschopnosťou.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 405
Ivo Belet

Návrh smernice
Článok 16 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3. Centrálne kontaktné miesta si navzájom 
sprístupnia všetky potrebné informácie o 
príslušných vnútroštátnych systémoch na 
ochranu pred platobnou neschopnosťou a 
totožnosť orgánu alebo orgánov, ktoré 
poskytujú ochranu pred platobnou 
neschopnosťou jednotlivým obchodníkom 
usadeným na ich území. Navzájom si 
umožnia prístup ku všetkým zoznamom 
organizátorov a predajcov, ktorí 
sprostredkúvajú obstarávanie asistenčných 
cestovných služieb a spĺňajú požiadavky na 
ochranu pred platobnou neschopnosťou.

3. Centrálne kontaktné miesta si navzájom 
sprístupnia všetky potrebné informácie o 
príslušných systémoch na ochranu pred 
platobnou neschopnosťou a totožnosť 
orgánu alebo orgánov, ktoré poskytujú 
ochranu pred platobnou neschopnosťou 
jednotlivým obchodníkom usadeným na 
ich území. Navzájom si umožnia prístup ku 
všetkým zoznamom organizátorov a 
predajcov, ktorí sprostredkúvajú 
obstarávanie asistenčných cestovných 
služieb a spĺňajú požiadavky na ochranu 
pred platobnou neschopnosťou.

Or. nl
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Odôvodnenie

Členské štáty budú transponovať túto smernicu na rôznych administratívnych úrovniach v 
závislosti od štruktúry daného štátu.

Pozmeňujúci návrh 406
Philippe Juvin

Návrh smernice
Článok 16 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3. Centrálne kontaktné miesta si navzájom 
sprístupnia všetky potrebné informácie o 
príslušných vnútroštátnych systémoch na 
ochranu pred platobnou neschopnosťou a 
totožnosť orgánu alebo orgánov, ktoré 
poskytujú ochranu pred platobnou 
neschopnosťou jednotlivým obchodníkom 
usadeným na ich území. Navzájom si 
umožnia prístup ku všetkým zoznamom 
organizátorov a predajcov, ktorí 
sprostredkúvajú obstarávanie asistenčných 
cestovných služieb a spĺňajú požiadavky na 
ochranu pred platobnou neschopnosťou.

3. Centrálne kontaktné miesta si navzájom 
sprístupnia všetky potrebné informácie o 
príslušných vnútroštátnych systémoch na 
ochranu pred platobnou neschopnosťou a 
totožnosť orgánu alebo orgánov, ktoré 
poskytujú ochranu pred platobnou 
neschopnosťou jednotlivým obchodníkom 
usadeným na ich území. Navzájom si 
umožnia prístup ku všetkým zoznamom 
organizátorov a/alebo maloobchodných 
predajcov v prípade balíka 
a maloobchodných predajcov, ktorí 
sprostredkúvajú obstarávanie asistenčných 
cestovných služieb a spĺňajú požiadavky na 
ochranu pred platobnou neschopnosťou.

Or. en

Odôvodnenie

Súčasným návrhom EK sa spochybňuje možnosť ponechaná členským štátom smernicou z 
roku 1990, pokiaľ ide o definovanie toho, kto je zodpovedný v prípade balíka služieb 
(organizátor/maloobchodný predajca). Neexistuje objektívny dôvod oprávňujúci túto zmenu, 
ktorá nie je prispôsobená roztriešteným trhovým štruktúram určitých členských štátov, s 
veľkým počtom veľmi malých podnikov. Okrem toho, zodpovednosť je pre maloobchodných 
predajcov veľkým faktorom úspešnosti predaja, o to viac v kontexte hospodárskej krízy a 
rastúcej konkurencie online obchodníkov a vytvára úzky vzťah so spotrebiteľom. Ďalej 
zjednodušuje postupy pre spotrebiteľa, ktorý je konfrontovaný len s jedným zástupcom.

Pozmeňujúci návrh 407
Matteo Salvini
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Návrh smernice
Článok 16 – odsek 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

4. Ak má členský štát pochybnosti o 
ochrane pred platobnou neschopnosťou 
organizátora alebo predajcu, ktorý 
sprostredkúva obstarávanie asistenčných 
cestovných služieb a pôsobí na jeho území, 
avšak usadený je v inom členskom štáte, o 
objasnenie požiada členský štát usadenia. 
Členské štáty odpovedajú na žiadosti z 
iných členských štátov najneskôr do 
pätnástich pracovných dní od ich 
doručenia.

4. Ak má členský štát pochybnosti o 
ochrane pred platobnou neschopnosťou 
organizátora a pôsobí na jeho území, avšak 
usadený je v inom členskom štáte, o 
objasnenie požiada členský štát usadenia. 
Členské štáty odpovedajú na žiadosti z 
iných členských štátov najneskôr do 
pätnástich pracovných dní od ich 
doručenia.

Or. en

Odôvodnenie

Rozsah smernice o balíkoch služieb by mal byť obmedzený na kombinácie cestovných služieb, 
ktoré tvoria balík. Zavedenie nového pojmu „asistenčných cestovných služieb“ v tejto 
smernici by mohlo mať škodlivé účinky na spotrebiteľov a podniky, vytvorením právnej 
neistoty a zmätenia spotrebiteľov a rovnako aj poskytovateľov cestovných služieb.

Pozmeňujúci návrh 408
Jorgo Chatzimarkakis

Návrh smernice
Článok 16 – odsek 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

4. Ak má členský štát pochybnosti o 
ochrane pred platobnou neschopnosťou 
organizátora alebo predajcu, ktorý 
sprostredkúva obstarávanie asistenčných 
cestovných služieb a pôsobí na jeho území, 
avšak usadený je v inom členskom štáte, o 
objasnenie požiada členský štát usadenia. 
Členské štáty odpovedajú na žiadosti z 
iných členských štátov najneskôr do 
pätnástich pracovných dní od ich 
doručenia.

4. Ak má členský štát pochybnosti o 
ochrane pred platobnou neschopnosťou 
organizátora a pôsobí na jeho území, avšak 
usadený je v inom členskom štáte, o 
objasnenie požiada členský štát usadenia. 
Členské štáty odpovedajú na žiadosti z 
iných členských štátov najneskôr do 
pätnástich pracovných dní od ich 
doručenia.

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 409
Philippe Juvin

Návrh smernice
Článok 16 – odsek 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

4. Ak má členský štát pochybnosti o 
ochrane pred platobnou neschopnosťou 
organizátora alebo predajcu, ktorý 
sprostredkúva obstarávanie asistenčných 
cestovných služieb a pôsobí na jeho území, 
avšak usadený je v inom členskom štáte, o 
objasnenie požiada členský štát usadenia. 
Členské štáty odpovedajú na žiadosti z 
iných členských štátov najneskôr do 
pätnástich pracovných dní od ich 
doručenia.

4. Ak má členský štát pochybnosti o 
ochrane pred platobnou neschopnosťou 
organizátora a/alebo maloobchodného 
predajcu v prípade balíka služieb, alebo 
maloobchodného predajcu, ktorý 
sprostredkúva obstarávanie asistenčných 
cestovných služieb a pôsobí na jeho území, 
avšak usadený je v inom členskom štáte, o 
objasnenie požiada členský štát usadenia. 
Členské štáty odpovedajú na žiadosti z 
iných členských štátov najneskôr do 
pätnástich pracovných dní od ich 
doručenia.

Or. en

Odôvodnenie

Súčasným návrhom EK sa spochybňuje možnosť ponechaná členským štátom smernicou z 
roku 1990, pokiaľ ide o definovanie toho, kto je zodpovedný v prípade balíka služieb 
(organizátor/maloobchodný predajca). Neexistuje objektívny dôvod oprávňujúci túto zmenu, 
ktorá nie je prispôsobená roztriešteným trhovým štruktúram určitých členských štátov, s 
veľkým počtom veľmi malých podnikov. Okrem toho, zodpovednosť je pre maloobchodných 
predajcov veľkým faktorom úspešnosti predaja, o to viac v kontexte hospodárskej krízy a 
rastúcej konkurencie online obchodníkov a vytvára úzky vzťah so spotrebiteľom. Ďalej 
zjednodušuje postupy pre spotrebiteľa, ktorý je konfrontovaný len s jedným zástupcom.

Pozmeňujúci návrh 410
Matteo Salvini

Návrh smernice
Článok 17

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

 Článok 17 vypúšťa sa
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Požiadavky na uvedenie informácií v 
prípade asistenčných cestovných služieb
Členské štáty zabezpečia, aby predtým, 
ako sa cestujúci zaviaže zmluvou o 
asistenčných cestovných službách alebo 
inou tomu zodpovedajúcou ponukou, 
obchodník sprostredkúvajúci obstarávanie 
asistenčných cestovných služieb uviedol 
jasným a zreteľným spôsobom:
a) že za riadne zmluvné plnenie jeho 
služieb nesú výlučnú zodpovednosť 
jednotliví poskytovatelia služieb; a
b) že na cestujúcich sa nebudú vzťahovať 
žiadne z práv, ktoré sú na základe tejto 
smernice udelené výlučne cestujúcim, 
ktorí si zakúpili balík služieb, bude sa 
však na nich vzťahovať právo na 
refundáciu zálohových platieb a, pokiaľ je 
v službách zahrnutá aj doprava 
cestujúcich, aj právo na zabezpečenie 
návratu do vlasti v prípade, ak sa samotný 
predajca alebo niektorý z poskytovateľov 
služieb dostane do platobnej neschopnosti.

Or. en

Odôvodnenie

Odkaz na „asistenčné cestovné služby“ by sa mal zo smernice vypustiť, aby sa spotrebiteľom 
umožnilo v plnej miere využívať iniciatívy poskytovateľov cestovných služieb. Bolo by to v 
súlade s cieľom EÚ – plynulou mobilitou. Ďalej treba poznamenať, že presadzovanie 
ustanovení uvedených v tomto článku nebude možné v prípadoch, keď cestujúci, ktorý použil 
webové odkazy na prístup k dvom službám daného zájazdu, postupoval bez identifikácie.

Pozmeňujúci návrh 411
Jorgo Chatzimarkakis

Návrh smernice
Článok 17

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

 Článok 17 vypúšťa sa
Požiadavky na uvedenie informácií v 
prípade asistenčných cestovných služieb
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Členské štáty zabezpečia, aby predtým, 
ako sa cestujúci zaviaže zmluvou o 
asistenčných cestovných službách alebo 
inou tomu zodpovedajúcou ponukou, 
obchodník sprostredkúvajúci obstarávanie 
asistenčných cestovných služieb uviedol 
jasným a zreteľným spôsobom:
a) že za riadne zmluvné plnenie jeho 
služieb nesú výlučnú zodpovednosť 
jednotliví poskytovatelia služieb; a
b) že na cestujúcich sa nebudú vzťahovať 
žiadne z práv, ktoré sú na základe tejto 
smernice udelené výlučne cestujúcim, 
ktorí si zakúpili balík služieb, bude sa 
však na nich vzťahovať právo na 
refundáciu zálohových platieb a, pokiaľ je 
v službách zahrnutá aj doprava 
cestujúcich, aj právo na zabezpečenie 
návratu do vlasti v prípade, ak sa samotný 
predajca alebo niektorý z poskytovateľov 
služieb dostane do platobnej neschopnosti.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 412
Sergio Gaetano Cofferati

Návrh smernice
Článok 17 – odsek 1 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Členské štáty zabezpečia, aby predtým, ako 
sa cestujúci zaviaže zmluvou o 
asistenčných cestovných službách alebo 
inou tomu zodpovedajúcou ponukou, 
obchodník sprostredkúvajúci obstarávanie 
asistenčných cestovných služieb uviedol 
jasným a zreteľným spôsobom:

Členské štáty zabezpečia, aby predtým, ako 
sa cestujúci zaviaže zmluvou o 
asistenčných cestovných službách alebo 
inou tomu zodpovedajúcou ponukou, 
obchodník sprostredkúvajúci obstarávanie 
asistenčných cestovných služieb uviedol 
jasným a zreteľným spôsobom na 
trvanlivom nosiči:

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 413
Sergio Gaetano Cofferati

Návrh smernice
Článok 17 – odsek 1 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

b) že na cestujúcich sa nebudú vzťahovať 
žiadne z práv, ktoré sú na základe tejto 
smernice udelené výlučne cestujúcim, ktorí 
si zakúpili balík služieb, bude sa však na 
nich vzťahovať právo na refundáciu 
zálohových platieb a, pokiaľ je v službách 
zahrnutá aj doprava cestujúcich, aj právo 
na zabezpečenie návratu do vlasti v 
prípade, ak sa samotný predajca alebo 
niektorý z poskytovateľov služieb dostane 
do platobnej neschopnosti.

b) že na cestujúcich sa nebudú vzťahovať 
žiadne z práv, ktoré sú na základe tejto 
smernice udelené výlučne cestujúcim, ktorí 
si zakúpili balík služieb, bude sa však na 
nich vzťahovať právo na refundáciu 
zálohových platieb, asistenciu v prípadoch 
ťažkostí a, pokiaľ je v službách zahrnutá aj 
doprava cestujúcich, aj právo na 
zabezpečenie návratu do vlasti v prípade, 
ak sa samotný maloobchodný predajca
alebo niektorý z poskytovateľov služieb 
dostane do platobnej neschopnosti.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 414
Monika Hohlmeier

Návrh smernice
Článok 17 – odsek 1 – písmeno b a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

ba) že cestujúci je oprávnený dostať 
podrobnú faktúru obsahujúcu všetky 
náklady cestovnej služby transparentným 
spôsobom, najmä náklady zmeny 
rezervácie, zrušenia alebo iných zmien 
cestovných služieb; táto faktúra musí byť 
cestujúcemu k dispozícii najneskôr v čase 
odchodu;

Or. de

Pozmeňujúci návrh 415
Bernadette Vergnaud
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Návrh smernice
Článok 17 – odsek 1 – písmeno b a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(ba) že spotrebiteľ však využije práva na 
základe smernice 2011/83/EÚ, pokiaľ sa v 
tejto smernici nestanovuje inak.

Or. fr

Odôvodnenie

Užitočné je vysvetliť vzťah k smernici o právach spotrebiteľov, ktorá je aspoň čiastočne 
uplatniteľná, najmä v prípade určitých cestovných služieb, ktoré nepatria do rozsahu balíkov 
a v prípade zmlúv o doprave.

Pozmeňujúci návrh 416
Monika Hohlmeier

Návrh smernice
Článok 17 – odsek 1 – písmeno b b (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

bb) rezervovaná cestovná trieda, vrátane 
prípadnej podtriedy, transparentnou a 
jasne rozoznateľnou formou, spolu s jej 
dostupnosťou, cenou a podmienkami v 
prípade zmeny či zrušenia rezervácie, 
alebo iných zmien;

Or. de

Pozmeňujúci návrh 417
Monika Hohlmeier

Návrh smernice
Článok 17 – odsek 1 – písmeno b c (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

bc) dostupné kvóty v danej cestovnej 
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triede, vrátane akýchkoľvek nákladov 
splatných v prípade zmeny triedy alebo 
podtriedy;

Or. de

Pozmeňujúci návrh 418
Sergio Gaetano Cofferati

Návrh smernice
Článok 17 – odsek 1 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

V prípade nesplnenia odseku 1 písm. b 
tohto článku môže cestujúci využiť všetky 
záruky a práva zabezpečené v rámci 
cestovných balíkov v tejto smernici.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 419
Philippe Juvin

Návrh smernice
Článok 17 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Článok 17a
Informácie maloobchodného predajcu 

o doplnkových cestovných službách 
rezervovaných v rámci asistenčných 
cestovných služieb prostredníctvom 

odkazových procesov rezervácie online
Obchodníci poskytujúci doplnkové 
cestovné služby v rámci asistenčných 
cestovných služieb podľa definície v 
článku 3 ods. 5 písm. b) zabezpečia, aby 
bol príslušný maloobchodný predajca 
riadne informovaný o potvrdenej 
rezervácii doplnkových cestovných 
služieb, ktoré následne spolu s prvou 
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rezervovanou cestovnou službou tvoria 
asistenčnú cestovnú službu, čím aktivujú 
zodpovednosť a povinnosti 
maloobchodného predajcu, na ktorého sa 
táto zodpovednosť a povinnosti vzťahujú 
podľa tejto smernice.

Or. en

Odôvodnenie

V súčasnom návrhu sa nestanovuje povinnosť informácií od obchodníkov poskytujúcich 
doplnkové cestovné služby v rámci asistenčnej cestovnej služby prostredníctvom prepojených 
procesov rezervácie online (článok 3.5 písm. b)) pre maloobchodného predajcu, pokiaľ ide o 
rezervované doplnkové služby. Maloobchodný predajca však napriek tomu musí vedieť, či 
okrem elektronickej kampane zameranej na cestujúceho boli zarezervované aj doplnkové 
služby a ak áno, ktoré, aby mohol zistiť, či ich kombinácia patrí do rozsahu tejto smernice ako 
asistenčná cestovná služba. Ak je to tak, potom sa naozaj aktivujú ustanovenia o 
zodpovednosti a ďalšie povinnosti maloobchodného predajcu, stanovené v tejto smernici.

Pozmeňujúci návrh 420
Hans-Peter Mayer

Návrh smernice
Článok 17 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Článok 17a
Obchodníci poskytujúci obstarávanie 
súvisiacich cestovných služieb online, 
nesmú skrývať, ani nejasne, 
nezrozumiteľne, nejednoznačne alebo 
neskoro uvádzať možnosť nerezervovania
ďalších služieb alebo doplnkových 
služieb. Táto možnosť musí byť vždy 
automaticky vopred vybraná.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 421
Hans-Peter Mayer
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Návrh smernice
Článok – 18 (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Článok – 18
Neposkytnutie informácií

Ak existuje právo na stornovanie, ale 
cestujúci o ňom nebol informovaný, môže 
od zmluvy odstúpiť bez akýchkoľvek 
nákladov do 24 hodín pred odchodom.

Or. de

Pozmeňujúci návrh 422
Sergio Gaetano Cofferati, Marc Tarabella

Návrh smernice
Článok 18 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Článok 18a
Viditeľný ukazovateľ

Akékoľvek zmluvné alebo predzmluvné 
informácie o cestovnom balíku musia 
jasne, nápadne a veľmi viditeľne uvedené 
obsahovať vizuálny zelený ukazovateľ, 
štandardizovaný na európskej úrovni, 
ktorým sa identifikuje zmluva ako balík.
Členské štáty zabezpečia, aby obchodník 
poskytujúci obstarávanie súvisiacich 
cestovných služieb jasne, nápadne a vo 
veľmi viditeľnej polohe, predtým ako 
bude cestujúci viazaný akoukoľvek 
zmluvou alebo akoukoľvek 
zodpovedajúcou ponukou asistenčnej 
cestovnej služby, a spolu s uvedením 
informácií uvedených v článku 17, označil 
ponuku žltým ukazovateľom, 
štandardizovaným na európskej úrovni, 
ktorým sa identifikuje zmluva ako súčasť 
súvisiacej cestovnej služby.
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Komisia je oprávnená prijať technické 
normy v súlade s článkom 18 písm. b) s 
cieľom definovať tieto vizuálne 
ukazovatele, po vykonaní riadnych 
spotrebiteľských testov na výber 
najvhodnejších opatrení pre 
spotrebiteľov.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 423
Sergio Gaetano Cofferati, Marc Tarabella

Návrh smernice
Článok 18 b (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Článok 18b
Technické normy

1. Právomoc prijať technické normy sa 
prenáša na Komisiu na základe 
podmienok stanovených v tomto článku.
2. Právomoc prijať technické normy 
uvedené v článku 18 písm. a) sa prenáša 
na Komisiu na obdobie [1 roka] od 
nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia.
3. Delegáciu právomocí uvedených v 
článku 18 písm. a) môže Európsky 
parlament alebo Rada kedykoľvek zrušiť. 
Rozhodnutím o zrušení sa ukončuje 
delegovanie právomoci uvedené v danom 
rozhodnutí. Rozhodnutie nadobúda 
účinnosť dňom nasledujúcim po jeho 
uverejnení v Úradnom vestníku Európskej 
únie alebo k neskoršiemu termínu, ktorý 
je v ňom uvedený. Nie je ním dotknutá 
platnosť žiadnych noriem, ktoré už 
nadobudli účinnosť.
4. Hneď po prijatí technických noriem 
Komisia túto skutočnosť oznámi 
Európskemu parlamentu a súčasne aj 
Rade.
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5. Technická norma prijatá podľa článku 
18 písm. a) nadobúda účinnosť len vtedy, 
ak voči nemu Európsky parlament alebo 
Rada nevznesú žiadnu námietku v lehote 
dvoch mesiacov od oznámenia tohto aktu 
Európskemu parlamentu a Rade, alebo ak 
pred uplynutím tejto lehoty Európsky 
parlament a Rada informovali Komisiu o 
svojom rozhodnutí nevzniesť námietku. 
Na podnet Európskeho parlamentu alebo 
Rady sa táto lehota o predĺži o [dva 
mesiace].

Or. en

Pozmeňujúci návrh 424
Hans-Peter Mayer

Návrh smernice
Článok 19 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Členské štáty zabezpečia, aby predajca, 
ktorý súhlasil s tým, že zabezpečí 
rezerváciu balíka služieb alebo 
asistenčných cestovných služieb alebo 
ktorý sprostredkúva rezerváciu takýchto 
služieb, niesol zodpovednosť za všetky 
chyby, ku ktorým dôjde v priebehu 
rezervácie, pokiaľ takéto chyby nemožno 
pripísať cestujúcemu alebo 
neodvrátiteľným a mimoriadnym 
okolnostiam.

Členské štáty zabezpečia, aby 
maloobchodný predajca, ktorý súhlasil s 
tým, že zabezpečí rezerváciu balíka služieb 
alebo asistenčných cestovných služieb, 
alebo ktorý sprostredkúva rezerváciu 
takýchto služieb, niesol zodpovednosť, ak 
neprenesie informácie poskytnuté 
organizátorom podľa článku 4 ods. 1, ak 
prenesie neúplné informácie, alebo urobí 
chyby v rezervácii. Maloobchodný 
predajca nebude niesť zodpovednosť, 
pokiaľ takéto chyby možno pripísať 
cestujúcemu alebo neodvrátiteľným a 
mimoriadnym okolnostiam.

Or. de

Odôvodnenie

V súlade so zmenou článku 4.

Pozmeňujúci návrh 425
Matteo Salvini
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Návrh smernice
Článok 19 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Členské štáty zabezpečia, aby predajca, 
ktorý súhlasil s tým, že zabezpečí 
rezerváciu balíka služieb alebo 
asistenčných cestovných služieb alebo 
ktorý sprostredkúva rezerváciu takýchto 
služieb, niesol zodpovednosť za všetky 
chyby, ku ktorým dôjde v priebehu 
rezervácie, pokiaľ takéto chyby nemožno 
pripísať cestujúcemu alebo 
neodvrátiteľným a mimoriadnym 
okolnostiam.

Členské štáty zabezpečia, aby 
maloobchodný predajca, ktorý súhlasil s 
tým, že zabezpečí rezerváciu balíka 
služieb, niesol zodpovednosť za všetky 
chyby, ku ktorým dôjde v priebehu 
rezervácie, pokiaľ takéto chyby nemožno 
pripísať cestujúcemu alebo 
neodvrátiteľným a mimoriadnym 
okolnostiam.

Or. en

Odôvodnenie

„Sprostredkovateľ“, ktorý poskytuje iba odkaz na webovú lokalitu iného poskytovateľa, by 
nemal byť zodpovedný za proces rezervácie na tejto druhej webovej lokalite, nad ktorou s 
najväčšou pravdepodobnosťou ani nemá kontrolu. Poskytovatelia služieb, ktorí sprostredkujú 
nákup doplnkových cestovných služieb tým, že poskytujú odkazy na webové lokality tretích 
strán, by preto nemali byť zodpovední za chyby pri rezervácii, pretože konajú len ako 
sprostredkovatelia, nie ako organizátori alebo maloobchodní predajcovia.

Pozmeňujúci návrh 426
Sergio Gaetano Cofferati, Marc Tarabella

Návrh smernice
Článok 19 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Členské štáty zabezpečia, aby predajca, 
ktorý súhlasil s tým, že zabezpečí 
rezerváciu balíka služieb alebo 
asistenčných cestovných služieb alebo 
ktorý sprostredkúva rezerváciu takýchto 
služieb, niesol zodpovednosť za všetky 
chyby, ku ktorým dôjde v priebehu 
rezervácie, pokiaľ takéto chyby nemožno 
pripísať cestujúcemu alebo 
neodvrátiteľným a mimoriadnym 

Členské štáty zabezpečia, aby 
maloobchodný predajca, ktorý súhlasil s 
tým, že zabezpečí rezerváciu balíka služieb 
alebo asistenčných cestovných služieb 
alebo ktorý sprostredkúva rezerváciu 
takýchto služieb, niesol zodpovednosť za 
všetky chyby, ku ktorým dôjde v priebehu 
rezervácie, pokiaľ takéto chyby nemožno 
pripísať cestujúcemu. V takom prípade má 
dôkazné bremeno maloobchodný 
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okolnostiam. predajca, ktorý musí dokázať chybu 
cestujúceho.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 427
Anna Hedh

Návrh smernice
Článok 19 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Členské štáty zabezpečia, aby predajca, 
ktorý súhlasil s tým, že zabezpečí 
rezerváciu balíka služieb alebo 
asistenčných cestovných služieb alebo 
ktorý sprostredkúva rezerváciu takýchto 
služieb, niesol zodpovednosť za všetky 
chyby, ku ktorým dôjde v priebehu 
rezervácie, pokiaľ takéto chyby nemožno 
pripísať cestujúcemu alebo 
neodvrátiteľným a mimoriadnym 
okolnostiam.

Členské štáty zabezpečia, aby 
maloobchodný predajca, ktorý súhlasil s 
tým, že zabezpečí rezerváciu balíka služieb 
alebo asistenčných cestovných služieb 
alebo ktorý sprostredkúva rezerváciu 
takýchto služieb, niesol zodpovednosť za 
všetky chyby, ku ktorým dôjde v priebehu 
rezervácie, pokiaľ takéto chyby nemožno 
pripísať cestujúcemu. Cestujúci má právo 
zmeniť rezerváciu, ak sa vyskytli 
akékoľvek chyby do 48 hodín od 
dokončenia rezervácie.

Or. sv

Pozmeňujúci návrh 428
Philippe Juvin

Návrh smernice
Článok 19 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Členské štáty zabezpečia, aby predajca, 
ktorý súhlasil s tým, že zabezpečí 
rezerváciu balíka služieb alebo 
asistenčných cestovných služieb alebo 
ktorý sprostredkúva rezerváciu takýchto 
služieb, niesol zodpovednosť za všetky 
chyby, ku ktorým dôjde v priebehu 
rezervácie, pokiaľ takéto chyby nemožno 
pripísať cestujúcemu alebo 
neodvrátiteľným a mimoriadnym 

Členské štáty zabezpečia, aby organizátor, 
ktorý organizuje rezerváciu balíka, alebo 
maloobchodný predajca, ktorý súhlasil 
s tým, že zabezpečí rezerváciu balíka 
služieb alebo asistenčných cestovných 
služieb alebo ktorý sprostredkúva 
rezerváciu takýchto služieb, niesol 
zodpovednosť za všetky chyby, ku ktorým 
dôjde v priebehu rezervácie, v prípade, že 
sa skutočne v procese rezervácie vyskytnú, 
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okolnostiam. pokiaľ tieto chyby nemožno pripísať 
cestujúcemu alebo neodvratným 
a mimoriadnym okolnostiam. V súvislosti 
s asistenčnou cestovnou službou na 
základe obstarávania doplnkových 
cestovných služieb od iného obchodníka 
cieleným spôsobom prostredníctvom 
prepojených procesov rezervácie online, 
ktoré sa uvádzajú v článku 3 ods. 5 písm. 
b), maloobchodný predajca nie je 
zodpovedný za rezervačné chyby 
vzniknuté v dôsledku chýb, ktorých sa 
dopustil daný obchodník. V tomto prípade 
členské štáty zabezpečia, aby obchodník 
poskytujúci doplnkové cestovné služby 
niesol zodpovednosť za chyby vzniknuté 
v procese rezervácie takýchto služieb.

 Or. en

Odôvodnenie

Maloobchodní predajcovia by mali byť zodpovední za rezervačné chyby iba vtedy, ak sa 
skutočne podieľajú na procese rezervácie. Ak v prípade asistenčných cestovných služieb 
využívajúcich prepojené procesy rezervácie online na základe prenosu cielených informácií 
medzi obchodníkmi, vrátane destinácie a dĺžky cesty (pozri zmenu článku 3.5 písm. b)), 
obchodník poskytujúci doplnkové služby urobí rezervačné chyby, je sám zodpovedný za tieto 
chyby v rezervácii, nie maloobchodný predajca, ktorý nemal kontrolu nad rezerváciou 
doplnkových služieb.

Pozmeňujúci návrh 429
Philippe Juvin

Návrh smernice
Článok 19 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Členské štáty zabezpečia, aby predajca, 
ktorý súhlasil s tým, že zabezpečí 
rezerváciu balíka služieb alebo 
asistenčných cestovných služieb alebo 
ktorý sprostredkúva rezerváciu takýchto 
služieb, niesol zodpovednosť za všetky 
chyby, ku ktorým dôjde v priebehu 
rezervácie, pokiaľ takéto chyby nemožno 

(Netýka sa slovenskej verzie.)
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pripísať cestujúcemu alebo 
neodvrátiteľným a mimoriadnym 
okolnostiam.

Or. fr

Odôvodnenie

(Netýka sa slovenskej verzie)

Pozmeňujúci návrh 430
Hans-Peter Mayer

Návrh smernice
Článok 20 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

V prípadoch, keď organizátor alebo (v 
súlade s článkom 15 alebo 18) predajca 
zaplatí náhradu, poskytne zníženie ceny 
alebo splní iné povinnosti, ktoré sú mu 
uložené podľa tejto smernice, žiadne 
ustanovenie tejto smernice ani 
vnútroštátneho právneho predpisu sa 
nemôže vykladať ako obmedzujúce jeho
právo žiadať odškodnenie od tretích strán, 
ktoré prispeli k vzniku udalosti, na základe 
ktorej sa musia plniť povinnosti súvisiace s 
poskytnutím náhrady, znížením ceny alebo 
iné povinnosti.

1. V prípadoch, keď organizátor alebo (v 
súlade s článkom 15 alebo 18) 
maloobchodný predajca zaplatí náhradu, 
poskytne zníženie ceny alebo splní iné 
povinnosti, ktoré sú mu uložené podľa tejto 
smernice, členské štáty zabezpečia, aby 
organizátor alebo maloobchodný predajca 
mal právo žiadať odškodnenie od tretích 
strán, ktoré prispeli k vzniku udalosti, na 
základe ktorej sa musia plniť povinnosti 
súvisiace s poskytnutím náhrady, znížením 
ceny alebo iné povinnosti.

2. Právo žiadať odškodnenie, uvedené v 
odseku 1, zahŕňa aj právo organizátorov 
alebo maloobchodných predajcov žiadať 
odškodnenie od poskytovateľov 
cestovných služieb, ak je organizátor 
alebo maloobchodný predajca povinný 
zaplatiť náhradu škody cestujúcemu 
podľa tejto smernice a cestovateľ má 
zároveň právo na náhradu škody podľa 
iného uplatniteľného zákona Únie, a to 
aj, a nielen, na základe nariadenia č. 
261/2004 a nariadenia č. 1371/2007. Toto 
právo žiadať odškodnenie sa nesmie 
obmedziť v zmluve.
3. Členské štáty zabezpečia, aby 
akékoľvek obmedzenia práva žiadať o 
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odškodnenie, uvedeného v odseku 1, boli 
primerané a úmerné, v súlade s 
uplatniteľnými vnútroštátnymi zákonmi.

Or. en

Odôvodnenie

Z článku nie je jasné, či sa uznáva právo organizátorov na odškodnenie, alebo nie. Potom je 
možný jeho dvojaký výklad. Na jednej strane by sa ustanovenie mohlo vykladať tak, že z neho 
vyplýva uznanie takéhoto práva, pričom jeho podrobnosti sa ponechávajú ustanoveniam 
vnútroštátnych zákonov. Na druhej strane by sa ustanovenie mohlo vyložiť aj tak, že sa ním 
jednoducho zaručuje rozhodnutie prijaté na vnútroštátnej úrovni, pokiaľ ide o určenie 
existencie a rozsahu takéhoto práva. Týmto pozmeňujúcim návrhom sa ujasňuje, že toto 
právo:

– má existovať pre organizátorov vo vnútroštátnych zákonoch

– existuje, keď cestujúci môže žiadať o odškodnenie na základe iného zákona EÚ.

Pozmeňujúci návrh 431
Philippe Juvin

Návrh smernice
Článok 20 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

 V prípadoch, keď organizátor alebo (v 
súlade s článkom 15 alebo 18) predajca 
zaplatí náhradu, poskytne zníženie ceny 
alebo splní iné povinnosti, ktoré sú mu 
uložené podľa tejto smernice, žiadne 
ustanovenie tejto smernice ani 
vnútroštátneho právneho predpisu sa 
nemôže vykladať ako obmedzujúce jeho
právo žiadať odškodnenie od tretích strán, 
ktoré prispeli k vzniku udalosti, na základe 
ktorej sa musia plniť povinnosti súvisiace s 
poskytnutím náhrady, znížením ceny alebo 
iné povinnosti.

V prípadoch, keď organizátor alebo, v 
súlade s článkami 11, 12, 15 alebo 18, 
maloobchodný predajca zaplatí náhradu, 
poskytne zníženie ceny alebo splní iné 
povinnosti, ktoré sú mu uložené podľa tejto 
smernice, členské štáty zabezpečia, aby 
mal právo žiadať odškodnenie od tretích 
strán, ktoré prispeli k vzniku udalosti, na 
základe ktorej sa musia plniť povinnosti 
súvisiace s poskytnutím náhrady, znížením 
ceny alebo iné povinnosti.

Or. en
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Odôvodnenie

Aj keď súčasný návrh je venovaný vzťahom medzi podnikmi a spotrebiteľmi, je nevyhnutné 
zdôrazniť, že balíky/asistenčné cestovné služby môžu byť ovplyvnené 
udalosťami/rozhodnutiami vyvolanými tretími stranami (napr. bankrotom leteckého dopravcu, 
zrušením letov atď.). Revízia smernice z roku 1990 by mala byť príležitosťou na posilnenie 
tohto aspektu vzťahov medzi podnikmi a zaviazanie členských štátov k začleneniu vhodných a 
dostupných prostriedkov odškodnenia príslušného organizátora a maloobchodného predajcu 
voči tretím stranám. Vloženie článkov 11 a 12 odzrkadľuje návrh, ktorý predložil pán Philippe 
Juvin v súvislosti s cielenou úplnou harmonizáciou.

Pozmeňujúci návrh 432
Ivo Belet

Návrh smernice
Článok 21 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Cestujúci sa nemôžu vzdať práv, ktoré 
im udeľujú vnútroštátne opatrenia na 
transpozíciu tejto smernice.

2. Cestujúci sa nemôžu vzdať práv, ktoré 
im udeľujú opatrenia na transpozíciu tejto 
smernice.

Or. nl

Odôvodnenie

Členské štáty budú transponovať túto smernicu na rôznych administratívnych úrovniach v 
závislosti od štruktúry daného štátu.

Pozmeňujúci návrh 433
Sergio Gaetano Cofferati

Návrh smernice
Článok 22 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

 Členské štáty zabezpečia, aby existovali 
primerané a účinné prostriedky 
na zabezpečenie súladu s touto smernicou.

Členské štáty zabezpečia, aby existovali 
primerané a účinné prostriedky 
na zabezpečenie súladu s touto smernicou.

Členské štáty ďalej zabezpečia, aby boli 
zavedené primerané mechanizmy, ktorými 
sa zaručí, že obchodníci alebo 
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organizátori nebudú používať 
zavádzajúce praktiky, najmä pokiaľ ide o 
vytvorenie očakávania spotrebiteľa, že má 
práva a záruky, ktoré mu však nie sú 
poskytnuté spolu so zmluvou.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 434
Ivo Belet

Návrh smernice
Článok 23 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

 Členské štáty stanovia pravidlá o 
sankciách, ktoré orgány presadzovania 
práva môžu obchodníkom uložiť za 
porušenie vnútroštátnych ustanovení 
prijatých na základe tejto smernice, a 
prijmú všetky opatrenia potrebné na 
zabezpečenie ich vykonávania. Ustanovené 
sankcie musia byť účinné, primerané a 
odradzujúce.

Členské štáty stanovia pravidlá o 
sankciách, ktoré orgány presadzovania 
práva môžu obchodníkom uložiť za 
porušenie ustanovení prijatých na základe 
tejto smernice, a prijmú všetky opatrenia 
potrebné na zabezpečenie ich vykonávania. 
Ustanovené sankcie musia byť účinné, 
primerané a odradzujúce.

Or. nl

Odôvodnenie

Členské štáty budú transponovať túto smernicu na rôznych administratívnych úrovniach v 
závislosti od štruktúry daného štátu.

Pozmeňujúci návrh 435
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Návrh smernice
Článok 27 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Členské štáty prijmú a uverejnia zákony, 
iné právne predpisy a správne opatrenia 
potrebné na dosiahnutie súladu s touto 
smernicou najneskôr do [18 mesiacov po 
nadobudnutí účinnosti tejto smernice]. 
Komisii bezodkladne oznámia znenie 
týchto ustanovení.

1. Členské štáty prijmú a uverejnia zákony, 
iné právne predpisy a správne opatrenia 
potrebné na dosiahnutie súladu s touto 
smernicou najneskôr do [24 mesiacov po 
nadobudnutí účinnosti tejto smernice]. 
Komisii bezodkladne oznámia znenie 
týchto ustanovení.
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Or. pl

Odôvodnenie

Navrhovaná lehota na vykonávanie smernice (18 mesiacov) je neprimeraná, vzhľadom na 
dĺžku legislatívneho procesu a vplyv právnych úprav na podniky, ktorým sa musí poskytnúť 
dostatok času na to, aby mohli svoje obchodné činnosti prispôsobiť novým ustanoveniam. 
Lehota na prijatie potrebných ustanovení členskými štátmi by sa mala primerane predĺžiť. 
Táto zmena dopĺňa zmeny predložené spravodajcom, aby všetky lehoty mali dĺžku 24 
mesiacov.


