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Predlog spremembe 88
Emma McClarkin

Predlog direktive
Uvodna izjava 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(5) Notranji trg v skladu s členom 26(2) 
Pogodbe zajema območje brez notranjih 
meja, na katerem so zagotovljeni prost 
pretok blaga in storitev ter svoboda 
ustanavljanja. Da se ustvari pravi notranji 
trg za potrošnike, je na tem področju nujno 
uskladiti določene vidike pogodbe o 
turističnem potovanju in pomoči pri 
organizaciji potovanja, s čimer se doseže 
pravo ravnovesje med visoko ravnijo 
varstva potrošnikov in konkurenčnostjo 
podjetij.

(5) Notranji trg v skladu s členom 26(2) 
Pogodbe zajema območje brez notranjih 
meja, na katerem so zagotovljeni prost 
pretok blaga in storitev ter svoboda 
ustanavljanja. Da se ustvari pravi notranji 
trg za potrošnike, je na tem področju nujno 
uskladiti ustrezne vidike pogodbe o 
paketnem potovanju in pomoči pri 
organizaciji potovanja, s čimer se doseže 
pravo ravnovesje med visoko ravnijo 
varstva potrošnikov in konkurenčnostjo 
podjetij.

Or. en

Predlog spremembe 89
Catherine Stihler

Predlog direktive
Uvodna izjava 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(5) Notranji trg v skladu s členom 26(2) 
Pogodbe zajema območje brez notranjih 
meja, na katerem so zagotovljeni prost 
pretok blaga in storitev ter svoboda 
ustanavljanja. Da se ustvari pravi notranji 
trg za potrošnike, je na tem področju nujno 
uskladiti določene vidike pogodbe o 
turističnem potovanju in pomoči pri
organizaciji potovanja, s čimer se doseže 
pravo ravnovesje med visoko ravnijo 
varstva potrošnikov in konkurenčnostjo 

(5) Notranji trg v skladu s členom 26(2) 
Pogodbe zajema območje brez notranjih 
meja, na katerem so zagotovljeni prost 
pretok blaga in storitev ter svoboda 
ustanavljanja. Da se ustvari pravi notranji 
trg za potrošnike, je na tem področju nujno 
uskladiti določene vidike pogodbe o 
paketnem potovanju in povezani
organizaciji potovanja, s čimer se doseže 
pravo ravnovesje med visoko ravnijo 
varstva potrošnikov in konkurenčnostjo 
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podjetij. podjetij.

Or. en

Obrazložitev

Izraz „pomoč pri organizaciji potovanja“ je zavajajoč, saj namiguje, da se pomoč zagotavlja 
ne samo pri rezervaciji, temveč tudi med potekom potovanja.

Predlog spremembe 90
Ivo Belet

Predlog direktive
Uvodna izjava 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(6) Čezmejni potencial trga paketnih 
potovanj v Uniji trenutno ni povsem 
izkoriščen. Različna pravila za varstvo 
potnikov v različnih državah članicah 
delujejo odvračilno pri tem, da bi potniki 
iz ene države članice plačevali za 
turistične pakete in pomoč pri organizaciji 
potovanja v drugi državi članici ter da bi 
organizatorji potovanj in turistični agenti 
iz ene države članice prodajali take 
storitve v drugi. Zakonodajo držav članic v 
zvezi s turističnimi paketi in pomočjo pri 
organizaciji potovanja je treba nadalje 
približati, da bi potrošniki in podjetja lahko 
v celoti izkoristili notranji trg, obenem pa 
bi se po vsej Uniji zagotovila visoka raven 
varstva potrošnikov.

(6) Čezmejni potencial trga paketnih 
potovanj v Uniji trenutno ni povsem 
izkoriščen. Zakonodajo držav članic v 
zvezi s turističnimi paketi in pomočjo pri 
organizaciji potovanja je treba nadalje 
približati, da bi potrošniki in podjetja lahko 
v celoti izkoristili notranji trg, obenem pa 
bi se po vsej Uniji zagotovila visoka raven 
varstva potrošnikov.

Or. nl

Predlog spremembe 91
Ivo Belet

Predlog direktive
Uvodna izjava 6 a (novo)
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(6a) Države članice bi za varstvo 
potrošnikov morale imeti proste roke pri 
sprejemanju ali ohranjanju strožjih 
določb v zvezi s paketnim potovanjem in 
pomočjo pri organizaciji potovanja.

Or. nl

Predlog spremembe 92
Heide Rühle

Predlog direktive
Uvodna izjava 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(7) Večina potnikov, ki kupuje pakete, je 
potrošnikov v smislu prava varstva 
potrošnikov Unije. Hkrati pa ni vedno 
lahko razlikovati med potrošniki in 
predstavniki majhnih podjetij ali 
poslovnimi subjekti, ki potovanja, 
povezana z njihovim podjetjem ali 
poklicno dejavnostjo, rezervirajo prek istih 
sistemov rezervacij kot potrošniki. Taki 
potniki pogosto potrebujejo podobno 
raven varstva. Nasprotno pa večja podjetja 
ali organizacije potovalne aranžmaje za 
svoje zaposlene pogosto sklenejo na 
podlagi okvirne pogodbe z družbami, 
specializiranimi za pripravo poslovnih 
potovanj. Pri tej vrsti potovalnih 
aranžmajev ni potrebna taka raven 
varstva kot za potrošnike. Zato bi se 
morala ta direktiva za poslovne potnike 
uporabljati le, kolikor potovalnih 
aranžmajev ne sklepajo na podlagi 
okvirne pogodbe. Da ne bi prihajalo do 
zmede z opredelitvijo pojma „potrošnik“ v 
drugih direktivah o potrošnikih, bi bilo 
treba osebe, varovane po tej direktivi, 
imenovati „potniki“.

(7) Večina potnikov, ki kupuje pakete, je 
potrošnikov v smislu prava varstva 
potrošnikov Unije. Hkrati pa ni vedno 
lahko razlikovati med potrošniki in 
predstavniki malih podjetij ali poslovnimi 
subjekti, ki potovanja, povezana z njihovim 
podjetjem ali poklicno dejavnostjo, 
rezervirajo prek istih sistemov rezervacij 
kot potrošniki. Večja podjetja ali 
organizacije potovalne aranžmaje za svoje 
zaposlene pogosto sklenejo na podlagi 
okvirne pogodbe z družbami, 
specializiranimi za pripravo poslovnih 
potovanj, ali pa jih sklene podjetje, v 
imenu katerega potnik potuje. Pri tej vrsti 
potovalnih aranžmajev ni potrebna taka 
raven varstva kot za potrošnike. Da ne bi 
prihajalo do zmede z opredelitvijo pojma 
„potrošnik“ v drugih direktivah o 
potrošnikih, bi bilo treba osebe, varovane 
po tej direktivi, imenovati „potniki“.

Or. en
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Predlog spremembe 93
Emma McClarkin

Predlog direktive
Uvodna izjava 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(7) Večina potnikov, ki kupuje pakete, je 
potrošnikov v smislu prava varstva 
potrošnikov Unije. Hkrati pa ni vedno 
lahko razlikovati med potrošniki in 
predstavniki majhnih podjetij ali 
poslovnimi subjekti, ki potovanja, 
povezana z njihovim podjetjem ali 
poklicno dejavnostjo, rezervirajo prek istih 
sistemov rezervacij kot potrošniki. Taki 
potniki pogosto potrebujejo podobno raven 
varstva. Nasprotno pa večja podjetja ali 
organizacije potovalne aranžmaje za svoje 
zaposlene pogosto sklenejo na podlagi 
okvirne pogodbe z družbami, 
specializiranimi za pripravo poslovnih 
potovanj. Pri tej vrsti potovalnih 
aranžmajev ni potrebna taka raven varstva 
kot za potrošnike. Zato bi se morala ta 
direktiva za poslovne potnike uporabljati 
le, kolikor potovalnih aranžmajev ne 
sklepajo na podlagi okvirne pogodbe. Da 
ne bi prihajalo do zmede z opredelitvijo 
pojma „potrošnik“ v drugih direktivah o 
potrošnikih, bi bilo treba osebe, varovane 
po tej direktivi, imenovati „potniki“.

(7) Večina potnikov, ki kupuje pakete, je 
potrošnikov. Hkrati pa ni vedno lahko 
razlikovati med potrošniki in predstavniki 
malih podjetij ali poslovnimi subjekti, ki 
potovanja, povezana z njihovim podjetjem 
ali poklicno dejavnostjo, rezervirajo prek 
istih sistemov rezervacij kot potrošniki. 
Taki potniki pogosto potrebujejo podobno 
raven varstva. Nasprotno pa večja podjetja 
ali organizacije potovalne aranžmaje za 
svoje zaposlene pogosto sklenejo na 
podlagi okvirne pogodbe z družbami, 
specializiranimi za pripravo poslovnih 
potovanj. Pri tej vrsti potovalnih 
aranžmajev ni potrebna taka raven varstva 
kot za potrošnike. Zato bi se morala ta 
direktiva za poslovne potnike uporabljati 
le, če države članice menijo, da je to 
nujno, na primer, kadar poslovni potnik 
rezervira potovanje na svoje lastno ime in 
ne na ime podjetja. Da ne bi prihajalo do 
zmede z opredelitvijo pojma „potrošnik“ v 
drugih direktivah o potrošnikih, bi bilo 
treba osebe, varovane po tej direktivi, 
imenovati „potniki“.

Or. en

Predlog spremembe 94
Philippe Juvin

Predlog direktive
Uvodna izjava 8



AM\1013596SL.doc 7/191 PE526.125v01-00

SL

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(8) Ni primerno, da bi se kot turistični 
paketi obravnavale vse kombinacije 
potovalnih storitev z značilnostmi, ki jih 
potniki običajno povezujejo s turističnimi 
paketi, saj se lahko potovalne storitve 
kombinirajo na mnogo različnih načinov, 
zlasti da se posebne potovalne storitve 
združijo v en sam potovalni proizvod, pri 
katerem odgovornost za pravilno izvedbo 
prevzame organizator potovanj. V skladu s 
sodno prakso Sodišča Evropske unije16 ne 
bi smelo biti razlik, če se potovalne storitve 
kombinirajo bodisi pred kakršnim koli 
stikom s potnikom bodisi na zahtevo ali v 
skladu z izbiro potnika. Enako načelo bi 
bilo treba uporabljati ne glede na to, ali je 
rezervacija opravljena pri potovalnem 
agentu v agenciji ali prek spleta.

(8) Primerno je, da bi se kot turistični 
paketi obravnavale vse kombinacije 
potovalnih storitev z značilnostmi, ki jih 
potniki običajno povezujejo s turističnimi 
paketi, saj se lahko potovalne storitve 
kombinirajo na mnogo različnih načinov, 
zlasti da se posebne potovalne storitve 
združijo v en sam potovalni proizvod, pri 
katerem odgovornost za pravilno izvedbo 
prevzame organizator potovanj in/ali 
turistični agent. V skladu s sodno prakso 
Sodišča Evropske unije16 ne bi smelo biti 
razlik, če se potovalne storitve kombinirajo 
bodisi pred kakršnim koli stikom s 
potnikom bodisi na zahtevo ali v skladu z 
izbiro potnika. Enako načelo bi bilo treba 
uporabljati ne glede na to, ali je rezervacija 
opravljena pri potovalnem agentu v 
agenciji ali prek spleta.

__________________ __________________
16 Glej sodbo z dne 30. aprila 2002 v zadevi 
Club Tour, Viagens e Turismo SA proti 
Alberto Carlos Lobo Gonçalves Garrido in 
Club Med Viagens Ld, C-400/00, Recueil, 
str. I-04051.

16 Glej sodbo z dne 30. aprila 2002 v zadevi 
Club Tour, Viagens e Turismo SA proti 
Alberto Carlos Lobo Gonçalves Garrido in 
Club Med Viagens Ld, C-400/00, Recueil, 
str. I-04051.

Or. en

Obrazložitev

Ta predlog spremembe uvodno izjavo uskladi s predlogom za dosego čim večje harmonizacije 
člena 11 (odgovornost za izvedbo turističnega paketa). Za izvedbo bi lahko bil odgovoren 
bodisi gospodarski subjekt in/ali turistični agent, kot je že prej izražala direktiva iz leta 1990, 
pri čemer imajo države članice na voljo nekaj manevrskega prostora.

Predlog spremembe 95
Philippe Juvin

Predlog direktive
Uvodna izjava 9
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(9) Turistične pakete bi bilo treba zaradi 
preglednosti ločiti od pomoči pri 
organizaciji potovanja, kadar potnikom pri 
kombiniranju potovalnih storitev pomagajo 
spletni turistični agenti ali turistični agenti 
v agenciji, zaradi česar potnik sklene 
pogodbe z različnimi ponudniki potovalnih 
storitev, tudi prek povezanih postopkov
rezervacij, ki nimajo teh značilnosti in v 
zvezi s katerimi ne bi bilo ustrezno 
uporabiti vseh obveznosti, ki veljajo za 
pakete.

(9) Turistične pakete bi bilo treba zaradi 
preglednosti ločiti od pomoči pri 
organizaciji potovanja, kadar potnikom pri 
kombiniranju potovalnih storitev pomagajo 
spletni turistični agenti ali turistični agenti 
v agenciji, zaradi česar potnik usmerjeno
sklene pogodbe z različnimi ponudniki 
potovalnih storitev, tudi prek povezanih 
postopkov rezervacij, ki nimajo teh 
značilnosti in v zvezi s katerimi ne bi bilo 
ustrezno uporabiti vseh obveznosti, ki 
veljajo za pakete.

Or. en

Obrazložitev

Pojasnitev pojma pomoči pri organizaciji potovanja (cilj morajo biti dodatne ponudbe, ki so 
povezane s krajem in datumi prve potovalne storitve, ki jo je potnik rezerviral). Dodatna 
pojasnila so vključena v uvodni izjavi 11 in 13 predloga direktive.

Predlog spremembe 96
Ivo Belet

Predlog direktive
Uvodna izjava 11

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(11) Pomoč pri organizaciji potovanja bi 
bilo obenem treba ločiti od potovalnih 
storitev, ki jih potniki za isto potovanje ali 
počitnice rezervirajo neodvisno, pogosto ne 
istočasno. Spletno pomoč pri organizaciji 
potovanja bi bilo treba ločiti od povezav, 
prek katerih potniki samo na splošno 
dobijo informacije o nadaljnjih potovalnih 
storitvah, na primer kadar hotel ali 
organizator dogodka na svojo spletno stran 
vključi seznam vseh subjektov, ki 
neodvisno od rezervacije ponujajo storitve 
prevoza na njegovo lokacijo, ali če se za 
objavo oglasov na spletiščih uporabijo 
piškotki oziroma metapodatki.

(11) Pomoč pri organizaciji potovanja bi 
bilo obenem treba ločiti od potovalnih 
storitev, ki jih potniki za isto potovanje ali 
počitnice rezervirajo neodvisno, pogosto ne 
istočasno. Spletno pomoč pri organizaciji 
potovanja bi bilo treba ločiti od povezanih 
spletišč, katerih namen ni sklenitev 
pogodbe s potnikom, in od povezav, prek 
katerih potniki samo na splošno dobijo 
informacije o nadaljnjih potovalnih 
storitvah, na primer kadar hotel ali 
organizator dogodka na svojo spletno stran 
vključi seznam vseh subjektov, ki 
neodvisno od rezervacije ponujajo storitve 
prevoza na njegovo lokacijo, ali če se za 
objavo oglasov na spletiščih uporabijo 
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piškotki oziroma metapodatki.

Or. nl

Predlog spremembe 97
Philippe Juvin

Predlog direktive
Uvodna izjava 11

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(11) Pomoč pri organizaciji potovanja bi 
bilo obenem treba ločiti od potovalnih 
storitev, ki jih potniki za isto potovanje ali 
počitnice rezervirajo neodvisno, pogosto ne 
istočasno. Spletno pomoč pri organizaciji 
potovanja bi bilo treba ločiti od povezav, 
prek katerih potniki samo na splošno 
dobijo informacije o nadaljnjih potovalnih 
storitvah, na primer kadar hotel ali 
organizator dogodka na svojo spletno stran
vključi seznam vseh subjektov, ki 
neodvisno od rezervacije ponujajo storitve 
prevoza na njegovo lokacijo, ali če se za 
objavo oglasov na spletiščih uporabijo 
piškotki oziroma metapodatki.

(11) Pomoč pri organizaciji potovanja bi 
bilo obenem treba ločiti od potovalnih 
storitev, ki jih potniki za isto potovanje ali 
počitnice rezervirajo neodvisno, pogosto ne 
istočasno. Spletno pomoč pri organizaciji 
potovanja bi bilo treba ločiti od povezav, 
prek katerih potniki samo na splošno in ne 
usmerjeno dobijo informacije o nadaljnjih 
potovalnih storitvah, na primer kadar hotel 
ali organizator dogodka na svojo spletno 
stran vključi seznam vseh subjektov, ki 
neodvisno od rezervacije ponujajo storitve 
prevoza na njegovo lokacijo, ali če se za 
objavo oglasov, ki se nanašajo na kraj 
in/ali čas potovanja, opredeljen za prvotno 
izbrano potovalno storitev, na spletiščih 
uporabijo piškotki oziroma metapodatki.

Or. en

Obrazložitev

Pojasnitev tega, kaj ni pomoč pri organizaciji potovanja (dodatne ponudbe se ne pošljejo 
usmerjeno, torej se ne nanašajo na kraj in datume prve potovalne storitve, ki jo je potnik 
rezerviral).

Predlog spremembe 98
Philippe Juvin

Predlog direktive
Uvodna izjava 13
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(13) Treba bi bilo določiti posebna pravila 
za turistične agente v agencijah in spletne 
turistične agente, ki potnikom ob 
enkratnem obisku ali stiku z njihovo lastno 
prodajno točko pomagajo pri sklepanju 
ločenih pogodb z individualnimi ponudniki 
storitev, za spletne turistične agente, ki 
prek povezanih postopkov spletne 
rezervacije usmerjeno omogočajo, da se 
dodatne potovalne storitve drugega 
gospodarskega subjekta najpozneje ob 
potrditvi rezervacije prve storitve lažje 
zagotovijo. Ta pravila bi se na primer 
uporabljala, kadar potrošnik pri potrditvi
rezervacije prve potovalne storitve, kot je 
let ali vožnja z vlakom, prejme vabilo za 
rezervacijo dodatne potovalne storitve na 
voljo v izbranem kraju potovanja, na 
primer hotelska nastanitev, s povezavami 
na spletno stran za rezervacije drugega 
ponudnika storitev ali posrednika. Čeprav 
navedeni aranžmaji ne pomenijo 
turističnega paketa v pomenu te direktive, 
saj pri tem, da je en sam organizator 
potovanja prevzel odgovornost za 
potovalne storitve, ne more priti do zmede, 
taki pomožni aranžmaji pomenijo 
alternativen poslovni model, ki je pogosto 
v tesni konkurenci s turističnimi paketi.

(13) Treba bi bilo določiti posebna pravila 
za turistične agente v agencijah in spletne 
turistične agente, ki potnikom ob 
enkratnem obisku ali stiku z njihovo lastno 
prodajno točko pomagajo pri sklepanju 
ločenih pogodb z individualnimi ponudniki 
storitev, za spletne turistične agente, ki 
prek povezanih postopkov spletne 
rezervacije usmerjeno omogočajo, da se 
dodatne potovalne storitve drugega 
gospodarskega subjekta najpozneje ob 
potrditvi rezervacije prve storitve lažje 
zagotovijo po e-pošti, kar zajema prenos 
podatkov med gospodarskimi subjekti, ki 
se nanašajo izključno na prvo potovalno 
storitev (vključno s krajem in časom 
potovanja), brez prenosa osebnih 
podatkov potnika. Ta pravila bi se na 
primer uporabljala, kadar potrošnik ob 
posredovanju ali skupaj s posredovano
potrditvijo rezervacije prve potovalne 
storitve, kot je let ali vožnja z vlakom, 
prejme vabilo za rezervacijo dodatne 
potovalne storitve na voljo v izbranem 
kraju potovanja in/ali za datume, 
opredeljene v prvi potovalni storitvi, na 
primer hotelska nastanitev, s povezavami 
na spletno stran za rezervacije drugega 
ponudnika storitev ali posrednika. Čeprav 
navedeni aranžmaji ne pomenijo 
turističnega paketa v pomenu te direktive, 
saj pri tem, da je en sam organizator in/ali 
turistični agent potovanja prevzel 
odgovornost za potovalne storitve, ne more 
priti do zmede, in ker si gospodarski 
subjekti niso izmenjali osebnih podatkov 
potnika, taki pomožni aranžmaji pomenijo 
alternativen poslovni model, ki je pogosto 
v tesni konkurenci s turističnimi paketi.

Or. en

Obrazložitev

Pojasnitev vrste izmenjanih informacij (razlika med paketnim potovanjem, kot je opredeljeno 
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v členu 3(2)(v), in pomočjo pri organizaciji potovanja, kot je opredeljena v členu 3(5)(b)). 
Zgolj povezava na spletišče še ne pomeni pomoči pri organizaciji potovanja (potreben je 
minimalen prenos podatkov med gospodarskimi subjekti, ki se nanašajo izključno na 
rezervacijo – datumi in kraj). Pojasniti je treba pravi čas potrditve (prejem potrditvenega e-
sporočila), da se zagotovi pravna varnost (opredelitev časovnega obdobja vpliva na to, kaj se 
bo obravnavalo kot paketno potovanje in kaj ne).

Predlog spremembe 99
Hans-Peter Mayer

Predlog direktive
Uvodna izjava 14 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(14a) Na spletu so se pojavile prakse, ko 
so gospodarski subjekti, ki ponujajo 
pomoč pri povezani organizaciji 
potovanja, na svojem spletišču zamolčali 
možnost, da lahko potniki izberejo samo 
glavno storitev in nobene druge. Takšne 
prakse bi bilo treba šteti kot zavajajoče za 
potnike. Ker sedanji pravni okvir še ne 
dopušča njihove ukinitve in glede na to, 
da se nanašajo predvsem na povezano 
organizacijo potovanja, bi zato morale biti 
prepovedane v skladu s to direktivo.

Or. en

Predlog spremembe 100
Emma McClarkin

Predlog direktive
Uvodna izjava 15 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(15a) Pred izvedbo plačila bi morali biti 
potrošniki obveščeni o tem, ali so izbrali 
paketno potovanje ali povezano 
organizacijo potovanja, in o ustrezni ravni 
varstva.
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Predlog spremembe 101
Emma McClarkin

Predlog direktive
Uvodna izjava 15 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(15b) Če potrošniki želijo še naprej 
organizirati svoje počitnice zunaj 
področja uporabe te direktive, vendar brez 
enake ravni varstva, ki jo zagotavlja ta 
direktiva, morajo biti o tem ustrezno 
obveščeni pred izvedbo plačila.

Or. en

Predlog spremembe 102
Hans-Peter Mayer

Predlog direktive
Uvodna izjava 16

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(16) Za prepoznavanje turističnega paketa 
ali pomoči pri organizaciji potovanja bi 
bilo treba obravnavati le kombinacijo 
različnih potovalnih storitev, kot so 
nastanitev, prevoz potnikov z avtobusom, 
vlakom, ladjo ali letalom, ter najem 
osebnega avtomobila. Kot nastanitev v 
pomenu te direktive se ne bi smela 
obravnavati nastanitev za namene bivanja, 
vključno z dlje trajajočimi jezikovnimi 
tečaji.

(16) Za prepoznavanje turističnega paketa 
ali pomoči pri organizaciji potovanja bi 
bilo treba obravnavati le kombinacijo 
različnih potovalnih storitev, kot so 
nastanitev, prevoz potnikov z avtobusom, 
vlakom, ladjo ali letalom, ter najem 
osebnega avtomobila. Zgolj prenočitve v 
hotelih z dodatno rezerviranimi paketi, kot 
so karte za glasbeno prireditev ali 
program wellness, bi bilo treba izvzeti, če 
ta storitev ni bistveni sestavni del 
potovanja ali če dodatna storitev ni očitno 
dejanski namen potovanja. Kot nastanitev 
v pomenu te direktive se ne bi smela 
obravnavati nastanitev za namene bivanja, 
ki je daljša od enega meseca ali ki očitno 
ni v turistične namene, kot so dlje 
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trajajoči jezikovni tečaji.

Or. de

Predlog spremembe 103
Emma McClarkin

Predlog direktive
Uvodna izjava 16

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(16) Za prepoznavanje turističnega paketa 
ali pomoči pri organizaciji potovanja bi 
bilo treba obravnavati le kombinacijo 
različnih potovalnih storitev, kot so 
nastanitev, prevoz potnikov z avtobusom, 
vlakom, ladjo ali letalom, ter najem 
osebnega avtomobila. Kot nastanitev v 
pomenu te direktive se ne bi smela 
obravnavati nastanitev za namene bivanja, 
vključno z dlje trajajočimi jezikovnimi 
tečaji.

(16) Za prepoznavanje turističnega paketa 
ali povezane organizacije potovanja bi bilo 
treba obravnavati kombinacijo različnih 
potovalnih storitev, kot so nastanitev, 
prevoz potnikov z avtobusom, vlakom, 
ladjo ali letalom, ter najem osebnega 
avtomobila. Zgolj prenočitve v hotelih z 
dodatno rezerviranimi paketi, kot so karte 
za glasbeno prireditev ali program 
wellness, bi bilo treba izvzeti, če se ta 
storitev za potrošnika ne trži kot bistven 
sestavni del potovanja ali če dodatna 
storitev ni očitno glavni element 
potovanja. Kot nastanitev v pomenu te 
direktive se ne bi smela obravnavati 
nastanitev za namene bivanja, ki je daljša 
od enega meseca ali ki očitno ni v 
turistične namene, kot so dlje trajajoči 
jezikovni tečaji.

Or. en

Predlog spremembe 104
Emma McClarkin

Predlog direktive
Uvodna izjava 17

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(17) Druge turistične storitve, kot so 
vstopnice za koncerte, športne prireditve, 
ekskurzije ali obisk zabaviščnih parkov, so 
storitve, ki bi se lahko v kombinaciji s 

(17) Druge turistične storitve, kot so 
vstopnice za koncerte, športne prireditve, 
izleti ali obisk zabaviščnih parkov, so 
storitve, ki bi se lahko v kombinaciji s 
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prevozom potnikov, nastanitvijo in/ali 
najemom osebnega avtomobila,
obravnavale kot turistični paket ali pomoč
pri organizaciji potovanja. Vendar bi taki 
turistični paketi na področje uporabe te 
direktive spadali le, če bi ustrezna 
turistična storitev zajemala pomemben del 
paketa. Če turistična storitev zajema več 
kot 20 % celotne cene ali drugače pomeni 
bistveno značilnost potovanja ali počitnic,
bi jo bilo na splošno treba obravnavati kot 
pomemben del turističnega paketa. 
Pomožnih storitev, kot so potovalno 
zavarovanje, prevoz prtljage, obroki in 
čiščenje, zagotovljeni kot del nastanitve, se 
samih po sebi ne bi smelo obravnavati kot 
turistične storitve.

prevozom potnikov obravnavale kot 
turistični paket ali povezana organizacija
potovanja. Vendar bi taki turistični paketi 
na področje uporabe te direktive spadali le, 
če bi ustrezna turistična storitev zajemala 
pomemben del paketa. Če se turistična 
storitev kot taka posebej trži za potrošnike, 
zajema več kot 20 % celotne cene ali 
drugače pomeni bistveno značilnost 
potovanja ali počitnic, bi jo bilo na splošno 
treba obravnavati kot pomemben del 
turističnega paketa. Pomožnih storitev, kot 
so potovalno zavarovanje, prevoz prtljage, 
obroki in čiščenje, zagotovljeni kot del 
nastanitve, se samih po sebi ne bi smelo 
obravnavati kot turistične storitve.

Or. en

Predlog spremembe 105
Heide Rühle

Predlog direktive
Uvodna izjava 17

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(17) Druge turistične storitve, kot so 
vstopnice za koncerte, športne prireditve, 
ekskurzije ali obisk zabaviščnih parkov, so 
storitve, ki bi se lahko v kombinaciji s 
prevozom potnikov, nastanitvijo in/ali 
najemom osebnega avtomobila, 
obravnavale kot turistični paket ali pomoč 
pri organizaciji potovanja. Vendar bi taki 
turistični paketi na področje uporabe te 
direktive spadali le, če bi ustrezna 
turistična storitev zajemala pomemben del 
paketa. Če turistična storitev zajema več 
kot 20 % celotne cene ali drugače pomeni 
bistveno značilnost potovanja ali počitnic, 
bi jo bilo na splošno treba obravnavati kot 
pomemben del turističnega paketa. 
Pomožnih storitev, kot so potovalno 
zavarovanje, prevoz prtljage, obroki in 

(17) Druge turistične storitve, kot so 
vstopnice za koncerte, športne prireditve, 
izleti ali obisk zabaviščnih parkov, so 
storitve, ki bi se lahko v kombinaciji s 
prevozom potnikov, nastanitvijo in/ali 
najemom osebnega avtomobila, 
obravnavale kot turistični paket ali pomoč 
pri organizaciji potovanja. Vendar bi taki 
turistični paketi na področje uporabe te 
direktive spadali le, če bi ustrezna 
turistična storitev zajemala pomemben del 
paketa. Če se turistična storitev izrecno 
navaja kot taka, zajema več kot 40 %
celotne cene ali drugače pomeni bistveno 
značilnost potovanja ali počitnic, bi jo bilo 
na splošno treba obravnavati kot 
pomemben del turističnega paketa. 
Pomožnih storitev, kot so zlasti potovalno 
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čiščenje, zagotovljeni kot del nastanitve, se 
samih po sebi ne bi smelo obravnavati kot 
turistične storitve.

zavarovanje, prevoz od železniške postaje 
do nastanitve, prevoz na začetku 
potovanja ter v okviru izletov, prevoz
prtljage, prodaja smučarskih vozovnic, 
najem koles ali osebnih avtomobilov,
obroki in čiščenje, zagotovljeni kot del 
nastanitve, se samih po sebi ne bi smelo 
obravnavati kot turistične storitve.

Or. en

Predlog spremembe 106
Hans-Peter Mayer

Predlog direktive
Uvodna izjava 17

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(17) Druge turistične storitve, kot so 
vstopnice za koncerte, športne prireditve, 
ekskurzije ali obisk zabaviščnih parkov, so 
storitve, ki bi se lahko v kombinaciji s 
prevozom potnikov, nastanitvijo in/ali 
najemom osebnega avtomobila, 
obravnavale kot turistični paket ali pomoč 
pri organizaciji potovanja. Vendar bi taki 
turistični paketi na področje uporabe te 
direktive spadali le, če bi ustrezna 
turistična storitev zajemala pomemben del 
paketa. Če turistična storitev zajema več 
kot 20 % celotne cene ali drugače pomeni 
bistveno značilnost potovanja ali počitnic, 
bi jo bilo na splošno treba obravnavati kot 
pomemben del turističnega paketa. 
Pomožnih storitev, kot so potovalno 
zavarovanje, prevoz prtljage, obroki in 
čiščenje, zagotovljeni kot del nastanitve, se 
samih po sebi ne bi smelo obravnavati kot 
turistične storitve.

(17) Druge turistične storitve, kot so 
vstopnice za koncerte, športne prireditve, 
izleti ali obisk zabaviščnih parkov, so 
storitve, ki bi se lahko v kombinaciji s 
prevozom potnikov, nastanitvijo in/ali 
najemom osebnega avtomobila, 
obravnavale kot turistični paket ali pomoč 
pri organizaciji potovanja. Vendar bi taki 
turistični paketi na področje uporabe te 
direktive spadali le, če bi ustrezna 
turistična storitev zajemala pomemben del 
paketa. Če je turistična storitev izrecno 
označena kot pomemben del potovanja, če 
je prepoznavna kot njegov dejanski 
namen, če zajema več kot 20 % celotne 
cene ali drugače pomeni bistveno 
značilnost potovanja ali počitnic, bi jo bilo 
na splošno treba obravnavati kot 
pomemben del turističnega paketa. 
Pomožnih storitev, kot so zlasti potovalno 
zavarovanje, prevoz od železniške postaje 
do nastanitve, prevoz na začetku 
potovanja ter v okviru izletov, prevoz 
prtljage, obroki in čiščenje, zagotovljeni 
kot del nastanitve, se samih po sebi ne bi 
smelo obravnavati kot turistične storitve.
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Predlog spremembe 107
Othmar Karas

Predlog direktive
Uvodna izjava 17

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(17) Druge turistične storitve, kot so 
vstopnice za koncerte, športne prireditve, 
ekskurzije ali obisk zabaviščnih parkov, so 
storitve, ki bi se lahko v kombinaciji s 
prevozom potnikov, nastanitvijo in/ali 
najemom osebnega avtomobila, 
obravnavale kot turistični paket ali pomoč 
pri organizaciji potovanja. Vendar bi taki 
turistični paketi na področje uporabe te 
direktive spadali le, če bi ustrezna 
turistična storitev zajemala pomemben del 
paketa. Če turistična storitev zajema več 
kot 20 % celotne cene ali drugače pomeni 
bistveno značilnost potovanja ali počitnic, 
bi jo bilo na splošno treba obravnavati kot 
pomemben del turističnega paketa. 
Pomožnih storitev, kot so potovalno 
zavarovanje, prevoz prtljage, obroki in 
čiščenje, zagotovljeni kot del nastanitve, se 
samih po sebi ne bi smelo obravnavati kot 
turistične storitve.

(17) Druge turistične storitve, kot so 
vstopnice za koncerte, športne prireditve, 
izleti ali obisk zabaviščnih parkov, so 
storitve, ki bi se lahko v kombinaciji s 
prevozom potnikov, nastanitvijo in/ali 
najemom osebnega avtomobila, 
obravnavale kot turistični paket ali pomoč 
pri organizaciji potovanja. Vendar bi taki 
turistični paketi na področje uporabe te 
direktive spadali le, če bi ustrezna 
turistična storitev zajemala pomemben del 
paketa. Če turistična storitev zajema več 
kot 50 % celotne cene ali drugače pomeni 
bistveno značilnost potovanja ali počitnic, 
bi jo bilo na splošno treba obravnavati kot 
pomemben del turističnega paketa. 
Pomožnih storitev, kot so potovalno 
zavarovanje, prevoz prtljage, prevoz od 
železniške postaje do nastanitve in 
obratno, uporaba wellnessa, ki se 
rezervira na kraju samem, izposoja koles, 
obroki in čiščenje, zagotovljeni kot del 
nastanitve, se samih po sebi ne bi smelo 
obravnavati kot turistične storitve.

Or. de

Obrazložitev

Za storitve nastanitvenih turističnih objektov se odslej uporablja Direktiva o pravicah 
potrošnikov. Ponudbe hotelov in nastanitvenih turističnih objektov, na primer uporaba 
wellnessa, vstopnice ali izposoja, v povezavi z nastanitvijo še ne pomenijo turističnega paketa, 
razen če ne tvorijo pomemben del potovanja. Iz tega razloga je višja odstotna meja 50 % 
celotne cene ustreznejša.
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Predlog spremembe 108
Sergio Gaetano Cofferati

Predlog direktive
Uvodna izjava 17

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(17) Druge turistične storitve, kot so 
vstopnice za koncerte, športne prireditve, 
ekskurzije ali obisk zabaviščnih parkov, so 
storitve, ki bi se lahko v kombinaciji s 
prevozom potnikov, nastanitvijo in/ali 
najemom osebnega avtomobila, 
obravnavale kot turistični paket ali pomoč 
pri organizaciji potovanja. Vendar bi taki 
turistični paketi na področje uporabe te 
direktive spadali le, če bi ustrezna 
turistična storitev zajemala pomemben del 
paketa. Če turistična storitev zajema več 
kot 20 % celotne cene ali drugače pomeni 
bistveno značilnost potovanja ali počitnic, 
bi jo bilo na splošno treba obravnavati kot 
pomemben del turističnega paketa. 
Pomožnih storitev, kot so potovalno 
zavarovanje, prevoz prtljage, obroki in 
čiščenje, zagotovljeni kot del nastanitve, se 
samih po sebi ne bi smelo obravnavati kot 
turistične storitve.

(17) Druge turistične storitve, kot so 
vstopnice za koncerte, športne prireditve, 
izleti ali obisk zabaviščnih parkov, so 
storitve, ki bi se lahko v kombinaciji s 
prevozom potnikov, nastanitvijo in/ali 
najemom osebnega avtomobila, 
obravnavale kot turistični paket ali pomoč 
pri organizaciji potovanja. Vendar bi taki 
turistični paketi na področje uporabe te 
direktive spadali le, če bi ustrezna 
turistična storitev zajemala pomemben del 
paketa. Če turistična storitev zajema več 
kot 5 % celotne cene ali drugače pomeni 
pomembno značilnost potovanja ali 
počitnic, bi jo bilo na splošno treba 
obravnavati kot pomemben del turističnega 
paketa. Pomožnih storitev, kot so 
potovalno zavarovanje, prevoz prtljage, 
obroki in čiščenje, zagotovljeni kot del 
nastanitve, se samih po sebi ne bi smelo 
obravnavati kot turistične storitve.

Or. en

Predlog spremembe 109
Jorgo Chatzimarkakis

Predlog direktive
Uvodna izjava 17

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(17) Druge turistične storitve, kot so 
vstopnice za koncerte, športne prireditve, 
ekskurzije ali obisk zabaviščnih parkov, so 
storitve, ki bi se lahko v kombinaciji s 
prevozom potnikov, nastanitvijo in/ali 
najemom osebnega avtomobila, 
obravnavale kot turistični paket ali pomoč 
pri organizaciji potovanja. Vendar bi taki 

(17) Druge turistične storitve, kot so 
vstopnice za koncerte, športne prireditve, 
izleti ali obisk zabaviščnih parkov, so 
storitve, ki bi se lahko v kombinaciji s 
prevozom potnikov, nastanitvijo in/ali 
najemom osebnega avtomobila, 
obravnavale kot turistični paket ali pomoč 
pri organizaciji potovanja. Vendar bi taki 
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turistični paketi na področje uporabe te 
direktive spadali le, če bi ustrezna 
turistična storitev zajemala pomemben del 
paketa. Če turistična storitev zajema več 
kot 20 % celotne cene ali drugače pomeni 
bistveno značilnost potovanja ali počitnic, 
bi jo bilo na splošno treba obravnavati kot 
pomemben del turističnega paketa. 
Pomožnih storitev, kot so potovalno 
zavarovanje, prevoz prtljage, obroki in 
čiščenje, zagotovljeni kot del nastanitve, se 
samih po sebi ne bi smelo obravnavati kot 
turistične storitve.

turistični paketi na področje uporabe te 
direktive spadali le, če bi ustrezna 
turistična storitev zajemala pomemben del 
paketa. Če turistična storitev zajema več 
kot 40 % celotne cene ali drugače pomeni 
bistveno značilnost potovanja ali počitnic, 
bi jo bilo na splošno treba obravnavati kot 
pomemben del turističnega paketa. 
Pomožnih storitev, kot so potovalno 
zavarovanje, prevoz prtljage, obroki in 
čiščenje, zagotovljeni kot del nastanitve, se 
samih po sebi ne bi smelo obravnavati kot 
turistične storitve.

Or. en

Predlog spremembe 110
Jorgo Chatzimarkakis

Predlog direktive
Uvodna izjava 18

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(18) Prav tako bi bilo treba pojasniti, da bi 
morale turistični paket pomeniti pogodbe, s 
katerimi gospodarski subjekt potniku po 
sklenitvi pogodbe omogoči, da izbira med 
različnimi vrstami potovalnih storitev, kot 
je na primer darilni potovalni paket. Poleg 
tega bi bilo treba kot turistični paket 
obravnavati kombinacijo potovalnih 
storitev, pri katerih se med gospodarskimi 
subjekti najpozneje ob potrditvi 
rezervacije prve storitve prenašajo ime in 
osebni podatki potnika, potrebni za 
sklenitev rezervacije. Osebni podatki, 
potrebni za sklenitev rezervacije, se 
nanašajo na podatke s kreditne kartice ali 
druge informacije, potrebne za pridobitev 
plačila. Zgolj prenos podatkov, kot je kraj 
ali čas potovanja, pa po drugi strani ne bi 
smel zadostovati.

(18) Prav tako bi bilo treba pojasniti, da bi 
morale turistični paket pomeniti pogodbe, s 
katerimi gospodarski subjekt potniku po 
sklenitvi pogodbe omogoči, da izbira med 
različnimi vrstami potovalnih storitev, kot 
je na primer darilni potovalni paket.

Or. en
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Predlog spremembe 111
Sergio Gaetano Cofferati

Predlog direktive
Uvodna izjava 18

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(18) Prav tako bi bilo treba pojasniti, da bi 
morale turistični paket pomeniti pogodbe, s 
katerimi gospodarski subjekt potniku po 
sklenitvi pogodbe omogoči, da izbira med 
različnimi vrstami potovalnih storitev, kot 
je na primer darilni potovalni paket. Poleg 
tega bi bilo treba kot turistični paket 
obravnavati kombinacijo potovalnih 
storitev, pri katerih se med gospodarskimi 
subjekti najpozneje ob potrditvi 
rezervacije prve storitve prenašajo ime in
osebni podatki potnika, potrebni za 
sklenitev rezervacije. Osebni podatki, 
potrebni za sklenitev rezervacije, se 
nanašajo na podatke s kreditne kartice ali 
druge informacije, potrebne za pridobitev 
plačila. Zgolj prenos podatkov, kot je kraj 
ali čas potovanja, pa po drugi strani ne bi 
smel zadostovati.

(18) Prav tako bi bilo treba pojasniti, da bi 
morale turistični paket pomeniti pogodbe, s 
katerimi gospodarski subjekt potniku po 
sklenitvi pogodbe omogoči, da izbira med 
različnimi vrstami potovalnih storitev, kot 
je na primer darilni potovalni paket. Poleg 
tega bi bilo treba kot turistični paket 
obravnavati kombinacijo potovalnih 
storitev, pri katerih se med gospodarskimi 
subjekti prenašajo ime ali podatki o 
rezervaciji potnika, potrebni za sklenitev 
rezervacij.

Or. en

Predlog spremembe 112
Catherine Stihler

Predlog direktive
Uvodna izjava 18

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(18) Prav tako bi bilo treba pojasniti, da bi 
morale turistični paket pomeniti pogodbe, s 
katerimi gospodarski subjekt potniku po 
sklenitvi pogodbe omogoči, da izbira med 
različnimi vrstami potovalnih storitev, kot 
je na primer darilni potovalni paket. Poleg 

(18) Prav tako bi bilo treba pojasniti, da bi 
morale turistični paket pomeniti pogodbe, s 
katerimi gospodarski subjekt potniku po 
sklenitvi pogodbe omogoči, da izbira med 
različnimi vrstami potovalnih storitev, kot 
je na primer darilni potovalni paket. Poleg 
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tega bi bilo treba kot turistični paket 
obravnavati kombinacijo potovalnih 
storitev, pri katerih se med gospodarskimi 
subjekti najpozneje ob potrditvi 
rezervacije prve storitve prenašajo ime in
osebni podatki potnika, potrebni za 
sklenitev rezervacije. Osebni podatki, 
potrebni za sklenitev rezervacije, se 
nanašajo na podatke s kreditne kartice ali 
druge informacije, potrebne za pridobitev 
plačila. Zgolj prenos podatkov, kot je kraj 
ali čas potovanja, pa po drugi strani ne bi 
smel zadostovati.

tega bi bilo treba kot turistični paket 
obravnavati kombinacijo potovalnih 
storitev, pri katerih se med gospodarskimi 
subjekti prenašajo ime ali podatki potnika, 
potrebni za sklenitev rezervacije.

Or. en

Obrazložitev

Prenos podatkov o potrošniku med povezanimi postopki rezervacij bi moral zadostovati za 
oblikovanje organiziranih počitnic, če vodi h kombinaciji najmanj dveh različnih vrst 
potovalnih storitev v okviru istega potovanja. Poleg tega je izraz „osebni podatki“ 
presplošen.

Predlog spremembe 113
Philippe Juvin

Predlog direktive
Uvodna izjava 18

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(18) Prav tako bi bilo treba pojasniti, da bi 
morale turistični paket pomeniti pogodbe, s 
katerimi gospodarski subjekt potniku po 
sklenitvi pogodbe omogoči, da izbira med 
različnimi vrstami potovalnih storitev, kot 
je na primer darilni potovalni paket. Poleg 
tega bi bilo treba kot turistični paket 
obravnavati kombinacijo potovalnih 
storitev, pri katerih se med gospodarskimi 
subjekti najpozneje ob potrditvi rezervacije 
prve storitve prenašajo ime in osebni 
podatki potnika, potrebni za sklenitev 
rezervacije. Osebni podatki, potrebni za 
sklenitev rezervacije, se nanašajo na 
podatke s kreditne kartice ali druge 

(18) Prav tako bi bilo treba pojasniti, da bi 
morale turistični paket pomeniti pogodbe, s 
katerimi gospodarski subjekt potniku po 
sklenitvi pogodbe omogoči, da izbira med 
različnimi vrstami potovalnih storitev, kot 
je na primer darilni potovalni paket. Poleg 
tega bi bilo treba kot turistični paket 
obravnavati kombinacijo potovalnih 
storitev, pri katerih se med gospodarskimi 
subjekti najpozneje ob potrditvi rezervacije 
prve storitve po e-pošti prenašajo osebni 
podatki potnika, potrebni za sklenitev 
rezervacije. Osebni podatki potnika, 
potrebni za sklenitev rezervacije, se 
nanašajo na ime potnika, njegov naslov, 
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informacije, potrebne za pridobitev plačila. 
Zgolj prenos podatkov, kot je kraj ali čas 
potovanja, pa po drugi strani ne bi smel 
zadostovati.

telefonsko številko, podatke s kreditne 
kartice ali druge informacije, potrebne za 
pridobitev plačila. Zgolj prenos podatkov, 
povezanih samo s potovalno storitvijo, kot 
je kraj ali čas potovanja, brez prenosa 
osebnih podatkov potnika, pa po drugi 
strani ne bi smel zadostovati.

Or. en

Obrazložitev

Pojasnitev vrste izmenjanih informacij (razlika med paketnim potovanjem, kot je opredeljeno 
v členu 3(2)(v), in pomočjo pri organizaciji potovanja, kot je opredeljena v členu 3(5)(b)). 
Zgolj povezava na spletišče še ne pomeni pomoči pri organizaciji potovanja (potreben je 
minimalen prenos podatkov med gospodarskimi subjekti, ki se nanašajo izključno na 
rezervacijo – datumi in kraj). Pojasniti je treba pravi čas potrditve (prejem potrditvenega e-
sporočila), da se zagotovi pravna varnost (opredelitev časovnega obdobja vpliva na to, kaj se 
bo obravnavalo kot paketno potovanje in kaj ne).

Predlog spremembe 114
Heide Rühle

Predlog direktive
Uvodna izjava 18

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(18) Prav tako bi bilo treba pojasniti, da bi 
morale turistični paket pomeniti pogodbe, s 
katerimi gospodarski subjekt potniku po 
sklenitvi pogodbe omogoči, da izbira med 
različnimi vrstami potovalnih storitev, kot 
je na primer darilni potovalni paket. Poleg 
tega bi bilo treba kot turistični paket 
obravnavati kombinacijo potovalnih 
storitev, pri katerih se med gospodarskimi 
subjekti najpozneje ob potrditvi rezervacije 
prve storitve prenašajo ime in osebni 
podatki potnika, potrebni za sklenitev 
rezervacije. Osebni podatki, potrebni za 
sklenitev rezervacije, se nanašajo na 
podatke s kreditne kartice ali druge 
informacije, potrebne za pridobitev plačila. 
Zgolj prenos podatkov, kot je kraj ali čas 
potovanja, pa po drugi strani ne bi smel 
zadostovati.

(18) Prav tako bi bilo treba pojasniti, da bi 
morale turistični paket pomeniti pogodbe, s 
katerimi gospodarski subjekt potniku po 
sklenitvi pogodbe omogoči, da izbira med 
različnimi vrstami potovalnih storitev, kot 
je na primer darilni potovalni paket. Poleg 
tega bi bilo treba kot turistični paket 
obravnavati kombinacijo potovalnih 
storitev, pri katerih se med gospodarskimi 
subjekti najpozneje ob potrditvi rezervacije 
prve storitve prenašajo osebni podatki, 
potrebni za sklenitev rezervacije. Osebni 
podatki, potrebni za sklenitev rezervacije, 
se nanašajo na podatke s kreditne kartice 
ali druge informacije, potrebne za 
pridobitev plačila. Zgolj prenos podatkov, 
kot je kraj ali čas potovanja, pa po drugi 
strani ne bi smel zadostovati.
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Or. en

Predlog spremembe 115
Sergio Gaetano Cofferati

Predlog direktive
Uvodna izjava 19

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(19) Da bi se izognili nepotrebnim 
bremenom za gospodarske subjekte, bi 
bilo treba s področja uporabe te direktive 
izključiti potovanja, ki trajajo manj kot 
24 ur in ne vključujejo nastanitve, ter 
občasno organizirane turistične pakete, 
saj potniki v primeru kratkih potovanj ne 
potrebujejo toliko varstva.

črtano

Or. en

Predlog spremembe 116
Anna Hedh

Predlog direktive
Uvodna izjava 19

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(19) Da bi se izognili nepotrebnim 
bremenom za gospodarske subjekte, bi 
bilo treba s področja uporabe te direktive 
izključiti potovanja, ki trajajo manj kot 
24 ur in ne vključujejo nastanitve, ter 
občasno organizirane turistične pakete, 
saj potniki v primeru kratkih potovanj ne 
potrebujejo toliko varstva.

črtano

Or. sv

Predlog spremembe 117
Philippe Juvin
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Predlog direktive
Uvodna izjava 20

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(20) Glavna značilnost paketnih potovanj 
je ta, da je za pravilno izvedbo paketa kot 
celote odgovoren vsaj en gospodarski 
subjekt kot organizator potovanja. Le 
kadar kot organizator turističnega paketa 
deluje drug gospodarski subjekt, bi lahko 
gospodarski subjekt, ponavadi agent v 
turistični agenciji ali prek spleta, deloval 
zgolj kot turistični agent ali posrednik, ne 
bi pa bil odgovoren kot organizator 
turističnega paketa. Ali gospodarski 
subjekt za zadevni turistični paket deluje 
kot organizator, bi moralo biti odvisno od 
tega, ali je bil vključen v oblikovanje 
turističnega paketa, kot je opredeljen po tej 
direktivi, ne pa od naziva, pod katerim 
posluje. Kadar dva ali več gospodarskih 
subjektov izpolnjuje merilo, po katerem je 
kombinacija potovalnih storitev turistični 
paket, in kadar ti gospodarski subjekti 
potnika niso obvestili o tem, kateri izmed 
njih je organizator turističnega paketa, bi 
bilo treba kot organizatorje obravnavati vse 
zadevne gospodarske subjekte.

(20) Glavna značilnost paketnih potovanj 
je ta, da je za pravilno izvedbo paketa kot 
celote odgovoren vsaj en gospodarski 
subjekt, organizator potovanja in/ali 
turistični agent. Ali gospodarski subjekt za 
zadevni turistični paket deluje kot 
organizator, bi moralo biti odvisno od tega, 
ali je bil vključen v oblikovanje 
turističnega paketa, kot je opredeljen po tej 
direktivi, ne pa od naziva, pod katerim 
posluje. Kadar dva ali več gospodarskih 
subjektov izpolnjuje merilo, po katerem je 
kombinacija potovalnih storitev turistični 
paket, in kadar ti gospodarski subjekti 
potnika niso obvestili o tem, kateri izmed 
njih je organizator turističnega paketa, bi 
bilo treba kot organizatorje obravnavati vse 
zadevne gospodarske subjekte.

Or. en

Obrazložitev

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.

Predlog spremembe 118
Philippe Juvin
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Predlog direktive
Uvodna izjava 21

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(21) Turistični agenti bi morali biti v zvezi 
s turističnimi paketi skupaj z organizatorji 
potovanj odgovorni za zagotavljanje 
informacij pred sklenitvijo pogodbe. 
Obenem pa bi bilo treba pojasniti, da so oni 
odgovorni za napake pri rezervaciji. 
Potniki bi morali za poenostavitev 
komunikacije, zlasti v čezmejnih primerih, 
imeti možnost, da se na organizatorja 
potovanja obrnejo tudi prek turističnega 
agenta, pri katerem so turistični paket 
kupili.

(21) Turistični agenti bi morali biti v zvezi 
s turističnimi paketi skupaj z organizatorji 
potovanj odgovorni za zagotavljanje 
informacij pred sklenitvijo pogodbe. 
Obenem pa bi bilo treba pojasniti, da so oni 
odgovorni za napake pri rezervaciji, kadar 
so dejansko vključeni v postopek 
rezervacije. Zato turistični agenti ne bi 
smeli biti odgovorni za napake pri 
rezervaciji, če so te posledica napak, ki jih 
je storil drug gospodarski subjekt, od 
katerega kupujejo dodatne potovalne 
storitve prek povezanih postopkov spletne 
rezervacije v okviru pomoči pri 
organizaciji potovanja zgolj na podlagi 
prenosa usmerjenih informacij, vključno s 
krajem in časom potovanja. V tem 
primeru bi moral biti gospodarski subjekt, 
ki zagotavlja dodatne potovalne storitve, 
odgovoren za napake, ki so nastale v 
postopku rezervacije takšnih storitev. 
Potniki bi morali za poenostavitev 
komunikacije, zlasti v čezmejnih primerih, 
imeti možnost, da se na organizatorja 
potovanja obrnejo tudi prek turističnega 
agenta, pri katerem so turistični paket 
kupili.

Or. en

Obrazložitev

Turistični agenti bi morali biti odgovorni za napake pri rezervaciji samo, kadar so dejansko 
udeleženi v postopku rezervacije. Če v primeru pomoči pri organizaciji potovanja prek 
povezanih postopkov spletne rezervacije na podlagi prenosa usmerjenih informacij med 
gospodarskimi subjekti, ki vključujejo kraj in čas potovanja (glej predlog spremembe 
člena 3(5)(b)), gospodarski subjekt, ki zagotavlja dodatne storitve, stori napake pri 
rezervaciji, bi moral zanje odgovarjati sam in ne turistični agent, ki nima nikakršnega 
nadzora nad rezervacijo dodatnih storitev.
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Predlog spremembe 119
Catherine Stihler

Predlog direktive
Uvodna izjava 23

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(23) Bistveni podatki, na primer o glavnih 
značilnostih potovalnih storitev, ali cene iz 
reklam na spletnih straneh organizatorja 
potovanja ali v katalogih kot del informacij 
pred sklenitvijo pogodbe bi morali biti 
zavezujoči, razen če si organizator 
potovanja pridržuje pravico, da spremeni 
navedene elemente, ter če je potnik o takih 
spremembah pred sklenitvijo pogodbe 
obveščen jasno in v vidni obliki. Čeprav je 
primerno, da se v določenih okoliščinah o 
spremembah, ki vplivajo na izvedbo 
pogodbe, stranki obveščata prek trajnega 
nosilca podatkov, da imata v prihodnosti 
dostop do njih, pa glede na nove 
komunikacijske tehnologije posebnih 
pravil ni več treba pisati v kataloge. Kadar 
se obe stranki pogodbe s tem izrecno 
strinjata, bi moralo biti te informacije 
vedno možno spremeniti.

(23) Bistveni podatki, na primer o glavnih 
značilnostih potovalnih storitev, ali cene iz 
reklam na spletnih straneh organizatorja 
potovanja ali v katalogih kot del informacij 
pred sklenitvijo pogodbe bi morali biti 
zavezujoči, razen če si organizator 
potovanja pridržuje pravico, da spremeni 
navedene elemente, ter če je potnik o takih 
spremembah pred sklenitvijo pogodbe 
obveščen jasno in v vidni obliki. O 
spremembah, ki vplivajo na izvedbo 
pogodbe, se morata stranki ustrezno 
obveščati prek trajnega nosilca podatkov, 
da imata v prihodnosti dostop do njih. 
Kadar se obe stranki pogodbe s tem izrecno 
strinjata, bi moralo biti te informacije 
vedno možno spremeniti.

Or. en

Obrazložitev

Čeprav je digitalna komunikacija vse bolj razširjena, bi morale biti informacije še vedno na 
voljo na različnih medijih, da se zagotovi dostopnost za vse potrošnike.

Predlog spremembe 120
Emma McClarkin

Predlog direktive
Uvodna izjava 23 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(23a) Vendar glede na nove 
komunikacijske tehnologije, ki 
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pripomorejo k temu, da imajo potrošniki
dostop do najnovejših informacij v času 
rezervacije, in rastoči trend spletne 
rezervacije potovalnih paketov, posebnih 
pravil ni več treba tiskati v katalogih.

Or. en

Predlog spremembe 121
Jorgo Chatzimarkakis

Predlog direktive
Uvodna izjava 23 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(23a) Časi letov bi morali biti bistveni 
sestavni del pogodbe in ena od glavnih 
značilnosti potovanja. Odstopanja ne bi 
smela biti večja od petih ur.

Or. en

Predlog spremembe 122
Hans-Peter Mayer

Predlog direktive
Uvodna izjava 26

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(26) Ker se paketi pogosto kupijo veliko 
pred njihovo izvedbo, se lahko zgodijo 
nepričakovani dogodki. Zato bi moral imeti 
potnik pod določenimi pogoji pravico, da 
turistični paket prenese na drugega potnika. 
Organizatorjem potovanja bi moralo biti v 
takih primerih omogočeno, da bi izterjali 
svoje stroške, na primer če podizvajalec 
zahteva plačilo za spremembo imena 
potnika ali preklic vozovnice in izdajo 
nove. Potniki bi morali tudi imeti možnost, 
da kadar koli pred začetkom turističnega 
paketa odstopijo od pogodbe proti plačilu 
ustreznega nadomestila, pa tudi pravico do 
odstopa od pogodbe brez plačila 

(26) Ker se paketi pogosto kupijo veliko 
pred njihovo izvedbo, se lahko zgodijo 
nepričakovani dogodki. Zato bi moral imeti 
potnik pod določenimi pogoji pravico, da 
turistični paket prenese na drugega potnika. 
Organizatorjem potovanja bi moralo biti v 
takih primerih omogočeno, da bi izterjali 
svoje stroške, na primer če podizvajalec 
zahteva plačilo za spremembo imena 
potnika ali preklic vozovnice in izdajo 
nove. Potniki bi morali tudi imeti možnost,
da kadar koli pred začetkom turističnega 
paketa odstopijo od pogodbe proti plačilu 
ustreznega nadomestila, pa tudi pravico do 
odstopa od pogodbe brez plačila 
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nadomestila, kadar bodo na turistični paket 
precej vplivale neizogibne in izjemne 
okoliščine, kot je vojskovanje ali naravna 
katastrofa. Šteje se, da obstajajo neizogibne 
in izjemne okoliščine zlasti takrat, kadar v 
zanesljivih in javno dostopnih poročilih, 
kot so priporočila organov držav članic, 
potovanja na namembni kraj ne 
priporočajo.

nadomestila, kadar bodo na turistični paket 
precej vplivale neizogibne in izjemne 
okoliščine, kot je vojskovanje ali naravna 
katastrofa, med drugim tudi terorizem, 
tornado, potresi in politična nestabilnost, 
ki ogroža potnike. Šteje se, da obstajajo 
neizogibne in izjemne okoliščine zlasti 
takrat, kadar v zanesljivih in javno 
dostopnih poročilih, kot so priporočila 
organov držav članic, potovanja na 
namembni kraj ne priporočajo.

Or. de

Predlog spremembe 123
Sergio Gaetano Cofferati

Predlog direktive
Uvodna izjava 26

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(26) Ker se paketi pogosto kupijo veliko 
pred njihovo izvedbo, se lahko zgodijo 
nepričakovani dogodki. Zato bi moral imeti 
potnik pod določenimi pogoji pravico, da 
turistični paket prenese na drugega potnika. 
Organizatorjem potovanja bi moralo biti v 
takih primerih omogočeno, da bi izterjali 
svoje stroške, na primer če podizvajalec 
zahteva plačilo za spremembo imena 
potnika ali preklic vozovnice in izdajo 
nove. Potniki bi morali tudi imeti možnost, 
da kadar koli pred začetkom turističnega 
paketa odstopijo od pogodbe proti plačilu
ustreznega nadomestila, pa tudi pravico do 
odstopa od pogodbe brez plačila 
nadomestila, kadar bodo na turistični paket 
precej vplivale neizogibne in izjemne 
okoliščine, kot je vojskovanje ali naravna 
katastrofa. Šteje se, da obstajajo neizogibne 
in izjemne okoliščine zlasti takrat, kadar v 
zanesljivih in javno dostopnih poročilih, 
kot so priporočila organov držav članic, 
potovanja na namembni kraj ne 
priporočajo.

(26) Ker se paketi pogosto kupijo veliko 
pred njihovo izvedbo, se lahko zgodijo 
nepričakovani dogodki. Zato bi moral imeti 
potnik pod določenimi pogoji pravico, da 
turistični paket prenese na drugega potnika. 
Organizatorjem potovanja bi moralo biti v 
takih primerih omogočeno, da bi izterjali 
morebitne stroške, na primer če 
podizvajalec zahteva plačilo za spremembo 
imena potnika ali preklic vozovnice in 
izdajo nove. Potniki bi morali tudi imeti 
možnost, da kadar koli pred začetkom 
turističnega paketa odstopijo od pogodbe. 
Odpoved je lahko povezana s plačilom
ustreznega nadomestila, pri čemer bi 
morale biti v tem primeru v pogodbi 
opredeljene razumne standardne 
odstopnine. V vsakem primeru pa imajo 
potniki pravico do odstopa od pogodbe 
brez plačila nadomestila, kadar bodo na 
turistični paket precej vplivale neizogibne 
in izjemne okoliščine, kot je vojskovanje 
ali naravna katastrofa. Šteje se, da 
obstajajo neizogibne in izjemne okoliščine 
zlasti takrat, kadar v zanesljivih in javno 
dostopnih poročilih, kot so priporočila 
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organov držav članic, potovanja na 
namembni kraj ne priporočajo.

Or. en

Predlog spremembe 124
Philippe Juvin

Predlog direktive
Uvodna izjava 26

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(26) Ker se paketi pogosto kupijo veliko 
pred njihovo izvedbo, se lahko zgodijo 
nepričakovani dogodki. Zato bi moral imeti 
potnik pod določenimi pogoji pravico, da 
turistični paket prenese na drugega potnika. 
Organizatorjem potovanja bi moralo biti v 
takih primerih omogočeno, da bi izterjali 
svoje stroške, na primer če podizvajalec 
zahteva plačilo za spremembo imena 
potnika ali preklic vozovnice in izdajo 
nove. Potniki bi morali tudi imeti možnost, 
da kadar koli pred začetkom turističnega 
paketa odstopijo od pogodbe proti plačilu 
ustreznega nadomestila, pa tudi pravico do 
odstopa od pogodbe brez plačila 
nadomestila, kadar bodo na turistični paket 
precej vplivale neizogibne in izjemne 
okoliščine, kot je vojskovanje ali naravna 
katastrofa. Šteje se, da obstajajo neizogibne 
in izjemne okoliščine zlasti takrat, kadar v 
zanesljivih in javno dostopnih poročilih, 
kot so priporočila organov držav članic, 
potovanja na namembni kraj ne 
priporočajo.

(26) Ker se paketi pogosto kupijo veliko 
pred njihovo izvedbo, se lahko zgodijo 
nepričakovani dogodki. Zato bi moral imeti 
potnik pod določenimi pogoji pravico, da 
turistični paket prenese na drugega potnika. 
Organizatorjem potovanja bi moralo biti v 
takih primerih omogočeno, da bi izterjali 
svoje stroške, na primer če podizvajalec 
zahteva plačilo za spremembo imena 
potnika ali preklic vozovnice in izdajo 
nove. Potniki bi morali tudi imeti možnost, 
da kadar koli pred začetkom turističnega 
paketa odstopijo od pogodbe proti plačilu 
ustreznega nadomestila, pa tudi pravico do 
odstopa od pogodbe brez plačila 
nadomestila, kadar bodo na turistični paket 
precej vplivale neizogibne in izredne 
okoliščine, kot je vojskovanje ali naravna 
katastrofa. Šteje se, da obstajajo neizogibne 
in izredne okoliščine zlasti takrat, kadar v 
zanesljivih in javno dostopnih poročilih, 
kot so priporočila organov držav članic, 
potovanja na namembni kraj ne 
priporočajo.

Or. fr

Obrazložitev

Ta predlog spremembe zadeva francosko različico. Treba je uskladiti izraze z izrazi, ki se 
uporabljajo v Uredbi(ES) št. 261/2004 (pravice potnikov v primerih zavrnitve vkrcanja, 
odpovedi ali velike zamude letov) in se nanašajo na „izredne okoliščine“ (v angleščini 
„extraordinary circumstances“).
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Predlog spremembe 125
Anna Hedh

Predlog direktive
Uvodna izjava 26

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(26) Ker se paketi pogosto kupijo veliko 
pred njihovo izvedbo, se lahko zgodijo 
nepričakovani dogodki. Zato bi moral imeti 
potnik pod določenimi pogoji pravico, da 
turistični paket prenese na drugega potnika. 
Organizatorjem potovanja bi moralo biti v 
takih primerih omogočeno, da bi izterjali 
svoje stroške, na primer če podizvajalec 
zahteva plačilo za spremembo imena 
potnika ali preklic vozovnice in izdajo 
nove. Potniki bi morali tudi imeti možnost, 
da kadar koli pred začetkom turističnega 
paketa odstopijo od pogodbe proti plačilu 
ustreznega nadomestila, pa tudi pravico do 
odstopa od pogodbe brez plačila 
nadomestila, kadar bodo na turistični paket 
precej vplivale neizogibne in izjemne 
okoliščine, kot je vojskovanje ali naravna 
katastrofa. Šteje se, da obstajajo neizogibne 
in izjemne okoliščine zlasti takrat, kadar v 
zanesljivih in javno dostopnih poročilih, 
kot so priporočila organov držav članic, 
potovanja na namembni kraj ne 
priporočajo.

(26) Ker se paketi pogosto kupijo veliko 
pred njihovo izvedbo, se lahko zgodijo 
nepričakovani dogodki. Zato bi moral imeti 
potnik pod določenimi pogoji pravico, da 
turistični paket prenese na drugega potnika. 
Organizatorjem potovanja bi moralo biti v 
takih primerih omogočeno, da bi izterjali 
svoje stroške, na primer če podizvajalec 
zahteva plačilo za spremembo imena 
potnika ali preklic vozovnice in izdajo 
nove. Potniki bi morali tudi imeti možnost, 
da kadar koli pred začetkom turističnega 
paketa odstopijo od pogodbe proti plačilu 
ustreznega nadomestila, pa tudi pravico do 
odstopa od pogodbe brez plačila 
nadomestila, kadar bodo na turistični paket 
precej vplivale neizogibne in izjemne 
okoliščine, kot so vojskovanje, terorizem, 
politična nestabilnost ali naravna 
katastrofa. Šteje se, da obstajajo neizogibne 
in izjemne okoliščine zlasti takrat, kadar v 
zanesljivih in javno dostopnih poročilih, 
kot so priporočila organov držav članic, 
potovanja na namembni kraj ne 
priporočajo.

Or. sv

Predlog spremembe 126
Catherine Stihler

Predlog direktive
Uvodna izjava 27
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(27) Tudi organizator potovanja bi moral 
imeti v posebnih primerih pravico, da pred 
začetkom turističnega paketa odstopi od 
pogodbe brez plačila nadomestila, na 
primer če ni prijavljenega najmanjšega 
števila udeležencev in kadar je ta možnost 
določena v pogodbi.

(27) Tudi organizator potovanja bi moral 
imeti v posebnih primerih pravico, da pred 
začetkom turističnega paketa odstopi od 
pogodbe brez plačila nadomestila, na 
primer če ni prijavljenega najmanjšega 
števila udeležencev in kadar je ta možnost 
določena v pogodbi. V takšnem primeru bi 
moral organizator potovanja ustrezno 
obvestiti potnike, na katere lahko takšna 
določba vpliva.

Or. en

Predlog spremembe 127
Sergio Gaetano Cofferati

Predlog direktive
Uvodna izjava 28

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(28) Organizatorjem bi moralo biti v 
določenih primerih dovoljeno, da vnesejo 
enostranske spremembe v pogodbo o 
turističnem potovanju. Toda če se zaradi 
predlaganih sprememb katera koli od 
glavnih značilnosti potovalnih storitev 
bistveno spremeni, bi morali imeti potniki 
pravico do odstopa od pogodbe. Povišanja 
cen bi morala biti mogoča le, če se 
spremenijo cena goriva za prevoz 
potnikov, takse ali pristojbine, ki jih 
nalagajo tretje strani, ki niso neposredno 
vključene v izvedbo vključenih potovalnih 
storitev, ali menjalni tečaji, povezani s 
paketom, ter če je v pogodbi izrecno 
predvideno povišanje ali znižanje cen. 
Povišanja cen bi morala biti omejena na 
10 % cene paketa.

(28) Organizatorjem bi moralo biti v 
določenih primerih dovoljeno, da vnesejo 
enostranske spremembe v pogodbo o 
paketnem potovanju. Toda če se zaradi 
predlaganih sprememb katera koli od 
glavnih značilnosti potovalnih storitev 
spremeni, bi morali imeti potniki pravico 
do odstopa od pogodbe. Povišanja cen bi 
morala biti mogoča le, če je bila pogodba 
sklenjena več kot tri mesece pred njenim 
začetkom veljavnosti in če se spremenijo 
cena goriva za prevoz potnikov, takse ali 
pristojbine, ki jih nalagajo tretje strani, ki 
niso neposredno vključene v izvedbo 
vključenih potovalnih storitev, ali menjalni 
tečaji, povezani s paketom, ter če je v 
pogodbi izrecno predvideno povišanje ali 
znižanje cen. Povišanja cen bi morala biti 
omejena na 5 % cene paketa.

Or. en
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Predlog spremembe 128
Konstantinos Pupakis (Konstantinos Poupakis)

Predlog direktive
Uvodna izjava 28

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(28) Organizatorjem bi moralo biti v 
določenih primerih dovoljeno, da vnesejo 
enostranske spremembe v pogodbo o 
paketnem potovanju. Toda če se zaradi 
predlaganih sprememb katera koli od 
glavnih značilnosti potovalnih storitev 
bistveno spremeni, bi morali imeti potniki 
pravico do odstopa od pogodbe. Povišanja 
cen bi morala biti mogoča le, če se 
spremenijo cena goriva za prevoz 
potnikov, takse ali pristojbine, ki jih 
nalagajo tretje strani, ki niso neposredno 
vključene v izvedbo vključenih potovalnih 
storitev, ali menjalni tečaji, povezani s 
paketom, ter če je v pogodbi izrecno 
predvideno povišanje ali znižanje cen. 
Povišanja cen bi morala biti omejena na 
10 % cene paketa.

(28) Organizatorjem bi moralo biti v 
določenih primerih dovoljeno, da vnesejo 
enostranske spremembe v pogodbo o 
paketnem potovanju. Toda če se zaradi 
predlaganih sprememb katera koli od 
glavnih značilnosti potovalnih storitev 
bistveno spremeni, bi morali imeti potniki 
pravico do odstopa od pogodbe. Povišanja 
cen bi morala biti mogoča le, če se 
spremenijo cena goriva za prevoz 
potnikov, takse ali pristojbine, ki jih 
nalagajo tretje strani, ki niso neposredno 
vključene v izvedbo vključenih potovalnih 
storitev, ali menjalni tečaji, povezani s 
paketom, ter če je v pogodbi izrecno 
predvideno povišanje ali znižanje cen. 
Povišanja cen bi morala biti omejena na 
5 % cene paketa.

Or. el

Obrazložitev

10-odstotna omejitev bi potnikom naložila nesorazmerno breme, zlasti v primerih, ko so 
stroški določenega turističnega paketa že tako visoki in/ali je udeleženo veliko število 
potnikov, na primer družine (če predpostavimo, da bi vsak član družine moral plačati 10 % 
več).

Predlog spremembe 129
Philippe Juvin

Predlog direktive
Uvodna izjava 30

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(30) Zaradi zagotavljanja skladnosti je 
primerno, da se določbe te direktive 

(30) Zaradi zagotavljanja skladnosti je 
primerno, da se določbe te direktive 
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uskladijo z mednarodnimi konvencijami, ki 
zajemajo potovalne storitve, in z 
zakonodajo Unije o pravicah potnikov. 
Kadar je organizator potovanja odgovoren 
za neizvedbo ali pomanjkljivo izvedbo 
storitev, vključenih v turističnem paketu, 
bi se moral biti zmožen sklicevati se na 
omejitve odgovornosti ponudnikov 
storitev, določenih v takih mednarodnih 
konvencijah, kot so: Montrealska 
konvencija o poenotenju nekaterih pravil 
za mednarodni letalski prevoz iz 
leta 199918, Konvencija o mednarodnem 
železniškem prometu (COTIF) iz 
leta 198019 ter Atenska konvencija o 
prevozu potnikov in njihove prtljage po 
morju iz leta 197420. Kadar zaradi 
neizogibnih ali izjemnih okoliščin povratka 
potnika na kraj odhoda ni mogoče 
zagotoviti, je treba obveznost organizatorja
potovanja, v skladu s katero nosi stroške 
podaljšanega bivanja potnika na 
namembnem kraju, uskladiti s predlogom 
Komisije21 o spremembi Uredbe (ES) 
št. 261/2004 Evropskega parlamenta in 
Sveta z dne 11. februarja 2004 o določitvi 
skupnih pravil glede odškodnine in pomoči 
potnikom v primerih zavrnitve vkrcanja, 
odpovedi ali velike zamude letov22.

uskladijo z mednarodnimi konvencijami, ki 
zajemajo potovalne storitve, in z 
zakonodajo Unije o pravicah potnikov. 
Kadar je organizator potovanja in/ali 
turistični agent odgovoren za neizvedbo 
ali pomanjkljivo izvedbo storitev, 
vključenih v pogodbo o paketnem 
potovanju, bi se moral biti zmožen 
sklicevati se na omejitve odgovornosti 
ponudnikov storitev, določenih v takih 
mednarodnih konvencijah, kot so 
Montrealska konvencija o poenotenju 
nekaterih pravil za mednarodni letalski 
prevoz iz leta 199918, Konvencija o 
mednarodnem železniškem prometu 
(COTIF) iz leta 198019 ter Atenska 
konvencija o prevozu potnikov in njihove 
prtljage po morju iz leta 197420. Kadar 
zaradi neizogibnih ali izjemnih okoliščin 
povratka potnika na kraj odhoda ni mogoče 
zagotoviti, je treba obveznost organizatorja
potovanja in/ali turističnega agenta, v 
skladu s katero nosi stroške podaljšanega 
bivanja potnika na namembnem kraju, 
uskladiti s predlogom Komisije21 o 
spremembi Uredbe (ES) št. 261/2004 
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 
11. februarja 2004 o določitvi skupnih 
pravil glede odškodnine in pomoči 
potnikom v primerih zavrnitve vkrcanja, 
odpovedi ali velike zamude letov22.

__________________ __________________
18 2001/539/ES: Sklep Sveta z dne 
5. aprila 2001 o sklenitvi Konvencije o 
poenotenju nekaterih pravil za mednarodni 
letalski prevoz (Montrealska konvencija) s 
strani Evropske skupnosti (UL L 194, 
18.7.2001, str. 38).

18 2001/539/ES: Sklep Sveta z dne 
5. aprila 2001 o sklenitvi Konvencije o 
poenotenju nekaterih pravil za mednarodni 
letalski prevoz (Montrealska konvencija) s 
strani Evropske skupnosti (UL L 194, 
18.7.2001, str. 38).

19 2013/103/EU: Sklep Sveta z dne 
16. junija 2011 o podpisu in sklenitvi 
Sporazuma med Evropsko unijo in 
Medvladno organizacijo za mednarodni 
železniški promet o pristopu Evropske 
unije h Konvenciji o mednarodnem 
železniškem prometu (COTIF) (UL L 51, 
23.2.2013, str. 1).

19 2013/103/EU: Sklep Sveta z dne 
16. junija 2011 o podpisu in sklenitvi 
Sporazuma med Evropsko unijo in 
Medvladno organizacijo za mednarodni 
železniški promet o pristopu Evropske 
unije h Konvenciji o mednarodnem 
železniškem prometu (COTIF) (UL L 51, 
23.2.2013, str. 1).
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20 2012/22/EU: Sklep Sveta z dne 
12. decembra 2011 o pristopu Evropske 
unije k Protokolu iz leta 2002 k Atenski 
konvenciji o prevozu potnikov in njihove 
prtljage po morju iz leta 1974, z izjemo 
členov 10 in 11 Konvencije (UL L 8, 
12.1.2012, str. 1).

20 2012/22/EU: Sklep Sveta z dne 
12. decembra 2011 o pristopu Evropske 
unije k Protokolu iz leta 2002 k Atenski 
konvenciji o prevozu potnikov in njihove 
prtljage po morju iz leta 1974, z izjemo 
členov 10 in 11 Konvencije (UL L 8, 
12.1.2012, str. 1).

21 Predlog Uredbe Evropskega parlamenta 
in Sveta o spremembi Uredbe (ES) 
št. 261/2004 o določitvi skupnih pravil 
glede odškodnine in pomoči potnikom v 
primerih zavrnitve vkrcanja, odpovedi ali 
velike zamude letov ter Uredbe (ES) 
št. 2027/97 o odgovornosti letalskih 
prevoznikov v zvezi z letalskim prevozom 
potnikov in njihove prtljage –
COM(2013) 130 final.

21 Predlog Uredbe Evropskega parlamenta 
in Sveta o spremembi Uredbe (ES) 
št. 261/2004 o določitvi skupnih pravil 
glede odškodnine in pomoči potnikom v 
primerih zavrnitve vkrcanja, odpovedi ali 
velike zamude letov ter Uredbe (ES) 
št. 2027/97 o odgovornosti letalskih 
prevoznikov v zvezi z letalskim prevozom 
potnikov in njihove prtljage –
COM(2013) 130 final.

22 UL L 46, 17.2.2004, str. 1. 22 UL L 46, 17.2.2004, str. 1.

Or. en

Obrazložitev

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.

Predlog spremembe 130
Philippe Juvin

Predlog direktive
Uvodna izjava 30

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(30) Za zagotovitev skladnosti je treba 
določbe te direktive uskladiti z določbami 
mednarodnih konvencij o potovalnih 
storitvah in zakonodaje Unije o pravicah 
potnikov. Kadar je organizator potovanja 
odgovoren za neizvedbo ali pomanjkljivo 

(30) Za zagotovitev skladnosti je treba 
določbe te direktive uskladiti z določbami 
mednarodnih konvencij o potovalnih 
storitvah in zakonodaje Unije o pravicah 
potnikov. Kadar je organizator potovanja 
odgovoren za neizvedbo ali pomanjkljivo 
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izvedbo storitev, vključenih v turističnem 
paketu, bi se moral biti zmožen sklicevati 
se na omejitve odgovornosti ponudnikov 
storitev, določenih v takih mednarodnih 
konvencijah, kot so: Montrealska 
konvencija o poenotenju nekaterih pravil 
za mednarodni letalski prevoz iz leta 
199918, Konvencija o mednarodnem 
železniškem prometu (COTIF)19 iz leta 
1980 ter Atenska konvencija o prevozu 
potnikov in njihove prtljage po morju iz 
leta 197420. Kadar zaradi neizogibnih ali 
izjemnih okoliščin povratka potnika na kraj 
odhoda ni mogoče zagotoviti, je treba 
obveznost organizatorja turističnega 
potovanja, v skladu s katero nosi stroške 
podaljšanega bivanja potnika na 
namembnem kraju, uskladiti s predlogom 
Komisije21 o spremembi Uredbe (ES) št. 
261/2004 Evropskega parlamenta in Sveta 
z dne 11. februarja 2004 o določitvi 
skupnih pravil glede odškodnine in pomoči 
potnikom v primerih zavrnitve vkrcanja, 
odpovedi ali velike zamude letov22.

izvedbo storitev, vključenih v turističnem 
paketu, bi se moral biti zmožen sklicevati 
se na omejitve odgovornosti ponudnikov 
storitev, določenih v takih mednarodnih 
konvencijah, kot so: Montrealska 
konvencija o poenotenju nekaterih pravil 
za mednarodni letalski prevoz iz leta 
199918, Konvencija o mednarodnem 
železniškem prometu (COTIF)19 iz leta 
1980 ter Atenska konvencija o prevozu 
potnikov in njihove prtljage po morju iz 
leta 197420. Kadar zaradi neizogibnih ali 
izrednih okoliščin povratka potnika na kraj 
odhoda ni mogoče zagotoviti, je treba 
obveznost organizatorja turističnega 
potovanja, v skladu s katero nosi stroške 
podaljšanega bivanja potnika na 
namembnem kraju, uskladiti s predlogom 
Komisije21 o spremembi Uredbe (ES) št. 
261/2004 Evropskega parlamenta in Sveta 
z dne 11. februarja 2004 o določitvi 
skupnih pravil glede odškodnine in pomoči 
potnikom v primerih zavrnitve vkrcanja, 
odpovedi ali velike zamude letov22.

__________________ __________________
18 2001/539/ES: Sklep Sveta z dne 
5. aprila 2001 o sklenitvi Konvencije o 
poenotenju nekaterih pravil za mednarodni 
letalski prevoz (Montrealska konvencija) s 
strani Evropske skupnosti (UL L 194, 
18.7.2001, str. 38).

18 2001/539/ES: Sklep Sveta z dne 
5. aprila 2001 o sklenitvi Konvencije o 
poenotenju nekaterih pravil za mednarodni 
letalski prevoz (Montrealska konvencija) s 
strani Evropske skupnosti (UL L 194, 
18.7.2001, str. 38).

19 2013/103/EU: Sklep Sveta z 
dne 16. junija 2011 o podpisu in sklenitvi 
Sporazuma med Evropsko unijo in 
Medvladno organizacijo za mednarodni 
železniški promet o pristopu Evropske 
unije h Konvenciji o mednarodnem 
železniškem prometu (COTIF) (UL L 51, 
23.2.2013, str. 1).

19 2013/103/EU: Sklep Sveta z 
dne 16. junija 2011 o podpisu in sklenitvi 
Sporazuma med Evropsko unijo in 
Medvladno organizacijo za mednarodni 
železniški promet o pristopu Evropske 
unije h Konvenciji o mednarodnem 
železniškem prometu (COTIF) (UL L 51, 
23.2.2013, str. 1).

20 2012/22/EU: Sklep Sveta z dne 
12. decembra 2011 o pristopu Evropske 
unije k Protokolu iz leta 2002 k Atenski 
konvenciji o prevozu potnikov in njihove 
prtljage po morju iz leta 1974, z izjemo 
členov 10 in 11 Konvencije (UL L 8, 
12.1.2012, str. 1).

20 2012/22/EU: Sklep Sveta z dne 
12. decembra 2011 o pristopu Evropske 
unije k Protokolu iz leta 2002 k Atenski 
konvenciji o prevozu potnikov in njihove 
prtljage po morju iz leta 1974, z izjemo 
členov 10 in 11 Konvencije (UL L 8, 
12.1.2012, str. 1).
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21 Predlog Uredbe Evropskega parlamenta 
in Sveta o spremembi Uredbe (ES) št. 
261/2004 o določitvi skupnih pravil glede 
odškodnine in pomoči potnikom v primerih 
zavrnitve vkrcanja, odpovedi ali velike 
zamude letov ter Uredbe (ES) št. 2027/97 o 
odgovornosti letalskih prevoznikov v zvezi 
z letalskim prevozom potnikov in njihove 
prtljage – COM(2013) 130 final.

21 Predlog Uredbe Evropskega parlamenta 
in Sveta o spremembi Uredbe (ES) št. 
261/2004 o določitvi skupnih pravil glede 
odškodnine in pomoči potnikom v primerih 
zavrnitve vkrcanja, odpovedi ali velike 
zamude letov ter Uredbe (ES) št. 2027/97 o 
odgovornosti letalskih prevoznikov v zvezi 
z letalskim prevozom potnikov in njihove 
prtljage – COM(2013) 130 final.

22 UL L 46 z dne 17.2.2004, str.1. 22 UL L 46 z dne 17.2.2004, str.1.

Or. fr

Obrazložitev

Ta predlog spremembe zadeva francosko različico. Treba je uskladiti izraze z izrazi, ki se 
uporabljajo v Uredbi(ES) št. 261/2004 (pravice potnikov v primerih zavrnitve vkrcanja, 
odpovedi ali velike zamude letov) in se nanašajo na „izredne okoliščine“ (v angleščini 
„extraordinary circumstances“).

Predlog spremembe 131
Heide Rühle

Predlog direktive
Uvodna izjava 30

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(30) Zaradi zagotavljanja skladnosti je 
primerno, da se določbe te direktive 
uskladijo z mednarodnimi konvencijami, ki 
zajemajo potovalne storitve, in z 
zakonodajo Unije o pravicah potnikov. 
Kadar je organizator potovanja odgovoren 
za neizvedbo ali pomanjkljivo izvedbo 
storitev, vključenih v turističnem paketu, 
bi se moral biti zmožen sklicevati se na 
omejitve odgovornosti ponudnikov 
storitev, določenih v takih mednarodnih 
konvencijah, kot so: Montrealska 
konvencija o poenotenju nekaterih pravil 
za mednarodni letalski prevoz iz 
leta 199918, Konvencija o mednarodnem 
železniškem prometu (COTIF) iz 
leta 198019 ter Atenska konvencija o 
prevozu potnikov in njihove prtljage po 

(30) Zaradi zagotavljanja skladnosti je 
primerno, da se določbe te direktive 
uskladijo z mednarodnimi konvencijami, ki 
zajemajo potovalne storitve, in z 
zakonodajo Unije o pravicah potnikov, pri 
čemer ima zadnja prednost, če se 
uporablja. Kadar je organizator potovanja 
odgovoren za neizvedbo ali pomanjkljivo 
izvedbo storitev, vključenih v pogodbo o 
paketnem potovanju, bi se moral biti 
zmožen sklicevati se na omejitve 
odgovornosti ponudnikov storitev, 
določenih v takih mednarodnih 
konvencijah, kot so Montrealska 
konvencija o poenotenju nekaterih pravil 
za mednarodni letalski prevoz iz 
leta 199918, Konvencija o mednarodnem 
železniškem prometu (COTIF) iz 
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morju iz leta 197420. Kadar zaradi 
neizogibnih ali izjemnih okoliščin povratka 
potnika na kraj odhoda ni mogoče 
zagotoviti, je treba obveznost organizatorja 
potovanja, v skladu s katero nosi stroške 
podaljšanega bivanja potnika na 
namembnem kraju, uskladiti s predlogom 
Komisije21 o spremembi Uredbe (ES) 
št. 261/2004 Evropskega parlamenta in 
Sveta z dne 11. februarja 2004 o določitvi 
skupnih pravil glede odškodnine in pomoči 
potnikom v primerih zavrnitve vkrcanja, 
odpovedi ali velike zamude letov22.

leta 198019 ter Atenska konvencija o 
prevozu potnikov in njihove prtljage po 
morju iz leta 197420. Kadar zaradi 
neizogibnih ali izjemnih okoliščin povratka 
potnika na kraj odhoda ni mogoče 
zagotoviti, je treba obveznost organizatorja 
potovanja, v skladu s katero nosi stroške 
podaljšanega bivanja potnika na 
namembnem kraju, uskladiti s predlogom 
Komisije21 o spremembi Uredbe (ES) 
št. 261/2004 Evropskega parlamenta in 
Sveta z dne 11. februarja 2004 o določitvi 
skupnih pravil glede odškodnine in pomoči 
potnikom v primerih zavrnitve vkrcanja, 
odpovedi ali velike zamude letov22.

__________________ __________________
18 2001/539/ES: Sklep Sveta z dne 
5. aprila 2001 o sklenitvi Konvencije o 
poenotenju nekaterih pravil za mednarodni 
letalski prevoz (Montrealska konvencija) s 
strani Evropske skupnosti (UL L 194, 
18.7.2001, str. 38).

18 2001/539/ES: Sklep Sveta z dne 
5. aprila 2001 o sklenitvi Konvencije o 
poenotenju nekaterih pravil za mednarodni 
letalski prevoz (Montrealska konvencija) s 
strani Evropske skupnosti (UL L 194, 
18.7.2001, str. 38).

19 2013/103/EU: Sklep Sveta z dne 
16. junija 2011 o podpisu in sklenitvi 
Sporazuma med Evropsko unijo in 
Medvladno organizacijo za mednarodni 
železniški promet o pristopu Evropske 
unije h Konvenciji o mednarodnem 
železniškem prometu (COTIF) (UL L 51, 
23.2.2013, str. 1).

19 2013/103/EU: Sklep Sveta z dne 
16. junija 2011 o podpisu in sklenitvi 
Sporazuma med Evropsko unijo in 
Medvladno organizacijo za mednarodni 
železniški promet o pristopu Evropske 
unije h Konvenciji o mednarodnem 
železniškem prometu (COTIF) (UL L 51, 
23.2.2013, str. 1).

20 2012/22/EU: Sklep Sveta z dne 
12. decembra 2011 o pristopu Evropske 
unije k Protokolu iz leta 2002 k Atenski 
konvenciji o prevozu potnikov in njihove 
prtljage po morju iz leta 1974, z izjemo 
členov 10 in 11 Konvencije (UL L 8, 
12.1.2012, str. 1).

20 2012/22/EU: Sklep Sveta z dne 
12. decembra 2011 o pristopu Evropske 
unije k Protokolu iz leta 2002 k Atenski 
konvenciji o prevozu potnikov in njihove 
prtljage po morju iz leta 1974, z izjemo 
členov 10 in 11 Konvencije (UL L 8, 
12.1.2012, str. 1).

21 Predlog Uredbe Evropskega parlamenta 
in Sveta o spremembi Uredbe (ES) 
št. 261/2004 o določitvi skupnih pravil 
glede odškodnine in pomoči potnikom v 
primerih zavrnitve vkrcanja, odpovedi ali 
velike zamude letov ter Uredbe (ES) 
št. 2027/97 o odgovornosti letalskih 
prevoznikov v zvezi z letalskim prevozom 
potnikov in njihove prtljage –

21 Predlog Uredbe Evropskega parlamenta 
in Sveta o spremembi Uredbe (ES) 
št. 261/2004 o določitvi skupnih pravil 
glede odškodnine in pomoči potnikom v 
primerih zavrnitve vkrcanja, odpovedi ali 
velike zamude letov ter Uredbe (ES) 
št. 2027/97 o odgovornosti letalskih 
prevoznikov v zvezi z letalskim prevozom 
potnikov in njihove prtljage –
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COM(2013) 130 final. COM(2013) 130 final.
22 UL L 46, 17.2.2004, str. 1. 22 UL L 46, 17.2.2004, str. 1.

Or. en

Predlog spremembe 132
Matteo Salvini

Predlog direktive
Uvodna izjava 30

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(30) Zaradi zagotavljanja skladnosti je 
primerno, da se določbe te direktive 
uskladijo z mednarodnimi konvencijami, ki 
zajemajo potovalne storitve, in z 
zakonodajo Unije o pravicah potnikov. 
Kadar je organizator potovanja odgovoren 
za neizvedbo ali pomanjkljivo izvedbo 
storitev, vključenih v turističnem paketu, 
bi se moral biti zmožen sklicevati se na 
omejitve odgovornosti ponudnikov 
storitev, določenih v takih mednarodnih 
konvencijah, kot so: Montrealska 
konvencija o poenotenju nekaterih pravil 
za mednarodni letalski prevoz iz 
leta 199918, Konvencija o mednarodnem 
železniškem prometu (COTIF) iz 
leta 198019 ter Atenska konvencija o 
prevozu potnikov in njihove prtljage po 
morju iz leta 197420. Kadar zaradi 
neizogibnih ali izjemnih okoliščin povratka 
potnika na kraj odhoda ni mogoče 
zagotoviti, je treba obveznost organizatorja 
turističnega potovanja, v skladu s katero 
nosi stroške podaljšanega bivanja potnika 
na namembnem kraju, uskladiti s 
predlogom Komisije21 o spremembi 
Uredbe (ES) št. 261/2004 Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 
11. februarja 2004 o določitvi skupnih 
pravil glede odškodnine in pomoči 
potnikom v primerih zavrnitve vkrcanja, 
odpovedi ali velike zamude letov22.

(30) Zaradi zagotavljanja skladnosti je 
primerno, da se določbe te direktive 
uskladijo z mednarodnimi konvencijami, ki 
zajemajo potovalne storitve, in z 
zakonodajo Unije o pravicah potnikov, pri 
čemer ima zadnja prednost, če se 
uporablja. Kadar je organizator potovanja 
odgovoren za neizvedbo ali pomanjkljivo 
izvedbo storitev, vključenih v pogodbo o 
paketnem potovanju, bi se moral biti 
zmožen sklicevati se na omejitve 
odgovornosti ponudnikov storitev, 
določenih v takih mednarodnih 
konvencijah, kot so Montrealska 
konvencija o poenotenju nekaterih pravil 
za mednarodni letalski prevoz iz 
leta 199918, Konvencija o mednarodnem 
železniškem prometu (COTIF) iz 
leta 198019 ter Atenska konvencija o 
prevozu potnikov in njihove prtljage po 
morju iz leta 197420. Kadar zaradi 
neizogibnih ali izjemnih okoliščin povratka 
potnika na kraj odhoda ni mogoče 
zagotoviti, je treba obveznost organizatorja 
potovanja, v skladu s katero nosi stroške 
podaljšanega bivanja potnika na 
namembnem kraju, uskladiti s predlogom 
Komisije21 o spremembi Uredbe (ES) 
št. 261/2004 Evropskega parlamenta in 
Sveta z dne 11. februarja 2004 o določitvi 
skupnih pravil glede odškodnine in pomoči 
potnikom v primerih zavrnitve vkrcanja, 
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odpovedi ali velike zamude letov22.
__________________ __________________
18 2001/539/ES: Sklep Sveta z dne 
5. aprila 2001 o sklenitvi Konvencije o 
poenotenju nekaterih pravil za mednarodni 
letalski prevoz (Montrealska konvencija) s 
strani Evropske skupnosti (UL L 194, 
18.7.2001, str. 38).

18 2001/539/ES: Sklep Sveta z dne 
5. aprila 2001 o sklenitvi Konvencije o 
poenotenju nekaterih pravil za mednarodni 
letalski prevoz (Montrealska konvencija) s 
strani Evropske skupnosti (UL L 194, 
18.7.2001, str. 38).

19 2013/103/EU: Sklep Sveta z dne 
16. junija 2011 o podpisu in sklenitvi 
Sporazuma med Evropsko unijo in 
Medvladno organizacijo za mednarodni 
železniški promet o pristopu Evropske 
unije h Konvenciji o mednarodnem 
železniškem prometu (COTIF) (UL L 51, 
23.2.2013, str. 1).

19 2013/103/EU: Sklep Sveta z dne 
16. junija 2011 o podpisu in sklenitvi 
Sporazuma med Evropsko unijo in 
Medvladno organizacijo za mednarodni 
železniški promet o pristopu Evropske 
unije h Konvenciji o mednarodnem 
železniškem prometu (COTIF) (UL L 51, 
23.2.2013, str. 1).

20 2012/22/EU: Sklep Sveta z dne 
12. decembra 2011 o pristopu Evropske 
unije k Protokolu iz leta 2002 k Atenski 
konvenciji o prevozu potnikov in njihove 
prtljage po morju iz leta 1974, z izjemo 
členov 10 in 11 Konvencije (UL L 8, 
12.1.2012, str. 1).

20 2012/22/EU: Sklep Sveta z dne 
12. decembra 2011 o pristopu Evropske 
unije k Protokolu iz leta 2002 k Atenski 
konvenciji o prevozu potnikov in njihove 
prtljage po morju iz leta 1974, z izjemo 
členov 10 in 11 Konvencije (UL L 8, 
12.1.2012, str. 1).

21 Predlog Uredbe Evropskega parlamenta 
in Sveta o spremembi Uredbe (ES) 
št. 261/2004 o določitvi skupnih pravil 
glede odškodnine in pomoči potnikom v 
primerih zavrnitve vkrcanja, odpovedi ali 
velike zamude letov ter Uredbe (ES) 
št. 2027/97 o odgovornosti letalskih 
prevoznikov v zvezi z letalskim prevozom 
potnikov in njihove prtljage –
COM(2013) 130 final.

21 Predlog Uredbe Evropskega parlamenta 
in Sveta o spremembi Uredbe (ES) 
št. 261/2004 o določitvi skupnih pravil 
glede odškodnine in pomoči potnikom v 
primerih zavrnitve vkrcanja, odpovedi ali 
velike zamude letov ter Uredbe (ES) 
št. 2027/97 o odgovornosti letalskih 
prevoznikov v zvezi z letalskim prevozom 
potnikov in njihove prtljage –
COM(2013) 130 final.

22 UL L 46, 17.2.2004, str. 1. 22 UL L 46, 17.2.2004, str. 1.

Or. en

Obrazložitev

Veljavni predpisi EU o pravicah potnikov bi morali imeti prednost pred direktivo o paketnem 
potovanju, kadar se posebne določbe, povezane s pravicami potnikov, ki potujejo z različnimi 
prevoznimi sredstvi, prekrivajo.
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Predlog spremembe 133
Philippe Juvin

Predlog direktive
Uvodna izjava 31

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(31) Ta direktiva ne bi smela vplivati na 
pravice potnikov do vložitve reklamacij na 
podlagi te direktive in katerega koli 
drugega ustreznega pravnega akta Unije, 
torej bodo imeli potniki še naprej možnost 
naslavljati reklamacije na organizatorja 
potovanj, letalskega prevoznika ali vsako 
drugo odgovorno stranko ali – glede na 
okoliščine – več strank. Treba bi bilo 
pojasniti, da ne smejo kopičiti pravic na 
podlagi različnih pravnih podlag, če 
pravice ščitijo iste interese ali imajo isti 
cilj. Odgovornost organizatorja potovanja 
ne posega v pravico, da zahteva 
nadomestilo od tretjih oseb, vključno s 
ponudniki storitev.

(31) Ta direktiva ne bi smela vplivati na 
pravice potnikov do vložitve reklamacij na 
podlagi te direktive in katerega koli 
drugega ustreznega pravnega akta Unije, 
torej bodo imeli potniki še naprej možnost 
naslavljati reklamacije na organizatorja 
potovanj in/ali turističnega agenta, 
letalskega prevoznika ali vsako drugo 
odgovorno stranko ali – glede na 
okoliščine – več strank. Treba bi bilo 
pojasniti, da ne smejo kopičiti pravic na 
podlagi različnih pravnih podlag, če 
pravice ščitijo iste interese ali imajo isti 
cilj. Odgovornost organizatorja potovanja 
in/ali turističnega agenta ne posega v 
pravico, da zahteva nadomestilo od tretjih 
oseb, vključno s ponudniki storitev. Države 
članice bi morale zagotoviti, da imata 
organizator potovanj in turistični agent v 
zvezi s tem na voljo ustrezna in dostopna 
sredstva za uveljavljanje odškodnin od 
tretjih oseb.

Or. en

Obrazložitev

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).

Predlog spremembe 134
Hans-Peter Mayer
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Predlog direktive
Uvodna izjava 31

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(31) Ta direktiva ne bi smela vplivati na 
pravice potnikov do vložitve reklamacij na 
podlagi te direktive in katerega koli 
drugega ustreznega pravnega akta Unije, 
torej bodo imeli potniki še naprej možnost 
naslavljati reklamacije na organizatorja 
potovanj, letalskega prevoznika ali vsako 
drugo odgovorno stranko ali – glede na 
okoliščine – več strank. Treba bi bilo 
pojasniti, da ne smejo kopičiti pravic na 
podlagi različnih pravnih podlag, če 
pravice ščitijo iste interese ali imajo isti 
cilj. Odgovornost organizatorja potovanja 
ne posega v pravico, da zahteva 
nadomestilo od tretjih oseb, vključno s 
ponudniki storitev.

(31) Ta direktiva ne bi smela vplivati na 
pravice potnikov do vložitve reklamacij na 
podlagi te direktive in katerega koli 
drugega ustreznega pravnega akta Unije,
torej bodo imeli potniki še naprej možnost 
naslavljati reklamacije na organizatorja 
potovanj, letalskega prevoznika ali vsako 
drugo odgovorno stranko ali – glede na 
okoliščine – več strank. Treba bi bilo 
pojasniti, da ne smejo kopičiti pravic na 
podlagi različnih pravnih podlag, če 
pravice ščitijo iste interese ali imajo isti 
cilj. Vendar potreba, da se potnikom 
zagotovi ustrezno in pravočasno 
nadomestilo v primerih, ko ena od strank 
pogodbe ne izpolnjuje pravilno, ne sme 
naložiti nerazumnega in nesorazmernega 
bremena na organizatorje potovanj in 
turistične agente. Poleg obveznosti, da 
odpravijo vse neskladnosti ali povrnejo 
stroške potnikom, bi morali organizatorji 
potovanj in turistični agenti imeti pravico, 
da zahtevajo nadomestilo od tretje strani, 
ki je prispevala k dogodku, ki je sprožil 
nadomestilo ali druge obveznosti. 
Odgovornost organizatorja potovanja in 
turističnega agenta zato ne posega v 
pravico, da zahteva nadomestilo od tretjih 
oseb, vključno s ponudniki storitev.

Or. en

Obrazložitev

V zvezi s tem glej spremembe in obrazložitev za člen 20.

Predlog spremembe 135
Emma McClarkin
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Predlog direktive
Uvodna izjava 34

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(34) Države članice bi morale zagotoviti, 
da so potniki, ki kupujejo turistične pakete 
ali uporabljajo pomoč pri organizaciji
potovanja, v primeru insolventnosti 
organizatorja potovanja, turističnega 
agenta, ki ponuja pomoč pri organizaciji
potovanja, ali katerih koli ponudnikov 
storitev, v celoti zaščiteni. Države članice, 
v katerih imajo sedež organizatorji 
turističnih paketov in turistični agenti, ki 
ponujajo pomoč pri organizaciji potovanja, 
bi morale zagotoviti, da gospodarski 
subjekti, ki ponujajo take kombinacije 
potovalnih storitev, v primeru 
insolventnosti jamčijo za povračilo vseh 
plačil, ki so jih opravili potniki, in njihov 
povratek na kraj odhoda. Države članice bi 
morale poskrbeti, da bi bile njihove 
nacionalne sheme za varstvo v primeru 
insolventnosti učinkovite in da bi 
potnikom, na katere je insolventnost
vplivala, lahko zajamčile takojšnji povratek 
na kraj odhoda in povračilo zneskov, 
obenem pa bi morale ohraniti diskrecijsko 
pravico glede načina priznavanja varstva v 
primeru insolventnosti. Pri zahtevanem 
varstvu v primeru insolventnosti bi bilo 
treba upoštevati, kolikšno finančno 
tveganje se dejansko pojavlja pri 
dejavnostih organizatorja potovanja, 
zadevnega turističnega agenta ali 
ponudnika storitve, vključno z vrsto 
kombinacije potovalnih storitev, ki jih 
prodajajo, predvidljivimi sezonskimi 
nihanji ter obsegom predplačil in načinom, 
na katerega so zavarovana. Kadar se lahko 
varstvo v primeru insolventnosti zagotovi v 
obliki jamstva ali zavarovalne police, 
takega jamstva v skladu z 
Direktivo 2006/123/ES Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 
12. decembra 2013 o storitvah na 
notranjem trgu25 ni mogoče omejiti na 

(34) Države članice bi morale zagotoviti, 
da so potniki, ki kupujejo turistične pakete 
ali uporabljajo povezano organizacijo
potovanja, v primeru insolventnosti 
organizatorja potovanja, turističnega 
agenta, ki ponuja povezano organizacijo
potovanja, ali katerih koli ponudnikov 
storitev, v celoti zaščiteni. Države članice, 
v katerih imajo sedež organizatorji 
turističnih paketov in turistični agenti, ki 
ponujajo pomoč pri organizaciji potovanja, 
bi morale zagotoviti, da gospodarski 
subjekti, ki ponujajo take kombinacije 
potovalnih storitev, v primeru 
insolventnosti jamčijo za povračilo vseh 
plačil, ki so jih opravili potniki, in njihov 
povratek na kraj odhoda. Države članice bi 
morale poskrbeti, da bi bile njihove 
nacionalne sheme za varstvo v primeru 
insolventnosti učinkovite in da bi 
potnikom, na katere je insolventnost
vplivala, lahko zajamčile takojšnji povratek 
na kraj odhoda in povračilo zneskov, 
obenem pa bi morale ohraniti diskrecijsko 
pravico glede načina priznavanja varstva v 
primeru insolventnosti. Kadar bi potrošnik 
raje do konca izkoristil turistični paket ali 
povezano organizacijo potovanja, kot pa 
prejel celotno povračilo, lahko varstvo v 
primeru insolventnosti, kadar je ustrezno, 
nalaga izpolnitev obstoječih pogodb, kar 
omogoča nadaljevanje turističnega paketa 
ali povezane organizacije potovanja brez 
dodatnih stroškov za potrošnika. Pri 
zahtevanem varstvu v primeru 
insolventnosti bi bilo treba upoštevati, 
kolikšno finančno tveganje se dejansko 
pojavlja pri dejavnostih organizatorja 
potovanja, zadevnega turističnega agenta 
ali ponudnika storitve, vključno z vrsto 
kombinacije potovalnih storitev, ki jih 
prodajajo, predvidljivimi sezonskimi 
nihanji ter obsegom predplačil in načinom, 
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potrdila, ki so jih izdali finančni subjekti s 
sedežem v posamezni državi članici.

na katerega so zavarovana. Kadar se lahko 
varstvo v primeru insolventnosti zagotovi v 
obliki jamstva ali zavarovalne police, 
takega jamstva v skladu z 
Direktivo 2006/123/ES Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 
12. decembra 2006 o storitvah na 
notranjem trgu25 ni mogoče omejiti na
potrdila, ki so jih izdali finančni subjekti s 
sedežem v posamezni državi članici.

__________________ __________________
25 UL L 376, 27.12.2006, str. 36. 25 UL L 376, 27.12.2006, str. 36.

Or. en

Obrazložitev

Sistemi varstva v primeru insolventnosti bi morali biti dovolj prožni, da se prilagodijo izbiri 
potrošnika, kadar je to mogoče. To vključuje ureditev za izpolnitev obstoječih pogodb, kadar 
želi potrošnik počitnikovati do konca, ali, če se približuje odhod, ohranitev izvedbe, kakor je 
bila načrtovana.

Predlog spremembe 136
Catherine Stihler

Predlog direktive
Uvodna izjava 34

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(34) Države članice bi morale zagotoviti, 
da so potniki, ki kupujejo turistične pakete 
ali uporabljajo pomoč pri organizaciji 
potovanja, v primeru insolventnosti 
organizatorja potovanja, turističnega 
agenta, ki ponuja pomoč pri organizaciji 
potovanja, ali katerih koli ponudnikov 
storitev, v celoti zaščiteni. Države članice, 
v katerih imajo sedež organizatorji 
turističnih paketov in turistični agenti, ki 
ponujajo pomoč pri organizaciji potovanja, 
bi morale zagotoviti, da gospodarski 
subjekti, ki ponujajo take kombinacije 
potovalnih storitev, v primeru 
insolventnosti jamčijo za povračilo vseh 

(34) Države članice bi morale zagotoviti, 
da so potniki, ki kupujejo turistične pakete 
ali uporabljajo pomoč pri organizaciji 
potovanja, v primeru insolventnosti 
organizatorja potovanja, turističnega 
agenta, ki ponuja pomoč pri organizaciji 
potovanja, ali katerih koli ponudnikov 
storitev, v celoti zaščiteni. Države članice, 
v katerih imajo sedež organizatorji 
turističnih paketov in turistični agenti, ki 
ponujajo pomoč pri organizaciji potovanja, 
bi morale zagotoviti, da gospodarski 
subjekti, ki ponujajo take kombinacije 
potovalnih storitev, v primeru 
insolventnosti jamčijo za povračilo vseh 
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plačil, ki so jih opravili potniki, in njihov 
povratek na kraj odhoda. Države članice bi 
morale poskrbeti, da bi bile njihove 
nacionalne sheme za varstvo v primeru 
insolventnosti učinkovite in da bi 
potnikom, na katere je insolventnost
vplivala, lahko zajamčile takojšnji povratek 
na kraj odhoda in povračilo zneskov, 
obenem pa bi morale ohraniti diskrecijsko 
pravico glede načina priznavanja varstva v 
primeru insolventnosti. Pri zahtevanem 
varstvu v primeru insolventnosti bi bilo 
treba upoštevati, kolikšno finančno 
tveganje se dejansko pojavlja pri 
dejavnostih organizatorja potovanja, 
zadevnega turističnega agenta ali 
ponudnika storitve, vključno z vrsto 
kombinacije potovalnih storitev, ki jih 
prodajajo, predvidljivimi sezonskimi 
nihanji ter obsegom predplačil in načinom, 
na katerega so zavarovana. Kadar se lahko 
varstvo v primeru insolventnosti zagotovi v 
obliki jamstva ali zavarovalne police, 
takega jamstva v skladu z 
Direktivo 2006/123/ES Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 
12. decembra 2013 o storitvah na 
notranjem trgu25 ni mogoče omejiti na 
potrdila, ki so jih izdali finančni subjekti s 
sedežem v posamezni državi članici.

plačil, ki so jih opravili potniki, in njihov 
povratek na kraj odhoda. Države članice bi 
morale poskrbeti, da bi bile njihove 
nacionalne sheme za varstvo v primeru 
insolventnosti učinkovite in da bi 
potnikom, na katere je insolventnost
vplivala, lahko zajamčile takojšnji povratek 
na kraj odhoda in povračilo zneskov, 
obenem pa bi morale ohraniti diskrecijsko 
pravico glede načina priznavanja varstva v 
primeru insolventnosti. Kadar bi potrošnik 
raje do konca izkoristil svoj turistični 
paket ali povezano organizacijo 
potovanja, kot pa prejel celotno povračilo, 
lahko varstvo v primeru insolventnosti, 
kadar je ustrezno, nalaga izpolnitev 
obstoječih pogodb, kar omogoča 
nadaljevanje turističnega paketa ali 
povezane organizacije potovanja, vendar 
brez dodatnih stroškov za potrošnika. Pri 
zahtevanem varstvu v primeru 
insolventnosti bi bilo treba upoštevati, 
kolikšno finančno tveganje se dejansko 
pojavlja pri dejavnostih organizatorja
potovanja, zadevnega turističnega agenta 
ali ponudnika storitve, vključno z vrsto 
kombinacije potovalnih storitev, ki jih 
prodajajo, predvidljivimi sezonskimi 
nihanji ter obsegom predplačil in načinom, 
na katerega so zavarovana. Kadar se lahko 
varstvo v primeru insolventnosti zagotovi v 
obliki jamstva ali zavarovalne police, 
takega jamstva v skladu z 
Direktivo 2006/123/ES Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 
12. decembra 2006 o storitvah na 
notranjem trgu25 ni mogoče omejiti na 
potrdila, ki so jih izdali finančni subjekti s 
sedežem v posamezni državi članici.

__________________ __________________
25 UL L 376, 27.12.2006, str. 36. 25 UL L 376, 27.12.2006, str. 36.

Or. en
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Predlog spremembe 137
Philippe Juvin

Predlog direktive
Uvodna izjava 34

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(34) Države članice bi morale zagotoviti, 
da so potniki, ki kupujejo turistične pakete 
ali uporabljajo pomoč pri organizaciji 
potovanja, v primeru insolventnosti 
organizatorja potovanja, turističnega 
agenta, ki ponuja pomoč pri organizaciji 
potovanja, ali katerih koli ponudnikov 
storitev, v celoti zaščiteni. Države članice, 
v katerih imajo sedež organizatorji 
turističnih paketov in turistični agenti, ki 
ponujajo pomoč pri organizaciji potovanja, 
bi morale zagotoviti, da gospodarski 
subjekti, ki ponujajo take kombinacije 
potovalnih storitev, v primeru 
insolventnosti jamčijo za povračilo vseh 
plačil, ki so jih opravili potniki, in njihov 
povratek na kraj odhoda. Države članice bi 
morale poskrbeti, da bi bile njihove 
nacionalne sheme za varstvo v primeru 
insolventnosti učinkovite in da bi 
potnikom, na katere je insolventnost
vplivala, lahko zajamčile takojšnji povratek 
na kraj odhoda in povračilo zneskov, 
obenem pa bi morale ohraniti diskrecijsko 
pravico glede načina priznavanja varstva v 
primeru insolventnosti. Pri zahtevanem 
varstvu v primeru insolventnosti bi bilo 
treba upoštevati, kolikšno finančno 
tveganje se dejansko pojavlja pri 
dejavnostih organizatorja potovanja, 
zadevnega turističnega agenta ali 
ponudnika storitve, vključno z vrsto 
kombinacije potovalnih storitev, ki jih 
prodajajo, predvidljivimi sezonskimi 
nihanji ter obsegom predplačil in načinom, 
na katerega so zavarovana. Kadar se lahko 
varstvo v primeru insolventnosti zagotovi v 
obliki jamstva ali zavarovalne police, 
takega jamstva v skladu z 
Direktivo 2006/123/ES Evropskega 

(34) Države članice bi morale zagotoviti, 
da so potniki, ki kupujejo turistične pakete 
ali uporabljajo pomoč pri organizaciji 
potovanja, v primeru insolventnosti 
organizatorja potovanja in/ali turističnega 
agenta v primeru paketa, turističnega 
agenta, ki ponuja pomoč pri organizaciji 
potovanja, ali katerih koli ponudnikov 
storitev, v celoti zaščiteni. Države članice,
v katerih imajo sedež organizatorji in/ali 
turistični agenti turističnih paketov in 
turistični agenti, ki ponujajo pomoč pri 
organizaciji potovanja, bi morale 
zagotoviti, da gospodarski subjekti, ki 
ponujajo take kombinacije potovalnih 
storitev, v primeru insolventnosti jamčijo 
za povračilo vseh plačil, ki so jih opravili 
potniki, in njihov povratek na kraj odhoda. 
Države članice bi morale poskrbeti, da bi 
bile njihove nacionalne sheme za varstvo v 
primeru insolventnosti učinkovite in da bi 
potnikom, na katere je insolventnost
vplivala, lahko zajamčile takojšnji povratek 
na kraj odhoda in povračilo zneskov, 
obenem pa bi morale ohraniti diskrecijsko 
pravico glede načina priznavanja varstva v 
primeru insolventnosti. Pri zahtevanem 
varstvu v primeru insolventnosti bi bilo 
treba upoštevati, kolikšno finančno 
tveganje se dejansko pojavlja pri 
dejavnostih organizatorja potovanja in/ali 
turističnega agenta ali ponudnika storitve, 
vključno z vrsto kombinacije potovalnih 
storitev, ki jih prodajajo, predvidljivimi 
sezonskimi nihanji ter obsegom predplačil 
in načinom, na katerega so zavarovana. 
Kadar se lahko varstvo v primeru 
insolventnosti zagotovi v obliki jamstva ali 
zavarovalne police, takega jamstva v 
skladu z Direktivo 2006/123/ES 
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parlamenta in Sveta z dne 
12. decembra 2013 o storitvah na 
notranjem trgu25 ni mogoče omejiti na 
potrdila, ki so jih izdali finančni subjekti s 
sedežem v posamezni državi članici.

Evropskega parlamenta in Sveta z dne 
12. decembra 2006 o storitvah na 
notranjem trgu25 ni mogoče omejiti na 
potrdila, ki so jih izdali finančni subjekti s 
sedežem v posamezni državi članici.

__________________ __________________
25 UL L 376, 27.12.2006, str. 36. 25 UL L 376, 27.12.2006, str. 36.

Or. en

Obrazložitev

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.

Predlog spremembe 138
Ivo Belet

Predlog direktive
Uvodna izjava 34

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(34) Države članice bi morale zagotoviti, 
da so potniki, ki kupujejo turistične pakete 
ali uporabljajo pomoč pri organizaciji 
potovanja, v primeru insolventnosti 
organizatorja potovanja, turističnega 
agenta, ki ponuja pomoč pri organizaciji 
potovanja, ali katerih koli ponudnikov 
storitev, v celoti zaščiteni. Države članice, 
v katerih imajo sedež organizatorji 
turističnih paketov in turistični agenti, ki 
ponujajo pomoč pri organizaciji potovanja, 
bi morale zagotoviti, da gospodarski 
subjekti, ki ponujajo take kombinacije 
potovalnih storitev, v primeru 
insolventnosti jamčijo za povračilo vseh 
plačil, ki so jih opravili potniki, in njihov 

(34) Države članice bi morale zagotoviti, 
da so potniki, ki kupujejo turistične pakete 
ali uporabljajo pomoč pri organizaciji 
potovanja, v primeru insolventnosti 
organizatorja potovanja, turističnega 
agenta, ki ponuja pomoč pri organizaciji 
potovanja, ali katerih koli ponudnikov 
storitev, v celoti zaščiteni. Države članice, 
v katerih imajo sedež organizatorji 
turističnih paketov in turistični agenti, ki 
ponujajo pomoč pri organizaciji potovanja, 
bi morale zagotoviti, da gospodarski 
subjekti, ki ponujajo take kombinacije 
potovalnih storitev, v primeru 
insolventnosti jamčijo za povračilo vseh 
plačil, ki so jih opravili potniki, in njihov 
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povratek na kraj odhoda. Države članice bi 
morale poskrbeti, da bi bile njihove 
nacionalne sheme za varstvo v primeru 
insolventnosti učinkovite in da bi 
potnikom, na katere je insolventnosti 
vplivala, lahko zajamčile takojšnji povratek 
na kraj odhoda in povračilo zneskov, 
obenem pa bi morale ohraniti diskrecijsko 
pravico glede načina priznavanja varstva v 
primeru insolventnosti. Pri zahtevanem 
varstvu v primeru insolventnosti bi bilo 
treba upoštevati, kolikšno finančno 
tveganje se dejansko pojavlja pri 
dejavnostih organizatorja potovanja, 
zadevnega turističnega agenta ali 
ponudnika storitve, vključno z vrsto 
kombinacije potovalnih storitev, ki jih 
prodajajo, predvidljivimi sezonskimi 
nihanji ter obsegom predplačil in načinom, 
na katerega so zavarovana. Kadar se lahko 
varstvo v primeru insolventnosti zagotovi v 
obliki jamstva ali zavarovalne police, 
takega jamstva v skladu z Direktivo 
2006/123/ES Evropskega parlamenta in 
Sveta z dne 12. decembra 2013 o storitvah 
na notranjem trgu25 ni mogoče omejiti na 
potrdila, ki so jih izdali finančni subjekti s 
sedežem v posamezni državi članici.

povratek na kraj odhoda. Države članice bi 
morale poskrbeti, da bi bile njihove sheme 
za varstvo v primeru insolventnosti 
učinkovite in da bi potnikom, na katere je 
insolventnosti vplivala, lahko zajamčile 
takojšnji povratek na kraj odhoda in 
povračilo zneskov, obenem pa bi morale 
ohraniti diskrecijsko pravico glede načina 
priznavanja varstva v primeru 
insolventnosti. Pri zahtevanem varstvu v 
primeru insolventnosti bi bilo treba 
upoštevati, kolikšno finančno tveganje se 
dejansko pojavlja pri dejavnostih 
organizatorja potovanja, zadevnega 
turističnega agenta ali ponudnika storitve, 
vključno z vrsto kombinacije potovalnih 
storitev, ki jih prodajajo, predvidljivimi 
sezonskimi nihanji ter obsegom predplačil 
in načinom, na katerega so zavarovana. 
Kadar se lahko varstvo v primeru 
insolventnosti zagotovi v obliki jamstva ali 
zavarovalne police, takega jamstva v 
skladu z Direktivo 2006/123/ES 
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 
12. decembra 2006 o storitvah na 
notranjem trgu25 ni mogoče omejiti na 
potrdila, ki so jih izdali finančni subjekti s 
sedežem v posamezni državi članici.

__________________ __________________
25 UL L 376, 27.12.2006, str. 36. 25 UL L 376, 27.12.2006, str. 36.

Or. nl

Obrazložitev

Države članice prenesejo to direktivo v nacionalno zakonodajo na različnih upravnih ravneh, 
odvisno od strukture države.

Predlog spremembe 139
Sergio Gaetano Cofferati

Predlog direktive
Uvodna izjava 36
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(36) Pri pogodbah o pomoči pri 
organizaciji potovanja se poleg obveznosti, 
da je treba zagotoviti varstvo v primeru 
insolventnosti in potnike obvestiti, da so za 
izvajanje pogodbe izključno odgovorni 
posamezni ponudniki storitev, uporablja 
splošna zakonodaja Unije o varstvu 
potrošnikov in zakonodaja Unije 
zadevnega področja.

(36) Pri pogodbah o pomoči pri 
organizaciji potovanja se poleg obveznosti, 
da je treba zagotoviti varstvo v primeru 
insolventnosti, pomoč potnikom v težavah
in potnike obvestiti, da so za izvajanje 
pogodbe izključno odgovorni posamezni 
ponudniki storitev, uporablja splošna 
zakonodaja Unije o varstvu potrošnikov in 
zakonodaja Unije zadevnega področja.

Or. en

Predlog spremembe 140
Philippe Juvin

Predlog direktive
Uvodna izjava 37

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(37) Kadar turistični agent opravi 
rezervacijo paketa ali zagotovi pomoč pri 
organizaciji potovanja in v postopku 
rezervacije dela napake, je potnike 
primerno zaščititi.

(37) Kadar organizator potovanja ali
turistični agent opravi rezervacijo paketa
ali kadar turistični agent opravi 
rezervacijo v okviru pomoči pri 
organizaciji potovanja in kadar
organizator potovanja ali turistični agent 
v postopku rezervacije dela napake, je 
potnike primerno zaščititi.

Or. en

Obrazložitev

Člen 19 določa odgovornost turističnega agenta v primeru napak pri rezervaciji (bodisi kadar 
turistični agent opravi rezervacijo turističnega paketa ali v primeru pomoči pri organizaciji 
potovanja). Vendar ta člen ne zajema odgovornosti za napake pri rezervaciji, ki jih je storil 
organizator turističnega paketa, kadar ta neposredno opravi rezervacijo. V tem primeru bi
morali biti organizatorji potovanj odgovorni tudi za napake pri rezervaciji.

Predlog spremembe 141
Sergio Gaetano Cofferati
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Predlog direktive
Uvodna izjava 37 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(37a) Komisija bi morala s tehničnimi 
standardi razviti dva vizualna evropska 
kazalnika za potovalni paket in pomoč pri 
organizaciji potovanja. Ta dva kazalnika 
se ne bosta nanašala na kakovost pogodbe 
ali ponujenih storitev, temveč bosta 
potniku zgolj dala informacijo o tem, ali 
gre za potovalni paket ali povezano 
organizacijo potovanja. Kazalnika bosta 
obarvana zeleno za potovalne pakete in 
rumeno za povezano organizacijo 
potovanja, kar bo jasno in neposredno 
označevalo različno raven varstva in 
jamstva, ki jih ima potnik na voljo.

Or. en

Predlog spremembe 142
Ivo Belet

Predlog direktive
Uvodna izjava 39

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(39) Države članice morajo določiti kazni 
za kršitve nacionalnih določb, s katerimi 
se ta direktiva prenaša, in zagotoviti, da se 
te kazni izvršujejo. Kazni bi morale biti 
učinkovite, sorazmerne in odvračilne.

(39) Države članice morajo določiti kazni 
za kršitve določb, s katerimi se ta direktiva 
prenaša, in zagotoviti, da se te kazni 
izvršujejo. Kazni bi morale biti učinkovite, 
sorazmerne in odvračilne.

Or. nl

Obrazložitev

Države članice prenesejo to direktivo v nacionalno zakonodajo na različnih upravnih ravneh, 
odvisno od strukture države.
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Predlog spremembe 143
Ivo Belet

Predlog direktive
Uvodna izjava 43

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(43) Države članice so se v skladu s 
skupno politično izjavo držav članic in 
Komisije z dne 28. septembra 2011 o 
obrazložitvenih dokumentih zavezale, da 
bodo v utemeljenih primerih uradnemu 
obvestilu o svojih ukrepih za prenos v 
nacionalno zakonodajo priložile enega ali 
več dokumentov, ki bodo pojasnjevali 
razmerje med sestavnimi deli direktive in 
ustreznimi deli nacionalnih instrumentov 
za prenos. Zakonodajalec meni, da je 
posredovanje takšnih dokumentov v 
primeru te direktive upravičeno –

(43) Države članice so se v skladu s 
skupno politično izjavo držav članic in 
Komisije z dne 28. septembra 2011 o 
obrazložitvenih dokumentih zavezale, da 
bodo v utemeljenih primerih uradnemu 
obvestilu o svojih ukrepih za prenos v 
nacionalno zakonodajo priložile enega ali 
več dokumentov, ki bodo pojasnjevali 
razmerje med sestavnimi deli direktive in 
ustreznimi deli instrumentov za prenos. 
Zakonodajalec meni, da je posredovanje 
takšnih dokumentov v primeru te direktive 
upravičeno –

Or. nl

Obrazložitev

Države članice prenesejo to direktivo v nacionalno zakonodajo na različnih upravnih ravneh, 
odvisno od strukture države.

Predlog spremembe 144
Emma McClarkin

Predlog direktive
Člen 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Ta direktiva prispeva k pravilnemu 
delovanju notranjega trga in doseganju 
visoke ravni varstva potrošnikov s 
približevanjem nekaterih vidikov zakonov, 
uredb in upravnih določb držav članic 
glede pogodb o paketnih potovanjih in 
pomoči pri organizaciji potovanja, 
sklenjenih med potniki in gospodarskimi 
subjekti.

Ta direktiva prispeva k pravilnemu 
delovanju notranjega trga in doseganju 
visoke ravni varstva potrošnikov s 
približevanjem ustreznih vidikov zakonov, 
uredb in upravnih določb držav članic 
glede pogodb o paketnih potovanjih in 
pomoči pri organizaciji potovanja, 
sklenjenih med potniki in gospodarskimi 
subjekti.
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Or. en

Predlog spremembe 145
Matteo Salvini

Predlog direktive
Člen 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Ta direktiva prispeva k pravilnemu 
delovanju notranjega trga in doseganju 
visoke ravni varstva potrošnikov s 
približevanjem nekaterih vidikov zakonov, 
uredb in upravnih določb držav članic 
glede pogodb o paketnih potovanjih in 
pomoči pri organizaciji potovanja, 
sklenjenih med potniki in gospodarskimi 
subjekti.

Ta direktiva prispeva k pravilnemu 
delovanju notranjega trga in doseganju 
visoke ravni varstva potrošnikov s 
približevanjem nekaterih vidikov zakonov, 
uredb in upravnih določb držav članic 
glede pogodb o paketnih potovanjih, 
sklenjenih med potniki in gospodarskimi 
subjekti.

Or. en

Obrazložitev

Področje uporabe direktive o paketnem potovanju bi bilo treba omejiti na kombinacije 
potovalnih storitev, ki sestavljajo turistični paket. Uvedba novega pojma „pomoč pri 
organizaciji potovanja“ v to direktivo bi lahko negativno vplivala na potrošnike in podjetja.

Predlog spremembe 146
Matteo Salvini

Predlog direktive
Člen 2 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Ta direktiva se, razen člena 17, 
uporablja za turistične pakete, ki jih 
gospodarski subjekti potnikom ponujajo v 
prodajo ali prodajajo, ter, razen členov 
4 do 14, člena 18 in člena 21(1), za pomoč 
pri organizaciji potovanja.

1. Ta direktiva se, razen člena 17, 
uporablja za turistične pakete, ki jih 
gospodarski subjekti potnikom ponujajo v 
prodajo ali prodajajo.

Or. en
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Obrazložitev

Področje uporabe direktive o paketnem potovanju bi bilo treba omejiti na kombinacije 
potovalnih storitev, ki sestavljajo turistični paket. Uvedba novega pojma „pomoč pri 
organizaciji potovanja“ v to direktivo bi lahko negativno vplivala na potrošnike in podjetja.

Predlog spremembe 147
Jorgo Chatzimarkakis

Predlog direktive
Člen 2 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Ta direktiva se, razen člena 17, 
uporablja za turistične pakete, ki jih 
gospodarski subjekti potnikom ponujajo v 
prodajo ali prodajajo, ter, razen členov 
4 do 14, člena 18 in člena 21(1), za pomoč 
pri organizaciji potovanja.

1. Ta direktiva se, razen člena 17, 
uporablja za turistične pakete, ki jih 
gospodarski subjekti potnikom ponujajo v 
prodajo ali prodajajo.

Or. en

Obrazložitev

Področje uporabe te direktive bi bilo treba omejiti na paketna potovanja, sicer ločnica med 
tem, kaj je vključeno in kaj ne, postane preveč zamegljena.

Predlog spremembe 148
Sergio Gaetano Cofferati

Predlog direktive
Člen 2 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Ta direktiva se, razen člena 17, 
uporablja za turistične pakete, ki jih 
gospodarski subjekti potnikom ponujajo v 
prodajo ali prodajajo, ter, razen členov 
4 do 14, člena 18 in člena 21(1), za pomoč 
pri organizaciji potovanja.

1. Ta direktiva se, razen člena 17, 
uporablja za turistične pakete, ki jih 
gospodarski subjekti potnikom ponujajo v 
prodajo ali prodajajo, ter, razen členov 
4 do 13, člena 18 in člena 21(1), za pomoč 
pri organizaciji potovanja.

Or. en
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Predlog spremembe 149
Bernadette Vergnaud

Predlog direktive
Člen 2 – odstavek 1 – pododstavek 1 (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Države članice lahko določijo, da morajo 
obveznosti, določene v tej direktivi, razen 
obveznosti iz člena 17, poleg gospodarskih 
subjektov, kot so opredeljeni v točki 7 
člena 3, spoštovati tudi vse neprofitne 
organizacije, ki stalno ali priložnostno 
kombinirajo in/ali prodajajo turistične 
pakete.

Or. fr

Obrazložitev

Treba je pojasniti, da neprofitna združenja in organizacije niso izključeni iz področja 
uporabe direktive zlasti zato, da zagotovijo finančno garancijo in da lahko jamčijo za 
povračilo ali povratek svojih članov na kraj odhoda.

Predlog spremembe 150
Emma McClarkin

Predlog direktive
Člen 2 – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1a. Razen če v ustreznih določbah v tej 
direktivi ni določeno drugače, lahko 
države članice sprejmejo ali ohranijo v 
veljavi strožje določbe na področjih, ki jih 
ureja ta direktiva, da bi zagotovile višjo 
raven varstva potrošnikov.

Or. en

Predlog spremembe 151
Anna Hedh
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Predlog direktive
Člen 2 – odstavek 2 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) turistične pakete in pomoč pri 
organizaciji potovanja, ki trajajo manj kot 
24 ur, razen če je vključena prenočitev;

črtano

Or. sv

Predlog spremembe 152
Sergio Gaetano Cofferati

Predlog direktive
Člen 2 – odstavek 2 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) turistične pakete in pomoč pri 
organizaciji potovanja, ki trajajo manj kot 
24 ur, razen če je vključena prenočitev;

črtano

Or. en

Predlog spremembe 153
Catherine Stihler

Predlog direktive
Člen 2 – odstavek 2 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) turistične pakete in pomoč pri 
organizaciji potovanja, ki trajajo manj kot 
24 ur, razen če je vključena prenočitev;

(a) turistične pakete in povezano
organizacijo potovanja, ki trajajo manj kot 
24 ur, razen če je vključena prenočitev;

Or. en

Predlog spremembe 154
Matteo Salvini
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Predlog direktive
Člen 2 – odstavek 2 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) turistične pakete in pomoč pri 
organizaciji potovanja, ki trajajo manj kot 
24 ur, razen če je vključena prenočitev;

(a) turistične pakete, ki trajajo manj kot 
24 ur, razen če je vključena prenočitev;

Or. en

Predlog spremembe 155
Heide Rühle

Predlog direktive
Člen 2 – odstavek 2 – točka a a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(aa) turistične pakete in povezano 
organizacijo potovanja, ki ne vključuje 
nikakršnega elementa prevoza;

Or. en

Predlog spremembe 156
Emma McClarkin

Predlog direktive
Člen 2 – odstavek 2 – točka a a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(aa) turistične pakete in združene 
potovalne aranžmaje, ki jih ponujajo ali 
sestavljajo na primer dobrodelne 
organizacije, nepridobitne organizacije, 
nogometni klubi in šole.

Or. en
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Predlog spremembe 157
Hans-Peter Mayer

Predlog direktive
Člen 2 – odstavek 2 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) pomožne pogodbe, v katere so 
vključene finančne storitve;

(b) pomožne pogodbe o potovalnih 
storitvah, ki se zagotavljajo kot dodatne 
storitve k turističnemu paketu in se lahko 
dodatno rezervirajo brez pomoči 
organizatorja potovanja, ali pomožne 
pogodbe, v katere so vključene finančne 
storitve;

Or. de

Obrazložitev

Bilo bi nesorazmerno, če bi organizatorje potovanj izpostavili tveganju, da bodo v vlogi 
organizatorja potovanja ali ponudnika povezane organizacije potovanja tudi v primeru, ko 
posredujejo pomožno storitev k prodanemu turističnemu paketu, na primer karto za vlak do 
letališča. V tem primeru bi turistični agent odgovarjal za dodatno storitev kot tudi za 
turistični paket, čeprav zanj že odgovarja organizator potovanja.

Predlog spremembe 158
Emma McClarkin

Predlog direktive
Člen 2 – odstavek 2 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(c) turistične pakete in pomoč pri 
organizaciji potovanja, kupljene na podlagi 
okvirne pogodbe, sklenjene med 
delodajalcem potnika in gospodarskim 
subjektom, specializiranim za pripravo
poslovnih potovanj;

(c) turistične pakete in pomoč pri 
organizaciji potovanja, kupljene za
poslovna potovanja;

Or. en
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Predlog spremembe 159
Heide Rühle

Predlog direktive
Člen 2 – odstavek 2 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(c) turistične pakete in pomoč pri 
organizaciji potovanja, kupljene na podlagi 
okvirne pogodbe, sklenjene med 
delodajalcem potnika in gospodarskim 
subjektom, specializiranim za pripravo 
poslovnih potovanj;

(c) turistične pakete in pomoč pri 
organizaciji potovanja, kupljene na podlagi 
okvirne pogodbe za poslovno potovanje ali
od podjetja, v imenu katerega potnik 
potuje;

Or. en

Predlog spremembe 160
Ildikó Gáll-Pelcz

Predlog direktive
Člen 2 – odstavek 2 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(c) turistične pakete in pomoč pri 
organizaciji potovanja, kupljene na podlagi 
okvirne pogodbe, sklenjene med 
delodajalcem potnika in gospodarskim 
subjektom, specializiranim za pripravo 
poslovnih potovanj;

(c) turistične pakete in pomoč pri 
organizaciji potovanja, kupljene s strani
podjetja, v imenu katerega potnik potuje,
in gospodarskega subjekta;

Or. en

Obrazložitev

Predlagana izključitev iz področja uporabe se nanaša samo na gospodarske subjekte, 
specializirane za prodajo vodenih poslovnih potovanj, kar ustvarja neenake konkurenčne 
pogoje med potovalnimi agenti, ki prodajajo storitve za potovanja v prostem času in poslovna 
potovanja. Obstaja potreba po jasnejši izključitvi poslovnih potovanj z usmeritvijo na storitve, 
ki se zagotavljajo pravnim osebam, kadar se storitev zaračuna takšnim osebam in ne 
poslovnim potnikom.

Predlog spremembe 161
Matteo Salvini
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Predlog direktive
Člen 2 – odstavek 2 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(c) turistične pakete in pomoč pri 
organizaciji potovanja, kupljene na 
podlagi okvirne pogodbe, sklenjene med 
delodajalcem potnika in gospodarskim 
subjektom, specializiranim za pripravo 
poslovnih potovanj;

(c) turistične pakete, kupljene na podlagi 
okvirne pogodbe, sklenjene med 
delodajalcem potnika in gospodarskim 
subjektom, specializiranim za pripravo 
poslovnih potovanj;

Or. en

Predlog spremembe 162
Sergio Gaetano Cofferati

Predlog direktive
Člen 2 – odstavek 2 – točka d

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(d) turistične pakete, pri katerih se več kot 
ena potovalna storitev iz točk (a), (b) in (c) 
člena 3(1) kombinira s potovalnimi 
storitvami iz točke (d) člena 3(1), če ta 
storitev zajema pomemben del paketa, ali

črtano

Or. en

Predlog spremembe 163
Othmar Karas

Predlog direktive
Člen 2 – odstavek 2 – točka d

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(d) turistične pakete, pri katerih se več kot 
ena potovalna storitev iz točk (a), (b) in (c) 
člena 3(1) kombinira z eno potovalno 
storitvijo iz točke (d) člena 3(1), če ta 
storitev zajema pomemben del paketa, 

(d) turistične pakete, pri katerih se več kot 
ena potovalna storitev iz točk (a), (b) in (c) 
člena 3(1) kombinira s potovalnimi 
storitvami iz točke (d) člena 3(1), če te 
storitve zajemajo pomemben del paketa, 
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Or. de

Obrazložitev

Izjema naj bi se uporabljala tudi pri kombinaciji potovalne storitve z več kot eno dodatno 
pomožno storitvijo, kot je npr. vstop v toplice, izposoja kolesa in vodeni pohod, kolikor takšne 
pomožne storitve ne zajemajo pomembnega dela potovanja.

Predlog spremembe 164
Jorgo Chatzimarkakis

Predlog direktive
Člen 2 – odstavek 2 – točka d

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(d) turistične pakete, pri katerih se več kot 
ena potovalna storitev iz točk (a), (b) in (c) 
člena 3(1) kombinira s potovalnimi 
storitvami iz točke (d) člena 3(1), če ta 
storitev zajema pomemben del paketa, ali

(d) turistične pakete, pri katerih se več kot 
ena potovalna storitev iz točk (a), (b) in (c) 
člena 3(1) kombinira s potovalnimi 
storitvami iz točke (d) člena 3(1), če ta 
storitev zajema do 40 % paketa, ali

Or. en

Predlog spremembe 165
Hans-Peter Mayer

Predlog direktive
Člen 2 – odstavek 2 – točka d

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(d) turistične pakete, pri katerih se več kot 
ena potovalna storitev iz točk (a), (b) in (c) 
člena 3(1) kombinira s potovalnimi 
storitvami iz točke (d) člena 3(1), če ta
storitev zajema pomemben del paketa, ali

(d) turistične pakete, pri katerih se več kot 
ena potovalna storitev iz točk (a), (b) in (c) 
člena 3(1) kombinira z eno potovalno 
storitvijo iz točke (d) člena 3(1), če slednja
storitev zajema pomemben del paketa ali je 
očitno prepoznavna kot dejanski namen 
potovanja, 

Or. de

Obrazložitev

Direktiva se uporablja, če je pomožna storitev glavni element potovanja, če je bil torej hotel 
rezerviran izključno zaradi glasbene prireditve. Če pa je glasbena prireditev postranska 
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zadeva, ki ni glavni element (gost petkrat prenoči v mestu in za en večer kupi karte za 
glasbeno prireditev), direktiva te rezervacije ne ureja.

Predlog spremembe 166
Emma McClarkin

Predlog direktive
Člen 2 – odstavek 2 – točka d

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(d) turistične pakete, pri katerih se več kot 
ena potovalna storitev iz točk (a), (b) in (c) 
člena 3(1) kombinira s potovalnimi 
storitvami iz točke (d) člena 3(1), če ta 
storitev zajema pomemben del paketa, ali

(d) turistične pakete, pri katerih se več kot 
ena potovalna storitev iz točk (a), (b) in (c) 
člena 3(1) kombinira s potovalnimi 
storitvami iz točke (d) člena 3(1), če ta 
storitev zajema pomemben del paketa ali 
če je očitno, da se pomožna storitev ne trži 
kot glavni del potovanja, ali

Or. en

Predlog spremembe 167
Hans-Peter Mayer

Predlog direktive
Člen 2 – odstavek 2 – točka e a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ea) prevozi z avtobusom, železnico, ladjo 
ali letalom, ki zajemajo nastanitev, kadar 
jasno prevladuje prevozni značaj in se 
takšen prevoz ne kombinira z drugimi 
potovalnimi storitvami iz točk (b), (c) ali 
(d) člena 3(1).

Or. de

Predlog spremembe 168
Jorgo Chatzimarkakis

Predlog direktive
Člen 2 – odstavek 2 – točka e a (novo)
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ea) poslovna potovanja.

Or. en

Predlog spremembe 169
Emma McClarkin

Predlog direktive
Člen 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 2a
Države članice se lahko odločijo, da ne 
bodo sprejele določb, ki so potrebne za 
dosego skladnosti s to direktivo v zvezi s 
turističnimi paketi ali povezano 
organizacijo potovanja, če se vse 
potovalne storitve opravijo znotraj države 
članice in ne vključujejo prevoza 
potnikov.

Or. en

Predlog spremembe 170
Pablo Arias Echeverría

Predlog direktive
Člen 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 2 a
Stopnja harmonizacije

1. Ta direktiva ne ovira držav članic pri 
tem, da bi ohranile ali sprejele strožje 
določbe na področju varstva potrošnikov, 
če so take določbe združljive z 
obveznostmi, ki jih pravo Evropske unije 
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nalaga državam članicam.
2. Ne glede na določbe odstavka 1 so 
zahteve o zagotavljanju informacij, 
določene v tej direktivi, izčrpne, vendar jih 
je treba razlagati tako, da ne posegajo v 
zahteve o zagotavljanju informacij, 
določene v drugih veljavnih zakonodajnih 
aktih EU (glej direktivi 2000/31/ES in 
2006/123/ES ter uredbe (ES) št. 
1107/2006, (ES) št. 1008/2008, (ES) 
št. 1371/2007, (ES) št. 181/2011, (ES) 
št. 1177/2010 in (ES) št. 211/2005).

Or. es

Obrazložitev

Namen predloga je ustrezno pojasniti stopnjo harmonizacije, ki jo pomeni, pri čemer je treba 
upoštevati določbe v uvodni izjavi 24 predloga Direktive.

Predlog spremembe 171
Emma McClarkin

Predlog direktive
Člen 3 – točka 2 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(2) „turistični paket“ pomeni kombinacijo 
vsaj dveh različnih vrst potovalnih storitev
za isto potovanje ali počitnice, če:

(2) „turistični paket“ pomeni kombinacijo 
prevoza potnikov in vsaj ene druge vrste
potovalne storitve za isto potovanje ali 
počitnice, če:

Or. en

Predlog spremembe 172
Jorgo Chatzimarkakis

Predlog direktive
Člen 3 – točka 2 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(2) „turistični paket“ pomeni kombinacijo 
vsaj dveh različnih vrst potovalnih storitev 

(2) „turistični paket“ pomeni kombinacijo 
vsaj dveh različnih vrst potovalnih storitev 
(od katerih mora ena vključevati prevoz 
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za isto potovanje ali počitnice, če: potnikov) za isto potovanje ali počitnice, 
če:

Or. en

Predlog spremembe 173
Catherine Stihler

Predlog direktive
Člen 3 – točka 2 – točka b – točka i

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(i) kupijo v istem postopku rezervacije pri 
eni prodajni točki;

(i) kupijo v istem postopku rezervacije pri 
eni prodajni točki, kjer je potnik izbral vse 
storitve, preden je privolil v plačilo;

Or. en

Obrazložitev

To prispeva k jasnosti in lažjemu razlikovanju tega postopka od pomoči pri organizaciji 
potovanja ali povezane organizacije potovanja. Prav tako izraža navedbe iz uvodne izjave 10.

Predlog spremembe 174
Emma McClarkin

Predlog direktive
Člen 3 – točka 2 – točka b – točka i

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(i) kupijo v istem postopku rezervacije pri 
eni prodajni točki;

(i) kupijo v istem postopku rezervacije pri 
eni prodajni točki, potnik pa je vse storitve 
izbral, preden je privolil v plačilo celotne 
cene;

Or. en

Predlog spremembe 175
Jorgo Chatzimarkakis

Predlog direktive
Člen 3 – točka 2 – točka b – točka i
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(i) kupijo v istem postopku rezervacije pri 
eni prodajni točki;

črtano

Or. en

Obrazložitev

Rezervacija potovalnih načrtov v istem postopku rezervacije pri eni prodajni točki še ne 
pomeni turističnega paketa. V takšnem primeru bi bilo treba opredelitev pojma omejiti na 
nakup potovanja po vseobsegajoči skupni ceni.

Predlog spremembe 176
Anna Hedh

Predlog direktive
Člen 3 – točka 2 – točka b – točka i

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(i) kupijo v istem postopku rezervacije pri 
eni prodajni točki;

(i) kupijo pri eni prodajni točki ali

Or. sv

Predlog spremembe 177
Sergio Gaetano Cofferati

Predlog direktive
Člen 3 – točka 2 – točka b – točka i

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(i) kupijo v istem postopku rezervacije pri 
eni prodajni točki;

(i) kupijo pri eni prodajni točki;

Or. en

Predlog spremembe 178
Anna Hedh
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Predlog direktive
Člen 3 – točka 2 – točka b – točka ii

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ii) ponujajo ali zaračunavajo po skupni ali 
celotni ceni;

(ii) ponujajo ali zaračunavajo po skupni ali 
celotni ceni ali

Or. sv

Predlog spremembe 179
Anna Hedh

Predlog direktive
Člen 3 – točka 2 – točka b – točka iii

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(iii) tržijo ali prodajajo pod izrazom 
„turistični paket“ ali podobnim izrazom;

(iii) tržijo ali prodajajo pod izrazom 
„turistični paket“ ali podobnim izrazom ali

Or. sv

Predlog spremembe 180
Jorgo Chatzimarkakis

Predlog direktive
Člen 3 – točka 2 – točka b – točka iv

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(iv) kombinirajo po sklenitvi pogodbe, s 
katero gospodarski subjekt potniku 
omogoči, da izbira med različnimi vrstami 
potovalnih storitev, ali

črtano

Or. en

Predlog spremembe 181
Heide Rühle

Predlog direktive
Člen 3 – točka 2 – točka b – točka v
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(v) kupijo pri različnih gospodarskih 
subjektih prek povezanih postopkov 
spletne rezervacije, kadar si gospodarski 
subjekti najpozneje ob potrditvi 
rezervacije prve storitve med seboj 
prenašajo ime in osebne podatke potnika, 
potrebne za sklenitev rezervacije;

črtano

Or. en

Predlog spremembe 182
Matteo Salvini

Predlog direktive
Člen 3 – točka 2 – točka b – točka v

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(v) kupijo pri različnih gospodarskih 
subjektih prek povezanih postopkov 
spletne rezervacije, kadar si gospodarski 
subjekti najpozneje ob potrditvi 
rezervacije prve storitve med seboj 
prenašajo ime in osebne podatke potnika, 
potrebne za sklenitev rezervacije;

črtano

Or. en

Obrazložitev

Prva štiri merila za opredelitev turističnega paketa iz člena 3(2)(b) ustrezajo temu, kar bi 
potrošniki in ponudniki potovalnih storitev smiselno obravnavali kot turistični paket. To ne 
velja za povezane postopke spletne rezervacije, kjer se dve storitvi, ki ju povezujejo zgolj 
spletne povezave, kupita ločeno na različnih spletiščih in pri različnih ponudnikih.

Predlog spremembe 183
Jorgo Chatzimarkakis

Predlog direktive
Člen 3 – točka 2 – točka b – točka v
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(v) kupijo pri različnih gospodarskih 
subjektih prek povezanih postopkov 
spletne rezervacije, kadar si gospodarski 
subjekti najpozneje ob potrditvi 
rezervacije prve storitve med seboj 
prenašajo ime in osebne podatke potnika, 
potrebne za sklenitev rezervacije;

črtano

Or. en

Obrazložitev

Nakupi, opravljeni pri ločenih gospodarskih subjektih in povezani zgolj prek postopkov 
spletne rezervacije, odstopajo od pojma paketnega potovanja, zlasti ker pri tem verjetno ne 
gre za skupno ceno.

Predlog spremembe 184
Sergio Gaetano Cofferati

Predlog direktive
Člen 3 – točka 2 – točka b – točka v

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(v) kupijo pri različnih gospodarskih 
subjektih prek povezanih postopkov 
spletne rezervacije, kadar si gospodarski 
subjekti najpozneje ob potrditvi rezervacije 
prve storitve med seboj prenašajo ime in
osebne podatke potnika, potrebne za 
sklenitev rezervacije;

(v) kupijo pri različnih gospodarskih 
subjektih prek povezanih postopkov 
spletne rezervacije, kadar si gospodarski 
subjekti najpozneje ob potrditvi rezervacije 
prve storitve med seboj prenašajo ime ali
druge podatke potnika, potrebne za 
sklenitev rezervacij;

Or. en

Predlog spremembe 185
Philippe Juvin

Predlog direktive
Člen 3 – točka 2 – točka b – točka v
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(v) kupijo pri različnih gospodarskih 
subjektih prek povezanih postopkov 
spletne rezervacije, kadar si gospodarski 
subjekti najpozneje ob potrditvi rezervacije 
prve storitve med seboj prenašajo ime in
osebne podatke potnika, potrebne za 
sklenitev rezervacije;

(v) kupijo pri različnih gospodarskih 
subjektih prek povezanih postopkov 
spletne rezervacije, kadar si gospodarski 
subjekti najpozneje ob potrditvi rezervacije 
prve storitve po e-pošti med seboj 
prenašajo osebne podatke potnika, 
potrebne za sklenitev rezervacije (vključno 
z imenom potnika, njegovimi kontaktnimi 
podatki in številko kreditne kartice), in 
podatke, vezane posebej na prvo 
potovalno storitev (vključno s krajem in 
časom potovanja);

Or. en

Obrazložitev

Pojasnilo glede vrste informacij, ki se izmenjujejo („osebni podatki“), zlasti zaradi jasnega 
razlikovanja med paketnim potovanjem, kot je opredeljeno v členu 3(2)(v), in pomočjo pri 
organizaciji potovanja, kot je opredeljena v členu 3(5)(b), saj sta si primera podobna. Poleg 
tega je treba pojasniti pravi čas potrditve (prejem potrditvenega e-sporočila), da se zagotovi 
pravna varnost (opredelitev časovnega obdobja vpliva na to, kaj se bo obravnavalo kot 
paketno potovanje in kaj ne).

Predlog spremembe 186
Emma McClarkin

Predlog direktive
Člen 3 – točka 2 – točka b – točka v

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(v) kupijo pri različnih gospodarskih 
subjektih prek povezanih postopkov 
spletne rezervacije, kadar si gospodarski 
subjekti najpozneje ob potrditvi rezervacije 
prve storitve med seboj prenašajo ime in
osebne podatke potnika, potrebne za 
sklenitev rezervacije;

(v) kupijo pri različnih gospodarskih 
subjektih prek povezanih postopkov 
spletne rezervacije, kadar si gospodarski 
subjekti začenši najpozneje ob potrditvi 
rezervacije prve storitve med seboj 
prenašajo ime potnika ali podatke potnika, 
potrebne za sklenitev rezervacije, in kadar 
so vse pogodbe sklenjene v enem dnevu od 
takšne potrditve;

Or. en
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Predlog spremembe 187
Anna Hedh

Predlog direktive
Člen 3 – točka 2 – točka b – točka v

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(v) kupijo pri različnih gospodarskih 
subjektih prek povezanih postopkov 
spletne rezervacije, kadar si gospodarski 
subjekti najpozneje ob potrditvi rezervacije 
prve storitve med seboj prenašajo ime in 
osebne podatke potnika, potrebne za 
sklenitev rezervacije;

(v) kupijo pri različnih gospodarskih 
subjektih prek povezanih postopkov 
spletne ali nespletne rezervacije, kadar si 
gospodarski subjekti najpozneje ob 
potrditvi rezervacije prve storitve med 
seboj prenašajo ime in osebne podatke 
potnika, potrebne za sklenitev rezervacije.

Or. sv

Predlog spremembe 188
Catherine Stihler

Predlog direktive
Člen 3 – točka 2 – točka b – točka v

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(v) kupijo pri različnih gospodarskih 
subjektih prek povezanih postopkov 
spletne rezervacije, kadar si gospodarski 
subjekti najpozneje ob potrditvi rezervacije 
prve storitve med seboj prenašajo ime in
osebne podatke potnika, potrebne za 
sklenitev rezervacije;

(v) kupijo pri različnih gospodarskih 
subjektih prek povezanih postopkov 
spletne rezervacije, kadar si gospodarski 
subjekti najpozneje ob potrditvi rezervacije 
prve storitve med seboj prenašajo ime 
potnika ali podatke potnika, potrebne za 
sklenitev rezervacije;

Or. en

Predlog spremembe 189
Ivo Belet

Predlog direktive
Člen 3 – točka 3 – točka b – točka ii
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(v) kupijo pri različnih gospodarskih 
subjektih prek povezanih postopkov 
spletne rezervacije, kadar si gospodarski 
subjekti najpozneje ob potrditvi rezervacije 
prve storitve med seboj prenašajo ime 
potnika in osebne podatke, potrebne za 
sklenitev rezervacije;

(v) hkrati kupijo pri različnih gospodarskih 
subjektih prek povezanih postopkov 
spletne rezervacije, kadar si gospodarski 
subjekti najpozneje ob potrditvi rezervacije 
prve storitve med seboj prenašajo ime 
potnika in osebne podatke, potrebne za 
sklenitev rezervacije;

Or. nl

Predlog spremembe 190
Matteo Salvini

Predlog direktive
Člen 3 – točka 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(5) „pomoč pri organizaciji potovanja“ 
pomeni kombinacijo vsaj dveh različnih 
vrst potovalnih storitev za isto potovanje 
ali počitnice, ki niso turistični paket, 
zaradi česar so s posameznimi ponudniki 
potovalnih storitev sklenjene posebne 
pogodbe, če turistični agent ponuja pomoč 
pri kombinaciji:

črtano

(a) na podlagi ločenih rezervacij ob 
enkratnem obisku ali kontaktu prodajne 
točke ali
(b) z usmerjenim zagotavljanjem dodatnih 
potovalnih storitev pri drugem 
gospodarskem subjektu prek povezanih 
postopkov spletnih rezervacij najpozneje 
ob potrditvi rezervacije prve storitve;

Or. en

Obrazložitev

Področje uporabe direktive o paketnem potovanju bi bilo treba omejiti na kombinacije 
potovalnih storitev, ki sestavljajo turistični paket. Uvedba pojma „pomoč pri organizaciji 
potovanja“ v to direktivo zato ni upravičena in bi lahko negativno vplivala na potrošnike in 
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podjetja. Poleg tega bo negotovost glede dejanske razlike med pojmoma „turistični paket“ in 
„pomoč pri organizaciji potovanja“ ustvarila še več zmede med potrošniki.

Predlog spremembe 191
Emma McClarkin

Predlog direktive
Člen 3 – točka 5 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(5) „pomoč pri organizaciji potovanja“ 
pomeni kombinacijo vsaj dveh različnih
vrst potovalnih storitev za isto potovanje 
ali počitnice, ki niso turistični paket, zaradi 
česar so s posameznimi ponudniki 
potovalnih storitev sklenjene posebne 
pogodbe, če turistični agent ponuja pomoč 
pri kombinaciji:

(5) „povezana organizacija potovanja“ 
pomeni kombinacijo prevoza potnikov in
vsaj še ene druge vrste potovalne storitve
za isto potovanje ali počitnice, ki niso 
turistični paket, zaradi česar so s 
posameznimi ponudniki potovalnih storitev 
sklenjene posebne pogodbe, če turistični 
agent ponuja pomoč pri kombinaciji:

Or. en

Obrazložitev

Horizontalni predlog spremembe. „Povezana organizacija potovanja” jasneje opisuje vrsto 
poslovnega modela in se bo izognila napačnemu razumevanju, ki bi lahko izviralo iz 
sedanjega izraza.

Predlog spremembe 192
Ivo Belet

Predlog direktive
Člen 3 – točka 6 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(6) „pomoč pri organizaciji potovanja“ 
pomeni kombinacijo vsaj dveh različnih 
vrst potovalnih storitev za isto potovanje 
ali počitnice, ki niso turistični paket, zaradi 
česar so s posameznimi ponudniki 
potovalnih storitev sklenjene posebne 
pogodbe, če turistični agent ponuja pomoč 
pri kombinaciji:

(6) „pomoč pri organizaciji potovanja“ 
pomeni kombinacijo vsaj dveh različnih 
vrst potovalnih storitev za isto potovanje 
ali počitnice, ki niso turistični paket, zaradi 
česar so s posameznimi ponudniki 
potovalnih storitev sklenjene posebne 
pogodbe po sklenitvi prve pogodbe z 
gospodarskim subjektom za potovalno 
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storitev, če gospodarski subjekt ali
turistični agent ponuja pomoč pri 
kombinaciji:

Or. nl

Predlog spremembe 193
Emma McClarkin

Predlog direktive
Člen 3 – točka 5 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) na podlagi ločenih rezervacij ob 
enkratnem obisku ali kontaktu prodajne 
točke ali

(a) na podlagi ločenih rezervacij, pri čemer 
potnik posamično izbere in posamično 
plača storitve ali

Or. en

Predlog spremembe 194
Heide Rühle

Predlog direktive
Člen 3 – točka 5 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) z usmerjenim zagotavljanjem dodatnih 
potovalnih storitev pri drugem
gospodarskem subjektu prek povezanih 
postopkov spletnih rezervacij najpozneje 
ob potrditvi rezervacije prve storitve;

(b) prek povezanih postopkov spletnih 
rezervacij, pri čemer se med 
gospodarskimi subjekti prenašajo ime 
potnika ali druga oblika identifikacije 
potnika, najpozneje ob potrditvi 
rezervacije prve storitve;

Or. en

Predlog spremembe 195
Philippe Juvin

Predlog direktive
Člen 3 – točka 5 – točka b



PE526.125v01-00 72/191 AM\1013596SL.doc

SL

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) z usmerjenim zagotavljanjem dodatnih 
potovalnih storitev pri drugem 
gospodarskem subjektu prek povezanih 
postopkov spletnih rezervacij najpozneje 
ob potrditvi rezervacije prve storitve;

(b) z usmerjenim zagotavljanjem dodatnih 
potovalnih storitev pri drugem 
gospodarskem subjektu prek povezanih 
postopkov spletnih rezervacij, kar zajema 
prenos podatkov med gospodarskimi 
subjekti, ki se nanašajo izključno na prvo 
potovalno storitev (vključno s krajem in 
časom potovanja), brez prenosa osebnih 
podatkov potnika, najpozneje ob potrditvi 
rezervacije prve storitve po e-pošti;

Or. en

Obrazložitev

Pojasnitev vrste izmenjanih informacij (razlika med paketnim potovanjem, kot je opredeljeno 
v členu 3(2)(v), in pomočjo pri organizaciji potovanja, kot je opredeljena v členu 3(5)(b)). 
Zgolj povezava na spletišče še ne pomeni pomoči pri organizaciji potovanja (potreben je 
minimalen prenos podatkov med gospodarskimi subjekti, ki se nanašajo izključno na 
rezervacijo – kraj in čas potovanja). Pojasniti je treba pravi čas potrditve (prejem 
potrditvenega e-sporočila), da se zagotovi pravna varnost (opredelitev časovnega obdobja 
vpliva na to, kaj se bo obravnavalo kot paketno potovanje in kaj ne).

Predlog spremembe 196
Emma McClarkin

Predlog direktive
Člen 3 – točka 5 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) z usmerjenim zagotavljanjem dodatnih 
potovalnih storitev pri drugem 
gospodarskem subjektu prek povezanih 
postopkov spletnih rezervacij najpozneje 
ob potrditvi rezervacije prve storitve;

(b) z usmerjenim zagotavljanjem dodatnih 
potovalnih storitev, ki jih ponuja drug 
gospodarski subjekt prek povezanih 
postopkov spletnih rezervacij, ki se 
začnejo najpozneje ob potrditvi rezervacije 
prve storitve in zaključijo najpozneje en 
dan po takšni potrditvi;

Or. en

Predlog spremembe 197
Sergio Gaetano Cofferati
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Predlog direktive
Člen 3 – točka 5 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) z usmerjenim zagotavljanjem dodatnih 
potovalnih storitev pri drugem 
gospodarskem subjektu prek povezanih 
postopkov spletnih rezervacij najpozneje 
ob potrditvi rezervacije prve storitve;

(b) z usmerjenim zagotavljanjem dodatnih 
potovalnih storitev pri drugem 
gospodarskem subjektu prek povezanih 
postopkov spletnih rezervacij;

Or. en

Predlog spremembe 198
Bernadette Vergnaud

Predlog direktive
Člen 3 – točka 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(6) „potnik“ pomeni vsako osebo, ki skuša 
skleniti pogodbo ali je upravičena do 
potovanja na podlagi pogodbe, sklenjene 
na področju uporabe te direktive, vključno 
s poslovnimi potniki, kolikor ne potujejo 
na podlagi okvirne pogodbe z 
gospodarskim subjektom, specializiranim 
za pripravo poslovnih potovanj;

(6) „potrošnik“ pomeni vsako osebo, ki 
skuša skleniti pogodbo ali je upravičena do 
potovanja na podlagi pogodbe, sklenjene 
na področju uporabe te direktive, vključno 
za poslovne namene („poslovna 
potovanja“), če ne potuje na podlagi
okvirne pogodbe z gospodarskim 
subjektom, specializiranim za pripravo 
poslovnih potovanj;

Or. fr

Obrazložitev

Treba se je vrniti k opredelitvi pojma „potrošnik“ v direktivi 90/134/ES, ker je opredelitev 
pojma „potnik“lahko problematična, zlasti če oseba, ki potuje, ni oseba, ki je kupila 
potovanje.

Predlog spremembe 199
Bernadette Vergnaud
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Predlog direktive
Člen 3 – točka 6 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

6 a) „potnik“ je vsaka oseba, upravičena 
do potovanja na podlagi pogodbe, 
sklenjene na področju uporabe te 
direktive, vključno za poslovne namene, 
ne glede na to, ali je potrošnik, ki je 
sklenil pogodbo, ali ne.

Or. fr

Obrazložitev

Ker je znova uvedena opredelitev pojma „potrošnik“ iz direktive 90/134/ES, je treba 
prilagoditi opredelitev pojma „potnik“, ki je lahko problematična, zlasti če oseba, ki potuje, 
ni oseba, ki je kupila potovanje.

Predlog spremembe 200
Catherine Stihler

Predlog direktive
Člen 3 – točka 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(7) „gospodarski subjekt“ pomeni vsako 
osebo, ki deluje za namene v okviru svoje 
trgovske, poslovne, obrtne dejavnosti ali 
svobodne poklicne dejavnosti;

(7) „gospodarski subjekt“ pomeni vsako 
osebo, ki prodaja ali ponuja v prodajo 
potovalne storitve ali olajša zagotavljanje 
teh storitev bodisi v lastnem imenu ali kot
posrednik;

Or. en

Predlog spremembe 201
Catherine Stihler

Predlog direktive
Člen 3 – točka 8
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(8) „organizator potovanja“ pomeni 
gospodarski subjekt, ki bodisi neposredno 
bodisi prek drugega gospodarskega 
subjekta ali skupaj z njim kombinira in 
prodaja ali ponuja v prodajo turistične 
pakete; kadar merilom iz točke (b) 
odstavka 2 ustreza več kot en gospodarski 
subjekt, se vsi ti subjekti obravnavajo kot 
organizatorji, razen če je eden od njih 
imenovan kot organizator, potnik pa je o 
tem ustrezno obveščen;

(8) „organizator potovanja“ pomeni 
gospodarski subjekt, ki bodisi neposredno 
bodisi prek drugega gospodarskega 
subjekta ali skupaj z njim kombinira in 
prodaja ali ponuja v prodajo turistične 
pakete ali pomaga pri sestavljanju in 
zagotavljanju takšnih paketov; kadar 
merilom iz točke (b) odstavka 2 ustreza več 
kot en gospodarski subjekt, se vsi ti 
subjekti obravnavajo kot organizatorji, 
razen če je eden od njih imenovan kot 
organizator, potnik pa je o tem ustrezno 
obveščen;

Or. en

Obrazložitev

S tem se zagotovi, da se upoštevajo vsi trgovinski modeli in preprečijo vrzeli.

Predlog spremembe 202
Othmar Karas

Predlog direktive
Člen 3 – točka 8

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(8) „organizator potovanja“ pomeni 
gospodarski subjekt, ki bodisi neposredno 
bodisi prek drugega gospodarskega 
subjekta ali skupaj z njim kombinira in 
prodaja ali ponuja v prodajo turistične 
pakete; kadar merilom iz točke (b) 
odstavka 2 ustreza več kot en gospodarski 
subjekt, se vsi ti subjekti obravnavajo kot 
organizatorji, razen če je eden od njih 
imenovan kot organizator, potnik pa je o 
tem ustrezno obveščen;

(8) „organizator potovanja“ pomeni osebo 
ali gospodarski subjekt, ki bodisi 
neposredno bodisi prek drugega 
gospodarskega subjekta ali skupaj z njim 
kombinira in prodaja ali ponuja v prodajo 
turistične pakete; kadar merilom iz 
točke (b) odstavka 2 ustreza več kot en 
gospodarski subjekt, se vsi ti subjekti 
obravnavajo kot organizatorji, razen če je 
eden od njih imenovan kot organizator, 
potnik pa je o tem ustrezno obveščen;

Or. de



PE526.125v01-00 76/191 AM\1013596SL.doc

SL

Obrazložitev

Zajeti je treba ne samo gospodarske subjekte, temveč tudi osebe, ki prodajajo turistične 
pakete ne le občasno, da se vključijo tudi nekomercialni ponudniki. Varstvo potrošnikov ne bi 
smelo biti ogroženo z izključitvijo „ponudnikov na črnem trgu“.

Predlog spremembe 203
Matteo Salvini

Predlog direktive
Člen 3 – točka 9 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(9) „turistični agent“ pomeni gospodarski 
subjekt, ki ni organizator potovanja, ki:

(9) „turistični agent“ pomeni gospodarski 
subjekt, ki ni organizator potovanja in ki 
prodaja turistične pakete ali jih ponuja v 
prodajo;

Or. en

Obrazložitev

Področje uporabe direktive o paketnem potovanju bi bilo treba omejiti na kombinacije 
potovalnih storitev, ki sestavljajo turistični paket. Uvedba novega pojma „pomoč pri 
organizaciji potovanja“ v to direktivo bi lahko negativno vplivala na potrošnike in podjetja, 
če bi ustvarila pravno negotovost in zmedo med potrošniki ter ponudniki potovalnih storitev.

Predlog spremembe 204
Matteo Salvini

Predlog direktive
Člen 3 – točka 9 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) turistične pakete prodaja ali jih ponuja 
v prodajo ali

črtano

Or. en

Predlog spremembe 205
Matteo Salvini
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Predlog direktive
Člen 3 – točka 9 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) olajša zagotavljanje potovalnih 
storitev, ki so del pomoči pri organizaciji 
potovanja, tako da potnikom pomaga pri 
sklepanju ločenih pogodb za potovalne 
storitve s posameznimi ponudniki storitev;

črtano

Or. en

Predlog spremembe 206
Jorgo Chatzimarkakis

Predlog direktive
Člen 3 – točka 9 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) olajša zagotavljanje potovalnih 
storitev, ki so del pomoči pri organizaciji 
potovanja, tako da potnikom pomaga pri 
sklepanju ločenih pogodb za potovalne 
storitve s posameznimi ponudniki storitev;

črtano

Or. en

Obrazložitev

Če se sklepajo ločene pogodbe z ločenimi ponudniki po ločenih cenah, ni jasno, kako bi to 
lahko pomenilo paketno potovanje ali zahtevalo enako stopnjo ureditve.

Predlog spremembe 207
Emma McClarkin

Predlog direktive
Člen 3 – točka 11

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(11) „neizogibne ali izjemne okoliščine“ 
pomenijo okoliščine, na katere gospodarski 
subjekt ne more vplivati in katerih 

(11) „neizogibne ali izjemne okoliščine“ 
pomenijo nepredvidljive okoliščine, na 
katere gospodarski subjekt ne more vplivati 
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posledice so bile kljub sprejetju vseh 
razumnih ukrepov neizbežne;

in katerih posledice so bile kljub sprejetju 
vseh razumnih ukrepov neizbežne;

Or. en

Predlog spremembe 208
Matteo Salvini

Predlog direktive
Člen 3 – točka 11

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(11) „neizogibne ali izjemne okoliščine“ 
pomenijo okoliščine, na katere gospodarski 
subjekt ne more vplivati in katerih 
posledice so bile kljub sprejetju vseh
razumnih ukrepov neizbežne;

(11) „neizogibne ali izjemne okoliščine“ 
pomenijo nenavadne in nepredvidljive 
okoliščine, na katere stranka, ki se nanje 
sklicuje, ne more vplivati in katerih 
posledice so bile kljub vsej skrbnosti
neizbežne;

Or. en

Predlog spremembe 209
Philippe Juvin

Predlog direktive
Člen 3 – točka 11

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(11) „neizogibne ali izjemne okoliščine“ 
pomenijo okoliščine, na katere gospodarski 
subjekt ne more vplivati in katerih 
posledice so bile kljub sprejetju vseh 
razumnih ukrepov neizbežne;

(11) „neizogibne ali izredne okoliščine“ 
pomenijo okoliščine, na katere gospodarski 
subjekt ne more vplivati in katerih 
posledice so bile kljub sprejetju vseh 
razumnih ukrepov neizbežne;

Or. fr

Obrazložitev

Ta predlog spremembe zadeva francosko različico. Treba je uskladiti izraze z izrazi, ki se 
uporabljajo v Uredbi(ES) št. 261/2004 (pravice potnikov v primerih zavrnitve vkrcanja, 
odpovedi ali velike zamude letov) in se nanašajo na „izredne okoliščine“ (v angleščini 
„extraordinary circumstances“).
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Predlog spremembe 210
Ildikó Gáll-Pelcz

Predlog direktive
Člen 3 – točka 11

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(11) „neizogibne ali izjemne okoliščine“ 
pomenijo okoliščine, na katere gospodarski 
subjekt ne more vplivati in katerih 
posledice so bile kljub sprejetju vseh 
razumnih ukrepov neizbežne;

(11) „neizogibne ali izjemne okoliščine“ 
pomenijo okoliščine, na katere gospodarski 
subjekt ali potnik ne more vplivati in 
katerih posledice so bile kljub sprejetju 
vseh razumnih ukrepov neizbežne;

Or. en

Predlog spremembe 211
Matteo Salvini

Predlog direktive
Člen 3 – točka 12

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(12) „neskladnost“ pomeni neizvedbo ali 
pomanjkljivo izvedbo potovalnih storitev, 
vključenih v turistični paket.

(12) „pomanjkljiva izvedba“ pomeni 
nezmožnost izvedbe ali neizvedbo
potovalnih storitev v skladu s pogodbo.

Or. en

Obrazložitev

„Neskladnost“ v predlogu Evropske komisije nadomešča pojem “pravilna in pomanjkljiva 
izvedba”, ki sta ustaljena pojma v državah članicah vse od devetdesetih let dvajsetega 
stoletja. Države članice imajo tudi sodno prakso v zvezi z njegovim pomenom in učinkom. 
Uporaba pojma „pomanjkljiva izvedba“, kot je opredeljen in se uporablja v 
Direktivi 90/314/1990, se posledično ohrani.

Predlog spremembe 212
Ildikó Gáll-Pelcz

Predlog direktive
Člen 3 – točka 12
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(12) „neskladnost“ pomeni neizvedbo ali
pomanjkljivo izvedbo potovalnih storitev, 
vključenih v turistični paket.

(12) „neskladnost“ pomeni neizvedbo ali
pomanjkljivo izvedbo potovalnih storitev, 
vključenih v turistični paket.

Or. en

Predlog spremembe 213
Emma McClarkin

Predlog direktive
Člen 3 – točka 12 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(12a) „podatki, potrebni za sklenitev 
rezervacije“, so podatki s kreditne kartice 
ali druge informacije, potrebne za 
pridobitev plačila.

Or. en

Predlog spremembe 214
Cornelis de Jong

Predlog direktive
Člen 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 3a
Raven harmonizacije

Da bi države članice zagotovile višjo raven 
varstva potrošnikov, lahko v svoji 
nacionalni zakonodaji obdržijo ali vanjo 
uvedejo strožje določbe od tistih, ki jih 
določa ta direktiva.

Or. en
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Predlog spremembe 215
Hans-Peter Mayer

Predlog direktive
Člen 4 – odstavek 1 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Države članice zagotovijo, da, preden 
potnika zavezuje kakršna koli pogodba ali 
kakršna koli ustrezna ponudba, organizator 
in, kadar se turistični paket prodaja prek 
turističnega agenta, tudi turistični agent
zagotovita, kjer je primerno, naslednje 
informacije o turističnem paketu:

1. Države članice zagotovijo, da, preden 
potnika zavezuje kakršna koli pogodba ali 
kakršna koli ustrezna ponudba, organizator 
zagotovi, kjer je primerno, naslednje 
informacije o turističnem paketu:

Or. de

Obrazložitev

Organizator potovanja je dolžan zagotoviti informacije, turistični agent pa se kvečjemu lahko 
zaveže, da bo te informacije posredoval. Torej je odgovoren samo takrat, ko je pri tem storil 
napako. V zvezi s tem glej dopolnilni predlog spremembe člena 4(I)a novo in člena 19. Če bi 
bila oba dolžna zagotoviti informacije, ne bi bilo jasno, kdo je odgovoren v primeru, če se 
pomotoma izdajo različne informacije.

Predlog spremembe 216
Ildikó Gáll-Pelcz

Predlog direktive
Člen 4 – odstavek 1 – točka a – točka ii

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ii) prevozna sredstva, njihove značilnosti 
in kategorije, kraje, datume in čas odhoda 
in povratka ali, kadar natančen čas še ni 
določen, približen čas odhoda in povratka, 
trajanje vožnje in kraje vmesnih 
postankov ter prometne povezave;

(ii) navedba značilnosti in kategorij
sredstev za prevoz potnikov, ki se 
uporabljajo med izvajanjem potovalnega 
paketa (npr. prevoz prtljage, rezervacija 
sedežev), zlasti prevozna sredstva, ki se 
uporabijo za odhod in povratek (redni ali 
čarterski poleti), pričakovani kraji in 
datumi/časi odhoda in povratka (najmanj 
navedba dela dneva) ter kraj in trajanje 
posameznih postankov;

Or. en
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Obrazložitev

Predlaga se razširitev in zožitev člena 4(1)(a)(ii), saj so prevozna sredstva, ki se uporabljajo 
za odhod in povratek, ter kraji in časi odhoda in prihoda še posebno pomembni za potnike.

Predlog spremembe 217
Hans-Peter Mayer

Predlog direktive
Člen 4 – odstavek 1 – točka a – točka ii

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

ii) prevozna sredstva, njihove značilnosti in 
kategorije, kraje, datume in čas odhoda in 
povratka ali, kadar natančen čas še ni 
določen, približen čas odhoda in povratka, 
trajanje vožnje in kraje vmesnih postankov 
ter prometne povezave;

ii) prevozna sredstva, njihove značilnosti in 
kategorije, kraje, datume in čas odhoda in 
povratka ali, kadar natančen čas še ni 
določen, približen čas odhoda in povratka, 
pri čemer ta na koncu ne sme odstopati od 
dejanskega časa odhoda ali povratka za 
več kot tri ure, trajanje vožnje in kraje 
vmesnih postankov ter prometne povezave;

Or. de

Obrazložitev

Omejitev treh ur se naslanja na Uredbo 261/2004.

Predlog spremembe 218
Pablo Arias Echeverría

Predlog direktive
Člen 4 – odstavek 1 – točka (a) – točka (iii)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(iii) kraj nastanitve, glavne značilnosti in 
turistično kategorijo nastanitve;

(iii) kraj nastanitve, glavne značilnosti in 
turistično kategorijo nastanitve, ki jo je 
odobril pristojni organ v kraju nastanitve.

Or. es

Obrazložitev

Pogoste so pritožbe in reklamacije potrošnikov, da turistična kategorija določene nastanitve, 
ki se ponuja ali oglašuje, ne ustreza turistični kategoriji, ki jo je odobril pristojni organ v 
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kraju nastanitve. Zato bi bilo treba dovoliti, da se navede samo uradno turistično kategorijo, 
in ne tiste, ki se izbere po merilih organizatorja.

Predlog spremembe 219
Sergio Gaetano Cofferati

Predlog direktive
Člen 4 – odstavek 1 – točka a – točka v a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(va) ali bodo potniku kot članu skupine 
zagotovljene potovalne storitve, in če to 
drži, koliko oseb naj bi bilo predvidoma 
udeleženih;

Or. en

Predlog spremembe 220
Monika Hohlmeier

Predlog direktive
Člen 4 – odstavek 1 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(c) celotno ceno turističnega paketa z davki 
in, kjer je ustrezno, z vsemi dodatnimi 
dajatvami, taksami in drugimi stroški ali, 
kadar jih ni mogoče vnaprej razumno 
izračunati, dejstvo, da bo imel potnik 
morda take dodatne stroške;

(c) celotno ceno turističnega paketa z davki 
in, kjer je ustrezno, z vsemi dodatnimi 
dajatvami, taksami in drugimi stroški ali, 
kadar jih ni mogoče vnaprej razumno 
izračunati, dejstvo, da bo imel potnik 
morda take dodatne stroške; celotna cena 
mora biti prikazana na popolnem računu, 
ki nazorno izkazuje vse stroške potovalne 
storitve, zlasti stroške za spremembo, 
preklic rezervacije ali druge spremembe 
potovalnih storitev; ta račun mora biti 
potniku izdan najpozneje ob začetku 
potovanja;

Or. de
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Predlog spremembe 221
Monika Hohlmeier

Predlog direktive
Člen 4 – odstavek 1 – točka c a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ca) izbran razred rezervacije, vključno z 
morebitnimi podrazredi rezervacije v 
pregledni in jasno prepoznavni obliki, kot 
tudi razpoložljivost, stroški in pogoji pri 
spremembi, preklicu rezervacije ali drugih 
spremembah;

Or. de

Predlog spremembe 222
Monika Hohlmeier

Predlog direktive
Člen 4 – odstavek 1 – točka c b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(cb) razpoložljive kvote v določenem 
razredu rezervacije, vključno z 
morebitnimi nastalimi stroški v primeru 
prehoda v drug razred oziroma podrazred 
rezervacije;

Or. de

Predlog spremembe 223
Jorgo Chatzimarkakis

Predlog direktive
Člen 4 – odstavek 1 – točka e

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(e) najmanjše število oseb, potrebno za 
izvedbo turističnega paketa, in rok vsaj 
20 dni pred začetkom turističnega paketa 
za možno odpoved, če je manj prijavljenih;

(e) najmanjše število oseb, potrebno za 
izvedbo turističnega paketa, in razumen
rok pred začetkom turističnega paketa za 
možno odpoved, če je manj prijavljenih;
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Or. en

Obrazložitev

Nesmiselno je pričakovati dosego minimalnega števila za določen turistični paket 20 dni 
vnaprej. Čas, ki je za to potreben, bi bilo treba prepustiti organizatorjem potovanj, vendar bi 
bilo treba o tem jasno obvestiti potrošnika.

Predlog spremembe 224
Sergio Gaetano Cofferati

Predlog direktive
Člen 4 – odstavek 1 – točka e

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(e) najmanjše število oseb, potrebno za 
izvedbo turističnega paketa, in rok vsaj 
20 dni pred začetkom turističnega paketa 
za možno odpoved, če je manj prijavljenih;

(e) najmanjše število oseb, potrebno za 
izvedbo turističnega paketa, in rok vsaj 
30 dni pred začetkom turističnega paketa 
za možno odpoved, če je manj prijavljenih;

Or. en

Predlog spremembe 225
Ivo Belet

Predlog direktive
Člen 4 – odstavek 1 – točka e

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(e) najmanjše število oseb, potrebno za 
izvedbo turističnega paketa, in rok vsaj
20 dni pred začetkom turističnega paketa 
za možno odpoved, če je manj prijavljenih;

(e) najmanjše število oseb, potrebno za 
izvedbo turističnega paketa, in rok vsaj
14 dni pred začetkom turističnega paketa 
za možno odpoved, če je manj prijavljenih;

Or. nl

Obrazložitev

To vrednost bi bilo treba prilagoditi določbam o odpovedi letov v predlogu spremembe 
Uredbe (ES) št. 261/2004 o določitvi skupnih pravil glede odškodnine in pomoči potnikom v 
primerih zavrnitve vkrcanja, odpovedi ali velike zamude letov in Uredbe (ES) št. 2027/97 o 
odgovornosti letalskih prevoznikov v zvezi z letalskim prevozom potnikov in njihove prtljage.
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Predlog spremembe 226
Emma McClarkin

Predlog direktive
Člen 4 – odstavek 1 – točka f a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(fa) informacije o možnosti vključitve 
zavarovanja odpovedi potovanja ali 
zavarovanja, ki krije stroške vrnitve v 
primeru nesreče ali bolezni;

Or. en

Predlog spremembe 227
Catherine Stihler

Predlog direktive
Člen 4 – odstavek 1 – točka g a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ga) pogoje za odstop od pogodbe s strani 
potnika ali organizatorja potovanja pred 
začetkom turističnega paketa;

Or. en

Predlog spremembe 228
Sergio Gaetano Cofferati

Predlog direktive
Člen 4 – odstavek 1 – točka g a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ga) podatek, da lahko potnik prekine 
pogodbo kadar koli pred začetkom 
turističnega paketa, in informacije o 
razumni standardni odstopnini v skladu s 
členom 10(1), če se uporablja;
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Or. en

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

Predlog direktive
Člen 4 – odstavek 1 – točka (g a) (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(g a) možnost odpovedi pogodbe, 
odpovedni roki in po potrebi določitev 
ustrezne kazni.

Or. es

Predlog spremembe 230
Sergio Gaetano Cofferati

Predlog direktive
Člen 4 – odstavek 1 – točka g b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(gb) obveščanje glede nevarnosti zaradi 
vojskovanja ali naravnih katastrof, kjer je 
primerno;

Or. en

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

Predlog direktive
Člen 4 – odstavek 1 – točka (g b) (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(g b) možnost prenosa paketnega 
potovanja na drugega potnika in možne 
omejitve ali posledice tega prenosa.
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Or. es

Predlog spremembe 232
Sergio Gaetano Cofferati

Predlog direktive
Člen 4 – odstavek 1 – točka g c (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(gc) obveščanje o varstvu v primeru 
insolventnosti in o zavarovanju 
odgovornosti organizatorja potovanja, 
kjer je primerno;

Or. en

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

Predlog direktive
Člen 4 – odstavek 1 – točka (g c) (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(g c) kjer je ustrezno, možnost uporabe 
mehanizma izvensodnega reševanja 
reklamacij in pritožb zoper gospodarski 
subjekt in metode za dostop do njega.

Or. es

Obrazložitev

Predlagamo, da se v odstavek 1 tega člena 4 dodajo tri nove točke, zato da potrošnik lahko 
ustrezno ovrednoti in primerja različne ponudbe, ki obstajajo na trgu, kar po drugi strani 
pomeni boljšo konkurenco med podjetji.

Predlog spremembe 234
Sergio Gaetano Cofferati

Predlog direktive
Člen 4 – odstavek 1 – točka g d (novo)
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(gd) podatke o notranjem postopku 
reševanja pritožb, o razpoložljivih 
mehanizmih alternativnega reševanja 
sporov v skladu z Direktivo 2013/11/EU, o 
spletnih mehanizmih za reševanje sporov 
v skladu z Uredbo (EU) št. 524/2013 in o 
tem, ali gospodarski subjekt upošteva 
posebno shemo alternativnega reševanja 
sporov ali ne.

Or. en

Predlog spremembe 235
Hans-Peter Mayer

Predlog direktive
Člen 4 – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1a. Če se turistični paket prodaja prek 
turističnega agenta, mora turistični agent 
potniku takoj sporočiti vse informacije iz 
odstavka 1.

Or. de

Obrazložitev

Posledice neposredovanja ali pomanjkljivega posredovanja so navedene v členu 19.

Predlog spremembe 236
Hans-Peter Mayer

Predlog direktive
Člen 4 – odstavek 1 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1b. Pri pogodbi o paketnem potovanju, ki 
se sklene po elektronski poti, mora 
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organizator potovanja potnika jasno in v 
vidni obliki tik pred rezervacijo potovanja 
opozoriti na informacije iz člena 4(1)(a), 
točke (i), (ii), (iii), (iv), (v), (c), in (d). 
Ustrezno se uporablja drugi pododstavek 
člena 8(2) Direktive 2011/83/EU.

Or. de

Obrazložitev

Pri potovanjih, sklenjenih na internetu, so informacije, ki jih je treba podati pred sklenitvijo 
pogodbe, še posebej pomembne. Pri teh rezervacijah potnik pogosto ni v osebnem stiku z 
nobeno kontaktno osebo in si mora informacije, ki se nanašajo na potovanje, sam poiskati na 
spletišču. Konkretna merila o načinu posredovanja informacij olajšajo uveljavljanje 
obveznosti zagotavljanja informacij. Ureditev se naslanja na člen 8(2) Direktive 2011/83/EU.

Predlog spremembe 237
Hans-Peter Mayer

Predlog direktive
Člen 4 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Informacije iz odstavka 1 se zagotovijo 
jasno in v vidni obliki.

2. Informacije iz odstavka 1 se zagotovijo 
jasno, razumljivo in v razločno poudarjeni
obliki.

Or. de

Obrazložitev

V Direktivi o varstvu pravic potrošnikov piše „jasno in razumljivo“. Razločno se tu verjetno 
nanaša na poudarjeno – iz tega lahko nastane tudi prevajalski problem (v angleščini = 
prominent). Mišljeno je, da morajo biti informacije jasno vidne.

Predlog spremembe 238
Sergio Gaetano Cofferati

Predlog direktive
Člen 4 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Informacije iz odstavka 1 se zagotovijo 2. Informacije iz odstavka 1 se zagotovijo 
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jasno in v vidni obliki. na trajnem nosilcu podatkov ter jasno in v 
vidni obliki.

Or. en

Predlog spremembe 239
Pablo Arias Echeverría, Rosa Estaràs Ferragut

Predlog direktive
Člen 4 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Informacije iz odstavka 1 se zagotovijo 
jasno in v vidni obliki.

2. Informacije iz odstavka 1 se zagotovijo 
jasno in v razumljivi obliki.

Or. es

Obrazložitev

Predlog skuša zagotoviti, da so pravice potrošnikov v zvezi z obliko predložitve informacij 
pred sklenitvijo pogodbe v skladu z Direktivo.

Predlog spremembe 240
Catherine Stihler

Predlog direktive
Člen 4 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Informacije iz odstavka 1 se zagotovijo 
jasno in v vidni obliki.

2. Informacije iz odstavka 1 se zagotovijo 
jasno, dostopno in v vidni obliki.

Or. en

Predlog spremembe 241
Hans-Peter Mayer

Predlog direktive
Člen 4 – odstavek 2 a (novo)
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2a. Kar zadeva izpolnjevanje obveznosti 
glede informacij, določenih v tem 
poglavju, dokazno breme nosi trgovec.

Or. de

Obrazložitev

Ker lahko po sklenitvi pogodbe pride do neskladnosti med organizatorjem potovanja in 
potrošnikom glede izpolnjevanja obveznosti zagotavljanja informacij, bi moralo biti v 
Direktivi izrecno pojasnjeno, da v tem primeru dokazno breme za izpolnitev obveznosti 
zagotavljanja informacij, ki mu jih nalaga poglavje II, nosi gospodarski subjekt. Ustrezna 
ureditev je vsebovana v členu 6(9) Direktive 2011/83/EU o pravicah potrošnikov.

Predlog spremembe 242
Hans-Peter Mayer

Predlog direktive
Člen 5 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Države članice zagotovijo, da 
organizator potovanja ne more 
spreminjati informacij, o katerih je 
seznanil potnika v skladu s točkami (a), 
(c), (d), (e) in (g) člena 4(1), razen če si
organizator potovanja pridržuje pravico, 
da navedene informacije spremeni ter 
potnika pred sklenitvijo pogodbe jasno in 
v vidni obliki obvesti o spremembah.

1. Informacije v skladu s točkami (a), (c), 
(d), (e) in (g) člena 4(1), ki se posredujejo 
potniku, so vsebina pogodbe o paketnem 
potovanju in se ne smejo spreminjati, 
razen če se pogodbeni stranki izrecno ne 
dogovorita drugače.

Or. de

Obrazložitev

Ubeseditev predloga direktive je dvoumna: že podanih informacij ni več mogoče spremeniti. 
Poleg tega je trenutno ubeseditev predloga direktive mogoče razumeti tako, da organizatorja 
potovanja pogodbeno zavezujejo že podatki, ki jih je navedel pred sklenitvijo pogodbe. Kar 
zadeva pravo, ki ureja paketna potovanja, predlog spremembe povzema rešitev iz Direktive o 
pravicah potrošnikov, s čimer prispeva k večji usklajenosti znotraj prava EU o varstvu 
potrošnikov.
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Predlog spremembe 243
Sergio Gaetano Cofferati

Predlog direktive
Člen 5 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Države članice zagotovijo, da 
organizator potovanja ne more spreminjati 
informacij, o katerih je seznanil potnika v 
skladu s točkami (a), (c), (d), (e) in (g) 
člena 4, razen če si organizator potovanja 
pridržuje pravico, da navedene informacije 
spremeni ter potnika pred sklenitvijo 
pogodbe jasno in v vidni obliki obvesti o 
spremembah.

1. Države članice zagotovijo, da 
organizator potovanja ne more spreminjati 
informacij, o katerih je seznanil potnika v 
skladu s točkami (a), (c), (d), (e), (g) in 
(ga) člena 4, razen če si organizator 
potovanja pridržuje pravico, da navedene 
informacije spremeni ter potnika pred 
sklenitvijo pogodbe jasno in v vidni obliki 
obvesti o spremembah.

Or. en

Predlog spremembe 244
Pablo Arias Echeverría, Rosa Estaràs Ferragut

Predlog direktive
Člen 5 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Države članice zagotovijo, da 
organizator potovanja ne more spreminjati 
informacij, o katerih je seznanil potnika v 
skladu s točkami (a), (c), (d), (e) in (g) 
člena 4, razen če si organizator potovanja 
pridržuje pravico, da navedene informacije 
spremeni ter potnika pred sklenitvijo 
pogodbe jasno in v vidni obliki obvesti o 
spremembah.

1. Države članice zagotovijo, da 
organizator potovanja ne more spreminjati 
informacij, o katerih je seznanil potnika v 
skladu s točkami (a), (c), (d), (e) in (g) 
člena 4, razen če si organizator potovanja 
pridržuje pravico, da navedene informacije 
spremeni ter potnika pred sklenitvijo 
pogodbe jasno in v razumljivi obliki 
obvesti o spremembah.

Or. es

Predlog spremembe 245
Ildikó Gáll-Pelcz
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Predlog direktive
Člen 5 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Če informacije o dodatnih taksah, 
dajatvah ali drugih stroških iz točke (c) 
člena 4 niso zagotovljene pred sklenitvijo 
pogodbe, potnik ne krije teh dajatev, taks 
ali drugih stroškov.

2. Če informacije o dodatnih taksah, 
dajatvah ali drugih stroških iz točke (c) 
člena 4(1) niso pisno zagotovljene pred 
sklenitvijo pogodbe, potnik ne krije teh 
dajatev, taks ali drugih stroškov. Če pa 
organizator potovanja potnika na to 
opozori in ga o tem ustrezno obvesti, bi 
moral potnik kriti stroške.

Or. en

Predlog spremembe 246
Hans-Peter Mayer, Andreas Schwab

Predlog direktive
Člen 5 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Ob ali takoj po sklenitvi pogodbe 
organizator potniku zagotovi kopijo 
pogodbe ali potrditev pogodbe na trajnem 
nosilcu podatkov.

3. Ob ali nemudoma po sklenitvi pogodbe 
organizator potniku zagotovi kopijo 
pogodbe ali potrditev pogodbe na trajnem 
nosilcu podatkov.

Or. de

Obrazložitev

Vedno ne bo mogoče dobiti potrditve že ob sklenitvi ali takoj po njej.

Predlog spremembe 247
Emma McClarkin

Predlog direktive
Člen 5 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Ob ali takoj po sklenitvi pogodbe 3. Ob ali čim prej po sklenitvi pogodbe 
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organizator potniku zagotovi kopijo 
pogodbe ali potrditev pogodbe na trajnem 
nosilcu podatkov.

organizator potniku zagotovi kopijo 
pogodbe ali potrditev pogodbe na trajnem 
nosilcu podatkov.

Or. en

Obrazložitev

Če se rezervacije opravijo po telefonu, pošti ali prek drugih neosebnih spletnih postopkov, ni 
vedno mogoče takoj zagotoviti potrditve.

Predlog spremembe 248
Jorgo Chatzimarkakis

Predlog direktive
Člen 5 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Ob ali takoj po sklenitvi pogodbe 
organizator potniku zagotovi kopijo 
pogodbe ali potrditev pogodbe na trajnem 
nosilcu podatkov.

3. Ob ali takoj po sklenitvi pogodbe 
organizator potniku zagotovi kopijo 
pogodbe ali potrditev pogodbe.

Or. en

Obrazložitev

Ker veliko storitev in transakcij danes poteka prek spleta, ni nujno, da se pogodba zagotovi 
na trajnem nosilcu podatkov, temveč na spletu in v tiskani različici.

Predlog spremembe 249
Catherine Stihler

Predlog direktive
Člen 5 – odstavek 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3a. Informacije, ki se potniku zagotovijo 
pred sklenitvijo pogodbe, so zavezujoče za 
organizatorja potovanja in sestavni del 
pogodbe. 

Or. en
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Predlog spremembe 250
Catherine Stihler

Predlog direktive
Člen 6 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Države članice zagotovijo, da so 
pogodbe o turističnem potovanju v 
preprostem in razumljivem jeziku ter, če so 
pisne, tudi čitljive.

1. Države članice zagotovijo, da so 
pogodbe o paketnem potovanju v 
preprostem, dostopnem in razumljivem 
jeziku ter, če so pisne, tudi čitljive.

Or. en

Predlog spremembe 251
Pablo Arias Echeverría, Rosa Estaràs Ferragut

Predlog direktive
Člen 6 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Države članice zagotovijo, da so 
pogodbe o turističnem potovanju v 
preprostem in razumljivem jeziku ter, če so 
pisne, tudi čitljive.

1. Države članice zagotovijo, da so 
pogodbe o turističnem potovanju v 
preprostem in razumljivem jeziku ter, če so 
pisne, tudi čitljive.

Or. es

Predlog spremembe 252
Hans-Peter Mayer

Predlog direktive
Člen 6 – odstavek 2 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. V pogodbo ali potrditev pogodbe so 
vključene vse informacije iz člena 4. 
Zajemati morajo naslednje dodatne 
informacije:

2. Besedilo pogodbe ali potrditev pogodbe
mora zajemati celotno vsebino pogodbe, 
med drugim tudi informacije iz člena 4, ki 
so postale vsebina pogodbe. Poleg tega 
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mora besedilo pogodbe ali potrditev
zajemati naslednje dodatne informacije:

Or. de

Obrazložitev

Predlog natančneje opredeljuje predlog Komisije, po katerem naj bi bile informacije že takrat 
vsebovane v pogodbi, če so samo „navedene v členu 4“. Vendar pogodba lahko vsebuje samo 
informacije, ki so bile tudi dejansko podane. To se doseže s predlogom spremembe, s tem da 
upošteva tiste informacije, „ki so postale vsebina pogodbe“. Slednje se navezuje na zgoraj 
predlagani člen 5(1).

Predlog spremembe 253
Jorgo Chatzimarkakis

Predlog direktive
Člen 6 – odstavek 2 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) posebne zahteve potnika, ki jih je 
organizator potovanja sprejel;

(a) kjer je mogoče, posebne zahteve 
potnika, ki jih je organizator potovanja 
sprejel;

Or. en

Obrazložitev

Pri posebnih zahtevah potnika mora biti organizator potovanja prilagodljiv, vendar ne more 
vedno uskladiti vseh mogočih zahtev, zato se to ne sme samodejno zahtevati od njega.

Predlog spremembe 254
Philippe Juvin

Predlog direktive
Člen 6 – odstavek 2 – točka b – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) informacije, da organizator potovanja: (b) informacije, da organizator potovanja 
in/ali turistični agent:

Or. en
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Obrazložitev

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.

Predlog spremembe 255
Philippe Juvin

Predlog direktive
Člen 6 – odstavek 2 – točka b – točka ii

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ii) mora zagotoviti pomoč, če je potnik v 
težavah, v skladu s členom 14;

črtano

Or. en

Obrazložitev

Ta odstavek ni bil črtan, temveč premaknjen v točko (ba) kot posledica predloga spremembe 
točke(b), ki ga je podal Philippe Juvin. Res je, da se zagotavljanje pomoči (člen 14) nanaša 
samo na organizatorja potovanja in ne na turističnega agenta. Vendar se odgovornost za 
izvedbo turističnega paketa (člen 11) in varstvo v primeru insolventnosti (člena 15 in 16) 
nanašata na oba, organizatorja potovanja in/ali turističnega agenta (pri turističnih paketih), 
kadar gre za pomoč pri organizaciji potovanja, pa na turističnega agenta.

Predlog spremembe 256
Philippe Juvin

Predlog direktive
Člen 6 – odstavek 2 – točka b a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ba) informacije, da mora organizator 
potovanja zagotoviti pomoč, če je potnik v 
težavah, v skladu s členom 14;
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Or. en

Obrazložitev

Ta odstavek je bil premaknjen iz točke (b)(ii) kot posledica predloga spremembe točke(b), ki 
ga je podal Philippe Juvin. Res je, da se zagotavljanje pomoči (člen 14) nanaša samo na 
organizatorja potovanja in ne na turističnega agenta. Vendar se odgovornost za izvedbo 
turističnega paketa (člen 11) in varstvo v primeru insolventnosti (člena 15 in 16) nanašata na 
oba, organizatorja potovanja in/ali turističnega agenta (pri turističnih paketih), kadar gre za 
pomoč pri organizaciji potovanja, pa na turističnega agenta.

Predlog spremembe 257
Ivo Belet

Predlog direktive
Člen 6 – odstavek 2 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(c) podatke o kontaktni točki, kamor se 
lahko potnik pritoži glede kakršne koli 
neskladnosti, ki jo opazi na namembnem 
kraju;

črtano

Or. nl

Predlog spremembe 258
Ivo Belet

Predlog direktive
Člen 6 – odstavek 2 – točka d

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(d) ime, geografski naslov, telefonsko 
številko in elektronski naslov lokalnega 
predstavnika organizatorja potovanja ali 
kontaktno točko, kjer lahko za pomoč 
zaprosi potnik v težavah, ali, kadar takih 
predstavnikov ali kontaktnih točk ni, 
telefonsko številko za nujne primere ali 
navedbo drugih načinov, na katere je 
mogoče stopiti v stik z organizatorjem 
potovanja;

črtano
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Or. nl

Predlog spremembe 259
Sergio Gaetano Cofferati

Predlog direktive
Člen 6 – odstavek 2 – točka e

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(e) informacijo, da lahko potnik kadar 
koli pred začetkom turističnega paketa 
odstopi od pogodbe proti plačilu 
ustreznega nadomestila ali po razumni 
standardni odstopnini, če so take 
odstopnine določene v skladu s 
členom 10(1);

črtano

Or. en

Predlog spremembe 260
Jorgo Chatzimarkakis

Predlog direktive
Člen 6 – odstavek 2 – točka g a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ga) ime in kontaktne podatke prevoznika, 
na katerega bi moral potnik nasloviti 
morebitne odškodninske zahtevke v 
skladu s členom 12(4).

Or. en

Predlog spremembe 261
Hans-Peter Mayer

Predlog direktive
Člen 6 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Informacije iz odstavka 2 se zagotovijo 3. Informacije iz odstavka 2 se zagotovijo 
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jasno in v vidni obliki. jasno, razumljivo in v razločno poudarjeni
obliki.

Or. de

Obrazložitev

„Jasno in razumljivo“ je povzeto iz Direktive o pravicah potrošnikov. Razločno pa naj bi 
pomenilo „razločno poudarjeno“.

Predlog spremembe 262
Ivo Belet

Predlog direktive
Člen 6 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Organizator potovanja potniku 
pravočasno pred začetkom potovanja 
zagotovi potrebne račune, vavčerje ali 
vozovnice, vključno z informacijami o 
natančnem času odhoda, vmesnih 
postankih, prometnih povezavah in 
prihodu.

4. Organizator potovanja potniku 
pravočasno pred začetkom potovanja 
zagotovi naslednje informacije:

(a) potrebne račune, vavčerje ali 
vozovnice, vključno z informacijami o 
natančnem času odhoda, vmesnih 
postankih, prometnih povezavah in 
prihodu;

(b) podatke o kontaktni točki, kamor se 
lahko potnik pritoži glede kakršne koli 
neskladnosti, ki jo opazi na namembnem 
kraju;
(d) ime, geografski naslov, telefonsko 
številko in elektronski naslov lokalnega 
predstavnika organizatorja potovanja ali 
kontaktno točko, kjer lahko za pomoč 
zaprosi potnik v težavah, ali, kadar takih 
predstavnikov ali kontaktnih točk ni, 
telefonsko številko za nujne primere ali 
navedbo drugih načinov, na katere je 
mogoče stopiti v stik z organizatorjem 
potovanja.
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Or. nl

Predlog spremembe 263
Anna Hedh

Predlog direktive
Člen 7 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Države članice zagotovijo, da lahko 
potnik, po tem ko organizatorju potovanja 
pred začetkom turističnega paketa pošlje 
utemeljeno obvestilo na trajnem nosilcu 
podatkov, pogodbo prenese na osebo, ki 
izpolnjuje vse pogoje, ki se uporabljajo za 
navedeno pogodbo.

1. Države članice zagotovijo, da lahko 
potnik, po tem ko organizatorju potovanja 
ali turističnemu agentu pred začetkom 
turističnega paketa pošlje utemeljeno 
obvestilo na trajnem nosilcu podatkov, 
pogodbo prenese na osebo, ki izpolnjuje 
vse pogoje, ki se uporabljajo za navedeno 
pogodbo.

Or. sv

Predlog spremembe 264
Sergio Gaetano Cofferati

Predlog direktive
Člen 7 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Države članice zagotovijo, da lahko 
potnik, po tem ko organizatorju potovanja 
pred začetkom turističnega paketa pošlje 
utemeljeno obvestilo na trajnem nosilcu 
podatkov, pogodbo prenese na osebo, ki 
izpolnjuje vse pogoje, ki se uporabljajo za 
navedeno pogodbo.

1. Države članice zagotovijo, da lahko 
potnik, po tem ko organizatorju potovanja 
ali turističnemu agentu pred začetkom 
turističnega paketa pošlje utemeljeno 
obvestilo na trajnem nosilcu podatkov, 
pogodbo prenese na osebo, ki izpolnjuje 
vse pogoje, ki se uporabljajo za navedeno 
pogodbo.

Or. en

Predlog spremembe 265
Adam Bielan
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Predlog direktive
Člen 7 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Države članice zagotovijo, da lahko 
potnik, po tem ko organizatorju potovanja 
pred začetkom turističnega paketa pošlje 
utemeljeno obvestilo na trajnem nosilcu 
podatkov, pogodbo prenese na osebo, ki 
izpolnjuje vse pogoje, ki se uporabljajo za 
navedeno pogodbo.

1. Države članice zagotovijo, da lahko 
potnik, po tem ko organizatorju potovanja 
pred začetkom turističnega paketa, vendar 
najpozneje sedem dni pred odhodom,
pošlje utemeljeno obvestilo na trajnem 
nosilcu podatkov, pogodbo prenese na 
osebo, ki izpolnjuje vse pogoje, ki se 
uporabljajo za navedeno pogodbo.

Or. pl

Predlog spremembe 266
Matteo Salvini

Predlog direktive
Člen 7 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Prenosnik pogodbe in prevzemnik 
pogodbe sta solidarno odgovorna za plačilo 
dolgovanega preostalega zneska in za vse 
dodatne dajatve, takse ali druge stroške, 
nastale pri prenosu. Ti stroški so razumni 
in v vsakem primeru ne smejo presegati 
dejanskih stroškov, ki jih krije organizator.

2. Prenosnik pogodbe in prevzemnik 
pogodbe bi morala biti solidarno 
odgovorna za plačilo dolgovanega 
preostalega zneska in za vse dodatne 
dajatve, takse ali druge stroške, nastale pri 
prenosu, vključno s stroški odpovedi 
tretjih oseb. Ti stroški so razumni in v 
nobenem primeru ne smejo presegati 
dejanskih stroškov, ki jih krije organizator.

Or. en

Obrazložitev

Potovalne storitve z osebno rezervacijo ali storitve po meri so pogosto kombinacija 
medsebojno odvisnih storitev različnih ponudnikov. V primeru prenosa pogodbe sta prenosnik 
in prevzemnik odgovorna v odnosu do vseh ponudnikov storitve.
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Predlog spremembe 267
Sergio Gaetano Cofferati

Predlog direktive
Člen 7 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Prenosnik pogodbe in prevzemnik 
pogodbe sta solidarno odgovorna za plačilo 
dolgovanega preostalega zneska in za vse 
dodatne dajatve, takse ali druge stroške, 
nastale pri prenosu. Ti stroški so razumni
in v vsakem primeru ne smejo presegati 
dejanskih stroškov, ki jih krije organizator.

2. Prenosnik pogodbe in prevzemnik 
pogodbe sta solidarno odgovorna za plačilo 
dolgovanega preostalega zneska in za vse 
dodatne dajatve, takse ali morebitne druge 
stroške, nastale pri prenosu. Organizator 
potovanja obvesti prenosnika in 
prevzemnika pogodbe o morebitnih 
stroških prenosa, ki pa morajo biti 
razumni in v nobenem primeru ne smejo 
presegati dejanskih stroškov, ki jih krije 
organizator.

Or. en

Predlog spremembe 268
Hans-Peter Mayer

Predlog direktive
Člen 7 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Prenosnik pogodbe in prevzemnik 
pogodbe sta solidarno odgovorna za plačilo 
dolgovanega preostalega zneska in za vse 
dodatne dajatve, takse ali druge stroške, 
nastale pri prenosu. Ti stroški so razumni 
in v vsakem primeru ne smejo presegati 
dejanskih stroškov, ki jih krije organizator.

2. Prenosnik pogodbe in prevzemnik 
pogodbe sta solidarno odgovorna za plačilo 
dolgovanega preostalega zneska in za vse 
dodatne dajatve, takse ali druge stroške, 
nastale pri prenosu. Ti dodatni stroški so 
razumni in v nobenem primeru ne smejo 
presegati dejanskih stroškov, ki jih krije 
organizator.

Or. de

Predlog spremembe 269
Sergio Gaetano Cofferati

Predlog direktive
Člen 8 – odstavek 1 – uvodni del
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Države članice zagotovijo, da so cene 
pod nadzorom, razen če je v pogodbi
izrecno določena možnost povišanja, 
organizator pa mora v enaki meri znižati 
cene, in sicer kot neposredno posledico 
sprememb:

1. Države članice zagotovijo, da so cene 
pod nadzorom, razen če je bila pogodba 
sklenjena več kot tri mesece pred njenim 
začetkom in izrecno določa možnost 
povišanja, organizator pa mora v enaki 
meri znižati cene, in sicer kot neposredno 
posledico sprememb:

Or. en

Predlog spremembe 270
Ildikó Gáll-Pelcz

Predlog direktive
Člen 8 – odstavek 1 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) cen goriva za prevoz potnikov, (a) cen storitev prevoza potnikov, ki so 
posledica stroškov goriva za prevoz 
potnikov,

Or. en

Obrazložitev

Organizator potovanja ne sme povrniti stroškov subjektom posamično, razen če prevoza 
potnikov ne opravi sam, temveč jim plača provizije iz sporazuma ali cenika, ki se lahko zaradi 
nihanj v cenah goriva spreminjajo.

Predlog spremembe 271
Ildikó Gáll-Pelcz

Predlog direktive
Člen 8 – odstavek 1 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) ravni taks ali pristojbin za vključene 
potovalne storitve, ki jih naložijo tretje 
stranke, ki niso neposredno vključene v 
izvedbo turističnega paketa, vključno s 
turističnimi taksami, pristajalnimi 

(b) dajatev, taks ali pristojbin, ki se 
zaračunavajo za nekatere storitve, 
vključno s turističnimi taksami, 
pristajalnimi pristojbinami ali pristojbinami 
za vkrcanje ali izkrcanje v pristaniščih in 
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pristojbinami ali pristojbinami za vkrcanje
ali izkrcanje v pristaniščih in na letališčih, 
ali

na letališčih, ali

Or. en

Predlog spremembe 272
Anna Hedh

Predlog direktive
Člen 8 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Povišanje cen iz odstavka 1 ne sme 
presegati 10 % cene turističnega paketa.

2. Povišanje cen iz odstavka 1 ne sme 
presegati 3 % cene turističnega paketa.

Or. sv

Predlog spremembe 273
Konstantinos Pupakis (Konstantinos Poupakis)

Predlog direktive
Člen 8 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Povišanje cen iz odstavka 1 ne sme 
presegati 10 % cene turističnega paketa.

2. Povišanje cen iz odstavka 1 ne sme 
presegati 5 % cene turističnega paketa. 
Organizatorji potovanj morajo zagotoviti 
ustrezne informacije, medtem ko potniki 
uživajo pravice iz člena 9(2).

Or. el

Obrazložitev

10-odstotna omejitev bi potnikom naložila nesorazmerno breme, zlasti v primerih, ko so 
stroški določenega turističnega paketa že tako visoki in/ali je udeleženo veliko število 
potnikov, na primer družine (če predpostavimo, da bi vsak član družine moral plačati 10 % 
več).

Predlog spremembe 274
Sergio Gaetano Cofferati
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Predlog direktive
Člen 8 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Povišanje cen iz odstavka 1 ne sme 
presegati 10 % cene turističnega paketa.

2. Povišanje cen iz odstavka 1 ne sme 
presegati 5 % cene turističnega paketa.

Or. en

Predlog spremembe 275
Małgorzata Handzlik, Grofica Róża Thun und Hohenstein

Predlog direktive
Člen 8 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Povišanje cen iz odstavka 1 je veljavno 
le, če organizator najpozneje 20 dni pred 
začetkom turističnega paketa o tem na 
trajnem mediju obvesti potnika z 
obrazložitvijo in izračunom.

3. Povišanje cen iz odstavka 1 je veljavno 
le, če organizator nemudoma oziroma 
najpozneje 20 dni pred začetkom 
turističnega paketa na trajnem mediju 
jasno in razumljivo obvesti potnika o:
a) povišanju cen z obrazložitvijo in 
izračunom ter
b) dejstvu, da lahko potnik v določenem 
utemeljenem roku od pogodbe odstopi 
brez kazni in da se bo sicer obravnavalo, 
kot da je povišanje cen sprejeto.

Or. pl

Obrazložitev

V primeru povišanja cen za največ 10 odstotkov bi moral potnik imeti pravico do odstopa 
brez nadomestila. Na primer, v primeru štiričlanske družine bi se lahko izkazalo, da povišanje 
cen za 10 odstotkov preveč obremeni družinski proračun. Poudariti je treba, da je to pogodba 
med dvema strankama in da je treba pridobiti soglasje potnika, če se pogodba spremeni v 
tako pomembnem vidiku, kot je cena. Poleg tega je cena eden glavnih dejavnikov, ki odloča o 
izbiri turističnih storitev.
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Predlog spremembe 276
Anna Hedh

Predlog direktive
Člen 8 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Povišanje cen iz odstavka 1 je veljavno 
le, če organizator najpozneje 20 dni pred 
začetkom turističnega paketa o tem na 
trajnem nosilcu podatkov obvesti potnika z 
obrazložitvijo in izračunom.

3. Povišanje cen iz odstavka 1 je veljavno 
le, če organizator najpozneje 40 dni pred 
začetkom turističnega paketa o tem na 
trajnem nosilcu podatkov obvesti potnika z 
obrazložitvijo in izračunom.

Or. sv

Predlog spremembe 277
Sergio Gaetano Cofferati

Predlog direktive
Člen 8 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Povišanje cen iz odstavka 1 je veljavno 
le, če organizator najpozneje 20 dni pred 
začetkom turističnega paketa o tem na 
trajnem mediju obvesti potnika z 
obrazložitvijo in izračunom.

3. Povišanje cen iz odstavka 1 je veljavno 
le, če organizator najpozneje 30 dni pred 
začetkom turističnega paketa o tem na 
trajnem nosilcu podatkov obvesti potnika z 
obrazložitvijo in izračunom.

Or. en

Predlog spremembe 278
Konstantinos Pupakis (Konstantinos Poupakis)

Predlog direktive
Člen 8 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Povišanje cen iz odstavka 1 je veljavno 
le, če organizator najpozneje 20 dni pred 
začetkom turističnega paketa o tem na 
trajnem nosilcu podatkov obvesti potnika z 

3. Povišanje cen iz odstavka 1 je veljavno 
le, če organizator najpozneje 30 dni pred 
začetkom turističnega paketa o tem na 
trajnem nosilcu podatkov obvesti potnika z 
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obrazložitvijo in izračunom. obrazložitvijo in izračunom.

Or. el

Predlog spremembe 279
Konstantinos Pupakis (Konstantinos Poupakis)

Predlog direktive
Člen 8 – odstavek 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3α. Če potnik ne sprejme povišanja cen iz 
odstavka 2, lahko odstopi od pogodbe brez 
pogodbene kazni z utemeljitvijo, da so se 
pogodbeni pogoji spremenili.

Or. el

Obrazložitev

Po tem predlogu spremembe lahko potniki odstopijo od pogodbe brez pogodbene kazni, če se 
cena turističnega paketa poviša.

Predlog spremembe 280
Sergio Gaetano Cofferati

Predlog direktive
Člen 9 – odstavek 1 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Države članice pred začetkom 
turističnega potovanja zagotovijo, da lahko 
organizator potovanja pri pogojih iz 
pogodbe enostransko spreminja le ceno, 
drugih pogojev pa ne, razen:

1. Države članice pred začetkom 
turističnega potovanja zagotovijo, da lahko 
organizator potovanja pri pogojih iz 
pogodbe enostransko spreminja le ceno, 
drugih pogojev pa ne.

Or. en

Predlog spremembe 281
Sergio Gaetano Cofferati
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Predlog direktive
Člen 9 – odstavek 1 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) če si je organizator potovanja 
navedeno pravico pridržal v pogodbi,

črtano

Or. en

Predlog spremembe 282
Catherine Stihler

Predlog direktive
Člen 9 – odstavek 1 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) če je sprememba zanemarljiva ter črtano

Or. en

Predlog spremembe 283
Sergio Gaetano Cofferati

Predlog direktive
Člen 9 – odstavek 1 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) če je sprememba zanemarljiva ter črtano

Or. en

Predlog spremembe 284
Catherine Stihler

Predlog direktive
Člen 9 – odstavek 1 – točka c
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(c) če organizator potovanja potnika o tem 
jasno in v vidni obliki obvesti na trajnem 
nosilcu podatkov.

črtano

Or. en

Predlog spremembe 285
Sergio Gaetano Cofferati

Predlog direktive
Člen 9 – odstavek 1 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(c) če organizator potovanja potnika o tem 
jasno in v vidni obliki obvesti na trajnem 
nosilcu podatkov.

črtano

Or. en

Predlog spremembe 286
Catherine Stihler

Predlog direktive
Člen 9 – odstavek 2 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Če je organizator potovanja pred 
začetkom turističnega paketa prisiljen 
bistveno spremeniti katero od glavnih 
značilnosti potovalnih storitev iz točke (a) 
člena 4 ali posebne zahteve iz točke (a) 
člena 6(2), organizator potovanja 
nemudoma jasno in v vidni obliki na 
trajnem nosilcu podatkov obvesti potnika 
o:

2. Če je organizator potovanja pred 
začetkom turističnega paketa prisiljen 
bistveno spremeniti katero od glavnih 
značilnosti potovalnih storitev iz točke (a) 
člena 4 ali posebne zahteve iz točke (a) 
člena 6(2), organizator potovanja 
nemudoma jasno in v vidni obliki na 
trajnem nosilcu podatkov obvesti potnika o 
predlaganih spremembah.
Potnik ima pravico, da:
(a) odstopi od pogodbe brez pogodbene 
kazni;
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(b) sprejme spremembe ali
(c) se mu ponudi nadomestni paket.

Or. en

Predlog spremembe 287
Sergio Gaetano Cofferati

Predlog direktive
Člen 9 – odstavek 2 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Če je organizator potovanja pred 
začetkom turističnega paketa prisiljen 
bistveno spremeniti katero od glavnih 
značilnosti potovalnih storitev iz točke (a) 
člena 4 ali posebne zahteve iz točke (a) 
člena 6(2), organizator potovanja 
nemudoma jasno in v vidni obliki na 
trajnem nosilcu podatkov obvesti potnika 
o:

2. Če je organizator potovanja pred 
začetkom turističnega paketa prisiljen 
spremeniti katero od glavnih značilnosti 
potovalnih storitev iz točke (a) člena 4 ali 
posebne zahteve iz točke (a) člena 6(2), 
organizator potovanja nemudoma jasno in 
v vidni obliki na trajnem nosilcu podatkov 
obvesti potnika o predlagani spremembi.

Or. en

Predlog spremembe 288
Jorgo Chatzimarkakis

Predlog direktive
Člen 9 – odstavek 2 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Če je organizator potovanja pred 
začetkom turističnega paketa prisiljen 
bistveno spremeniti katero od glavnih 
značilnosti potovalnih storitev iz točke (a) 
člena 4 ali posebne zahteve iz točke (a) 
člena 6(2), organizator potovanja 
nemudoma jasno in v vidni obliki na 
trajnem nosilcu podatkov obvesti potnika 
o:

2. Če je organizator potovanja pred 
začetkom turističnega paketa prisiljen 
bistveno spremeniti katero od glavnih 
značilnosti potovalnih storitev iz točke (a) 
člena 4 ali posebne zahteve iz točke (a) 
člena 6(2), organizator potovanja 
nemudoma jasno in v vidni obliki obvesti 
potnika o:

Or. en



AM\1013596SL.doc 113/191 PE526.125v01-00

SL

Predlog spremembe 289
Bernadette Vergnaud

Predlog direktive
Člen 9 – odstavek 2 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Če je organizator potovanja pred 
začetkom turističnega paketa prisiljen 
bistveno spremeniti katero od glavnih 
značilnosti potovalnih storitev iz točke (a) 
člena 4 ali posebne zahteve iz točke (a) 
člena 6(2), organizator potovanja 
nemudoma jasno in v vidni obliki na 
trajnem nosilcu podatkov obvesti potnika 
o:

2. Če je organizator potovanja pred 
začetkom turističnega paketa prisiljen 
bistveno spremeniti katero od glavnih 
značilnosti potovalnih storitev iz točke (a) 
člena 4 ali posebne zahteve iz točke (a) 
člena 6(2), organizator potovanja 
nemudoma jasno in v vidni obliki na 
trajnem nosilcu podatkov obvesti potnika 
in, če je potrošnik zagotovil svoje podatke 
s katerim koli drugim sredstvom 
sporočanja:

Or. fr

Predlog spremembe 290
Catherine Stihler

Predlog direktive
Člen 9 – odstavek 2 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) predlaganih spremembah ter črtano

Or. en

Predlog spremembe 291
Sergio Gaetano Cofferati

Predlog direktive
Člen 9 – odstavek 2 – točka a
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) predlaganih spremembah ter črtano

Or. en

Predlog spremembe 292
Catherine Stihler

Predlog direktive
Člen 9 – odstavek 2 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) dejstvu, da lahko potnik v določenem 
utemeljenem roku od pogodbe odstopi 
brez kazni in da se bo sicer obravnavalo, 
kot da je predlagana sprememba sprejeta.

črtano

Or. en

Predlog spremembe 293
Sergio Gaetano Cofferati

Predlog direktive
Člen 9 – odstavek 2 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) dejstvu, da lahko potnik v določenem 
utemeljenem roku od pogodbe odstopi 
brez kazni in da se bo sicer obravnavalo, 
kot da je predlagana sprememba sprejeta.

črtano

Or. en

Predlog spremembe 294
Bernadette Vergnaud

Predlog direktive
Člen 9 – odstavek 2 – točka b



AM\1013596SL.doc 115/191 PE526.125v01-00

SL

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

b) dejstvu, da lahko potnik v določenem 
utemeljenem roku od pogodbe odstopi brez 
kazni in da se bo sicer obravnavalo, kot da 
je predlagana sprememba sprejeta.

b) dejstvu, da mora potrošnik izrecno 
sprejeti predlagano spremembo v 
določenem utemeljenem roku in da bo, če 
tega ne stori, pogodba razdrta.

Or. fr

Obrazložitev

Ker lahko pride do bistvenih sprememb tik pred začetkom potovanja, ne da bi bil nujno na 
voljo utemeljen rok za odpoved, se zdi tiha privolitev nesorazmerna in v nasprotju z interesi 
potrošnika.

Predlog spremembe 295
Jorgo Chatzimarkakis

Predlog direktive
Člen 9 – odstavek 2 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) dejstvu, da lahko potnik v določenem 
utemeljenem roku od pogodbe odstopi brez 
kazni in da se bo sicer obravnavalo, kot da 
je predlagana sprememba sprejeta.

(b) dejstvu, da lahko potnik v določenem 
utemeljenem roku od pogodbe odstopi brez 
kazni in da se bo sicer obravnavalo, kot da 
je predlagana sprememba sprejeta, kadar 
spremembe bistveno spreminjajo sestavo 
turističnega paketa.

Or. en

Predlog spremembe 296
Sergio Gaetano Cofferati

Predlog direktive
Člen 9 – odstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2a. Potnik ima v določenem utemeljenem 
roku pravico, da sprejme spremembo, da 
odstopi od pogodbe brez pogodbene kazni 
ali da se mu ponudi nadomestni paket.
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Or. en

Predlog spremembe 297
Catherine Stihler

Predlog direktive
Člen 9 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Potnik je upravičen do ustreznega 
znižanja cen, kadar je turistični paket 
zaradi sprememb v pogodbi iz odstavka 2 
slabše kakovosti ali cenejši.

3. Potnik je upravičen do ustreznega 
znižanja cen, kadar je turistični paket 
zaradi sprememb v pogodbi ali nadomestni 
ponudbi iz odstavka 2 slabše kakovosti ali 
cenejši.

Or. en

Predlog spremembe 298
Sergio Gaetano Cofferati

Predlog direktive
Člen 9 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Potnik je upravičen do ustreznega 
znižanja cen, kadar je turistični paket 
zaradi sprememb v pogodbi iz odstavka 2 
slabše kakovosti ali cenejši.

3. Potnik je upravičen do ustreznega 
znižanja cen, kadar je turistični paket 
zaradi sprememb v pogodbi ali
nadomestnem paketu iz odstavka 2 slabše 
kakovosti ali cenejši.

Or. en

Predlog spremembe 299
Sergio Gaetano Cofferati

Predlog direktive
Člen 9 – odstavek 4
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Organizator potovanja v štirinajstih dneh 
po odstopu od pogodbe povrne vsa 
neupravičena plačila, ki jih je prejel od 
potnika, če ta od pogodbe odstopi v skladu 
s točko (b) odstavka 2. Potnik je po potrebi 
upravičen do nadomestila v skladu s 
členom 12.

4. Organizator potovanja v štirinajstih dneh 
po odstopu od pogodbe povrne vsa 
neupravičena plačila, ki jih je prejel od 
potnika, če ta od pogodbe odstopi v skladu 
z izbiro, ki jo ima na podlagi odstavka 2. 
Potnik je po potrebi upravičen do 
nadomestila v skladu s členom 12.

Or. en

Predlog spremembe 300
Catherine Stihler

Predlog direktive
Člen 9 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Organizator potovanja v štirinajstih dneh 
po odstopu od pogodbe povrne vsa 
neupravičena plačila, ki jih je prejel od 
potnika, če ta od pogodbe odstopi v skladu 
s točko (b) odstavka 2. Potnik je po potrebi 
upravičen do nadomestila v skladu s 
členom 12.

4. Organizator potovanja v štirinajstih dneh 
po odstopu od pogodbe povrne vsa 
neupravičena plačila, ki jih je prejel od 
potnika, če ta od pogodbe odstopi v skladu 
s točko (a) odstavka 2. Potnik je po potrebi 
upravičen do nadomestila v skladu s 
členom 12.

Or. en

Predlog spremembe 301
Małgorzata Handzlik, Grofica Róża Thun und Hohenstein

Predlog direktive
Člen 10 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Države članice zagotovijo, da lahko 
potnik pred začetkom turističnega paketa 
odstopi od pogodbe, če organizatorju 
potovanja plača ustrezno nadomestilo. V 
pogodbi so lahko določene razumne 
standardne odstopnine na podlagi časa 
odstopa ter običajni prihranki stroškov in 

1. Države članice zagotovijo, da lahko 
potnik pred začetkom turističnega paketa 
odstopi od pogodbe, če organizatorju 
potovanja plača ustrezno nadomestilo. V 
pogodbi so lahko določene razumne 
standardne odstopnine na podlagi časa 
odstopa ter običajni prihranki stroškov in 



PE526.125v01-00 118/191 AM\1013596SL.doc

SL

prihodki iz razvijanja nadomestnih 
potovalnih storitev. 

Če standardnih odstopnin ni, znesek 
nadomestila ustreza ceni paketa, od katere 
se odštejejo prihranki organizatorja.

prihodki iz razvijanja nadomestnih 
potovalnih storitev. Če standardnih 
odstopnin ni, znesek nadomestila ustreza 
ceni paketa, od katere se odštejejo 
prihranki organizatorja. Organizator 
potovanja na zahtevo stranke predloži 
podroben izračun zneska nadomestila, 
vključno z zneskom standardnih 
odstopnin. 

Or. pl

Obrazložitev

Tako imenovane standardne odstopnine pogosto ne temeljijo na dejanskih stroških podjetja, 
temveč v resnici presegajo te dejanske stroške. V skrajnih primerih lahko podjetje ustvari 
večji dobiček zaradi odstopa od pogodbe, kot bi ga imelo, če bi se pogodba izpolnila.

Predlog spremembe 302
Sergio Gaetano Cofferati

Predlog direktive
Člen 10 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Države članice zagotovijo, da lahko 
potnik pred začetkom turističnega paketa 
odstopi od pogodbe, če organizatorju 
potovanja plača ustrezno nadomestilo. V 
pogodbi so lahko določene razumne 
standardne odstopnine na podlagi časa 
odstopa ter običajni prihranki stroškov in 
prihodki iz razvijanja nadomestnih 
potovalnih storitev. Če standardnih 
odstopnin ni, znesek nadomestila ustreza 
ceni paketa, od katere se odštejejo 
prihranki organizatorja.

1. Države članice zagotovijo, da lahko 
potnik pred začetkom turističnega paketa 
odstopi od pogodbe. Organizator lahko 
zahteva plačilo ustreznega nadomestila. V 
tem primeru pogodba določa razumne 
standardne odstopnine na podlagi časa 
odstopa ter običajni prihranki stroškov in 
prihodki iz razvijanja nadomestnih 
potovalnih storitev. Te standardne 
odstopnine so razumne in v nobenem 
primeru ne smejo presegati stroškov, ki jih 
je utrpel organizator potovanja in jih po 
odstopu od pogodbe ne bi bilo mogoče 
izterjati.

Or. en
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Predlog spremembe 303
Anna Hedh

Predlog direktive
Člen 10 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. V primeru neizogibnih ali izjemnih 
okoliščin na namembnem kraju ali v 
neposredni bližini, ki precej vplivajo na 
turistični paket, ima potnik pred začetkom 
turističnega paketa pravico do odstopa od 
pogodbe brez nadomestila.

2. Če potnik doživi neizogibne ali izjemne 
okoliščine, kot so bolezen, nezgoda ali 
smrt v družini, ali če se takšne okoliščine 
zgodijo na namembnem kraju ali v 
neposredni bližini in precej vplivajo na 
turistični paket, ima potnik pred začetkom 
turističnega paketa pravico do odstopa od 
pogodbe brez nadomestila.

Or. sv

Predlog spremembe 304
Othmar Karas

Predlog direktive
Člen 10 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. V primeru neizogibnih ali izjemnih 
okoliščin na namembnem kraju ali v 
neposredni bližini, ki precej vplivajo na 
turistični paket, ima potnik pred začetkom 
turističnega paketa pravico do odstopa od 
pogodbe brez nadomestila.

2. V primeru neizogibnih ali izjemnih 
okoliščin na namembnem kraju, na poti tja
ali v neposredni bližini, ki precej vplivajo 
na turistični paket, zaradi česar mora 
organizator potovanja bistveno spremeniti 
pomembne dele pogodbe o paketnem 
potovanju, ima potnik pred začetkom 
turističnega paketa pravico do odstopa od 
pogodbe brez nadomestila.

Or. de

Obrazložitev

Do neizogibnih ali izjemnih okoliščin lahko pride tudi na poti iz domačega kraja na cilj 
potovanja, kar lahko vodi k bistvenim spremembam pogodbe o paketnem potovanju.

Predlog spremembe 305
Ildikó Gáll-Pelcz
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Predlog direktive
Člen 10 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. V primeru neizogibnih ali izjemnih 
okoliščin na namembnem kraju ali v 
neposredni bližini, ki precej vplivajo na 
turistični paket, ima potnik pred začetkom 
turističnega paketa pravico do odstopa od 
pogodbe brez nadomestila.

2. V primeru neizogibnih ali izjemnih 
okoliščin na namembnem kraju ali v 
neposredni bližini, ki precej vplivajo na 
turistični paket, ima potnik pred začetkom 
turističnega paketa pravico do odstopa od 
pogodbe brez nadomestila. Šteje se, da 
obstajajo neizogibne in izjemne 
okoliščine, kadar v zanesljivih in javno 
dostopnih poročilih, kot so priporočila 
organov držav članic, ne priporočajo 
potovanja v namembni kraj.

Or. en

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

Predlog direktive
Člen 10 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. V primeru neizogibnih ali izjemnih 
okoliščin na namembnem kraju ali v 
neposredni bližini, ki precej vplivajo na 
turistični paket, ima potnik pred začetkom 
turističnega paketa pravico do odstopa od 
pogodbe brez nadomestila.

2. V primeru neizogibnih ali izjemnih 
okoliščin na namembnem kraju ali v 
neposredni bližini ali osebnih ali 
družinskih okoliščin potnika, ki precej 
vplivajo na turistični paket, ima potnik 
pred začetkom turističnega paketa pravico 
do odstopa od pogodbe brez nadomestila.

Or. es

Obrazložitev

Zdi se primerno navesti osebne in družinske okoliščine kot vzrok, ki lahko utemelji odstop od 
potovanja.

Predlog spremembe 307
Philippe Juvin
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Predlog direktive
Člen 10 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. V primeru neizogibnih ali izjemnih 
okoliščin na namembnem kraju ali v 
neposredni bližini, ki precej vplivajo na 
turistični paket, ima potnik pred začetkom 
turističnega paketa pravico do odstopa od 
pogodbe brez nadomestila.

2. V primeru neizogibnih ali izrednih 
okoliščin na namembnem kraju ali v 
neposredni bližini, ki precej vplivajo na 
turistični paket, ima potnik pred začetkom 
turističnega paketa pravico do odstopa od 
pogodbe brez nadomestila.

Or. fr

Obrazložitev

Ta predlog spremembe zadeva francosko različico. Treba je uskladiti izraze z izrazi, ki se 
uporabljajo v Uredbi(ES) št. 261/2004 (pravice potnikov v primerih zavrnitve vkrcanja, 
odpovedi ali velike zamude letov) in se nanašajo na „izredne okoliščine“ (v angleščini 
„extraordinary circumstances“).

Predlog spremembe 308
Konstantinos Pupakis (Konstantinos Poupakis)

Predlog direktive
Člen 10 – odstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2α. Potniki imajo pred začetkom 
turističnega paketa pravico, da odstopijo 
od pogodbe brez pogodbene kazni v 
primeru neizogibnih ali izjemnih 
okoliščin, ki vplivajo nanje, na primer 
huda nezgoda, resna bolezen ali smrt v 
družini, če so takšni dogodki ustrezno 
dokazani.

Or. el

Obrazložitev

Glede na to, da organizatorji potovanj lahko odpovejo paketna potovanja v primeru 
neizogibnih ali izjemnih okoliščin (člen 10(3)(b)), mora enako veljati tudi za potnike.
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Predlog spremembe 309
Anna Hedh

Predlog direktive
Člen 10 – odstavek 3 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) je za turistični paket prijavljenih manj 
oseb od najmanjšega števila, navedenega v 
pogodbi, ter organizator potovanja v roku 
iz pogodbe in najpozneje 20 dni pred 
začetkom turističnega paketa obvesti 
potnika o odstopu od pogodbe ali

(a) je za turistični paket prijavljenih manj 
oseb od najmanjšega števila, navedenega v 
pogodbi, ter organizator potovanja v roku 
iz pogodbe in najpozneje 40 dni pred 
začetkom turističnega paketa obvesti 
potnika o odstopu od pogodbe ali

Or. sv

Predlog spremembe 310
Sergio Gaetano Cofferati

Predlog direktive
Člen 10 – odstavek 3 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) je za turistični paket prijavljenih manj 
oseb od najmanjšega števila, navedenega v 
pogodbi, ter organizator potovanja v roku 
iz pogodbe in najpozneje 20 dni pred 
začetkom turističnega paketa obvesti 
potnika o odstopu od pogodbe ali

(a) je za turistični paket prijavljenih manj 
oseb od najmanjšega števila, navedenega v 
pogodbi, ter organizator potovanja v roku 
iz pogodbe in najpozneje 30 dni pred 
začetkom turističnega paketa obvesti 
potnika o odstopu od pogodbe ali

Or. en

Predlog spremembe 311
Ivo Belet

Predlog direktive
Člen 10 – odstavek 3 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) je za turistični paket prijavljenih manj 
oseb od najmanjšega števila, navedenega v 

(a) je za turistični paket prijavljenih manj 
oseb od najmanjšega števila, navedenega v 
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pogodbi, ter organizator potovanja v roku 
iz pogodbe in najpozneje 20 dni pred 
začetkom turističnega paketa obvesti 
potnika o odstopu od pogodbe ali

pogodbi, ter organizator potovanja v roku 
iz pogodbe in najpozneje 14 dni pred 
začetkom turističnega paketa obvesti 
potnika o odstopu od pogodbe ali

Or. nl

Obrazložitev

To vrednost bi bilo treba prilagoditi določbam o odpovedi letov v predlogu spremembe 
Uredbe (ES) št. 261/2004 o določitvi skupnih pravil glede odškodnine in pomoči potnikom v 
primerih zavrnitve vkrcanja, odpovedi ali velike zamude letov in Uredbe (ES) št. 2027/97 o 
odgovornosti letalskih prevoznikov v zvezi z letalskim prevozom potnikov in njihove prtljage.

Predlog spremembe 312
Philippe Juvin

Predlog direktive
Člen 10 – odstavek 3 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

b) če organizator potovanja pogodbe ne 
more izvesti zaradi neizogibnih ali 
izjemnih okoliščin in potnika pred 
začetkom turističnega paketa nemudoma 
obvesti o odstopu od pogodbe.

b) če organizator potovanja pogodbe ne 
more izvesti zaradi neizogibnih ali izrednih 
okoliščin in potnika pred začetkom 
turističnega paketa nemudoma obvesti o 
odstopu od pogodbe.

Or. fr

Obrazložitev

Ta predlog spremembe zadeva francosko različico. Treba je uskladiti izraze z izrazi, ki se 
uporabljajo v Uredbi(ES) št. 261/2004 (pravice potnikov v primerih zavrnitve vkrcanja, 
odpovedi ali velike zamude letov) in se nanašajo na „izredne okoliščine“ (v angleščini 
„extraordinary circumstances“).

Predlog spremembe 313
Adam Bielan

Predlog direktive
Člen 10 – odstavek 4
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Organizator potovanja v primerih 
odstopa od pogodbe iz odstavkov 1, 2 in 3 
v štirinajstih dneh povrne vsa 
neupravičena plačila, ki jih je prejel od 
potnika.

4. Organizator potovanja v primerih 
odstopa od pogodbe iz odstavkov 1, 2 in 3 
v desetih delovnih dneh povrne vsa 
neupravičena plačila, ki jih je prejel od 
potnika.

Or. pl

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

Predlog direktive
Člen 11 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Države članice zagotovijo, da je 
organizator potovanja odgovoren za 
izvedbo potovalnih storitev, vključenih v 
pogodbo ne glede na to, ali naj bi te 
storitve izvajal organizator potovanja ali 
drugi ponudniki storitev.

1. Države članice zagotovijo, da so 
organizator potovanja in turistični agenti 
odgovorni za svoje zadevno področje 
organizacije turističnega paketa in za 
pravilno izpolnitev obveznosti, ki izhajajo 
iz pogodbe, ne glede na to, ali naj bi te 
storitve izvajal organizator potovanja ali 
drugi ponudniki storitev, in brez poseganja 
v pravico organizatorja potovanja in 
turističnih agentov, da ukrepajo proti 
navedenim izvajalcem storitev.

Or. es

Obrazložitev

V razmerju do potrošnika morajo solidarno odgovarjati vsi podjetniki, ne glede na to, ali so 
organizatorji potovanja ali turistični agenti, ki so navedeni skupaj v pogodbi, ne glede na to, 
v kateri razred spadajo in kakšna so razmerja med njimi, pri čemer to ne vpliva na regresno 
pravico tistega, ki odgovarja potrošniku in ki mu je mogoče pripisati neizpolnitev ali 
nepravilno izpolnitev pogodbe glede na zadevno področje organizacije turističnega paketa.

Predlog spremembe 315
Bernadette Vergnaud

Predlog direktive
Člen 11 – odstavek 1
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Države članice zagotovijo, da je 
organizator potovanja odgovoren za 
izvedbo potovalnih storitev, vključenih v 
pogodbo ne glede na to, ali naj bi te 
storitve izvajal organizator potovanja ali 
drugi ponudniki storitev.

1. Države članice zagotovijo, da je 
organizator potovanja in/ali turistični 
agent kot pogodbena stranka odgovoren 
do potrošnika za izvedbo potovalnih 
storitev, vključenih v pogodbo ne glede na 
to, ali naj bi te storitve izvajal organizator 
potovanja in/ali turistični agent ali drugi 
izvajalci storitev, brez poseganja v pravico 
organizatorja potovanja in/ali turističnega 
agenta, da ukrepa proti drugim izvajalcem 
storitev.

Or. fr

Obrazložitev

Ta formulacija iz direktive 90/314/ES državam članicam omogoča več prožnosti pri uporabi 
načela odgovornosti, ker so v nekaterih primerih potovalne agencije sopogodbenice in so zato 
skupno ali solidarno odgovorne.

Predlog spremembe 316
Nora Berra

Predlog direktive
Člen 11 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Države članice zagotovijo, da je 
organizator potovanja odgovoren za 
izvedbo potovalnih storitev, vključenih v 
pogodbo ne glede na to, ali naj bi te 
storitve izvajal organizator potovanja ali 
drugi ponudniki storitev.

1. Države članice zagotovijo, da je 
organizator potovanja in/ali turistični 
agent odgovoren za izvedbo potovalnih 
storitev, vključenih v pogodbo ne glede na 
to, ali naj bi te storitve izvajal organizator 
potovanja in/ali turistični agent ali drugi 
ponudniki storitev.

Or. fr

Obrazložitev

V interesu potrošnikov je ključno ugotoviti odgovornost vseh zadevnih izvajalcev, da se 
zagotovi ustrezna izvedba potovalnih storitev, vključena v pogodbo.
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Predlog spremembe 317
Philippe Juvin

Predlog direktive
Člen 11 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Države članice zagotovijo, da je 
organizator potovanja odgovoren za 
izvedbo potovalnih storitev, vključenih v 
pogodbo ne glede na to, ali naj bi te 
storitve izvajal organizator potovanja ali 
drugi ponudniki storitev.

1. Države članice zagotovijo, da je 
organizator potovanja in/ali turistični 
agent odgovoren za izvedbo potovalnih 
storitev, vključenih v pogodbo ne glede na 
to, ali naj bi te storitve izvajal organizator 
potovanja in/ali turistični agent ali drugi 
ponudniki storitev.

Or. en

Obrazložitev

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.

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

Predlog direktive
Člen 11 – odstavek 1 – pododstavek 1 (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

V razmerju do potrošnika morajo 
solidarno odgovarjati tisti gospodarski 
subjekti, ne glede na to, ali so 
organizatorji potovanja ali turistični 
agenti, ki so navedeni skupaj v pogodbi, 
ne glede na to, v kateri razred spadajo in 
kakšna so razmerja med njimi, pri čemer 
to ne vpliva na regresno pravico tistega, ki 
odgovarja potrošniku in ki mu je mogoče 
pripisati neizpolnitev ali nepravilno 
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izpolnitev pogodbe glede na zadevno 
področje organizacije turističnega paketa.

Or. es

Obrazložitev

V razmerju do potrošnika morajo solidarno odgovarjati vsi podjetniki, ne glede na to, ali so 
organizatorji ali turistični agenti, ki so navedeni skupaj v pogodbi, ne glede na to, v kateri 
razred spadajo in kakšna so razmerja med njimi, pri čemer to ne vpliva na regresno pravico 
tistega, ki odgovarja potrošniku in ki mu je mogoče pripisati neizpolnitev ali nepravilno 
izpolnitev pogodbe glede na zadevno področje organizacije turističnega paketa.

Predlog spremembe 319
Hans-Peter Mayer

Predlog direktive
Člen 11 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Če katera koli od storitev ni izvedena v 
skladu s pogodbo, organizator potovanja 
odpravi neskladnost, razen če je to 
nesorazmerno.

2. Če katera koli od storitev ni izvedena v 
skladu s pogodbo, organizator potovanja 
odpravi neskladnost, če neskladnost 
izpostavi potnik ali jo opazi organizator 
potovanja in njena odprava ni 
nesorazmerna oziroma se neskladnost 
lahko pripiše potniku.

Or. de

Obrazložitev

Namen predloga spremembe je uskladitev s pravili o znižanju cen in izplačilu nadomestil, da 
bodo predpisi skladni (člen 12 IIIb).

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

Predlog direktive
Člen 11 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Če katera koli od storitev ni izvedena v 2. Če katera koli od storitev ni izvedena v 
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skladu s pogodbo, organizator potovanja 
odpravi neskladnosti, razen če je to 
nesorazmerno.

skladu s pogodbo, organizator potovanja in 
po potrebi turistični agent glede na svoje 
zadevno področje organizacije odpravi 
neskladnosti, razen če je to nesorazmerno.

Or. es

Obrazložitev

V razmerju do potrošnika morajo solidarno odgovarjati vsi podjetniki, ne glede na to, ali so 
organizatorji ali turistični agenti, ki so navedeni skupaj v pogodbi, ne glede na to, v kateri 
razred spadajo in kakšna so razmerja med njimi, pri čemer to ne vpliva na regresno pravico 
tistega, ki odgovarja potrošniku in ki mu je mogoče pripisati neizpolnitev ali nepravilno 
izpolnitev pogodbe, glede na zadevno področje organizacije turističnega paketa.

Predlog spremembe 321
Philippe Juvin

Predlog direktive
Člen 11 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Če katera koli od storitev ni izvedena v 
skladu s pogodbo, organizator potovanja 
odpravi neskladnosti, razen če je to 
nesorazmerno.

2. Če katera koli od storitev ni izvedena v 
skladu s pogodbo, organizator potovanja 
in/ali turistični agent odpravi neskladnosti, 
razen če je to nesorazmerno.

Or. en

Obrazložitev

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.

Predlog spremembe 322
Nora Berra

Predlog direktive
Člen 11 – odstavek 2
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Če katera koli od storitev ni izvedena v 
skladu s pogodbo, organizator potovanja 
odpravi neskladnosti, razen če je to 
nesorazmerno.

2. Če katera koli od storitev ni izvedena v 
skladu s pogodbo, organizator potovanja 
in/ali turistični agent odpravi
neskladnosti, razen če je to nesorazmerno.

Or. fr

Predlog spremembe 323
Sergio Gaetano Cofferati

Predlog direktive
Člen 11 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Če katera koli od storitev ni izvedena v 
skladu s pogodbo, organizator potovanja 
odpravi neskladnosti, razen če je to 
nesorazmerno.

2. Če katera koli od storitev ni izvedena v 
skladu s pogodbo, organizator potovanja 
odpravi neskladnosti.

Or. en

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

Predlog direktive
Člen 11 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Organizator potovanja potniku brez 
dodatnih stroškov ponudi ustrezne 
nadomestne aranžmaje za nadaljevanje 
turističnega paketa, kadar pomembnega 
dela storitev ni mogoče zagotoviti v skladu 
s pogodbo, pa tudi kadar povratek potnika 
na kraj odhoda ni zagotovljen v skladu z 
dogovorom.

3. Organizator potovanja potniku brez 
dodatnih stroškov ponudi ustrezne 
nadomestne aranžmaje za nadaljevanje 
turističnega paketa, kadar pomembnega 
dela storitev, ki pomeni vsaj 20 % celotne 
pogodbene cene ali bistvene značilnosti 
potovanja ali počitnic, ni mogoče 
zagotoviti v skladu s pogodbo, pa tudi 
kadar povratek potnika na kraj odhoda ni 
zagotovljen v skladu z dogovorom.
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Or. es

Obrazložitev

Zdi se primerno, da se tu opredeli pojem pomembnega dela turističnega paketa v skladu z 
uvodno izjavo 17 predloga Direktive.

Predlog spremembe 325
Nora Berra

Predlog direktive
Člen 11 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Organizator potovanja potniku brez 
dodatnih stroškov ponudi ustrezne 
nadomestne aranžmaje za nadaljevanje 
turističnega paketa, kadar pomembnega 
dela storitev ni mogoče zagotoviti v skladu 
s pogodbo, pa tudi kadar povratek potnika 
na kraj odhoda ni zagotovljen v skladu z 
dogovorom.

3. Organizator potovanja in/ali turistični 
agent potniku brez dodatnih stroškov 
ponudi ustrezne nadomestne aranžmaje za 
nadaljevanje turističnega paketa, kadar 
pomembnega dela storitev ni mogoče 
zagotoviti v skladu s pogodbo, pa tudi 
kadar povratek potnika na kraj odhoda ni 
zagotovljen v skladu z dogovorom.

Or. fr

Predlog spremembe 326
Philippe Juvin

Predlog direktive
Člen 11 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Organizator potovanja potniku brez 
dodatnih stroškov ponudi ustrezne 
nadomestne aranžmaje za nadaljevanje 
turističnega paketa, kadar pomembnega 
dela storitev ni mogoče zagotoviti v skladu 
s pogodbo, pa tudi kadar povratek potnika 
na kraj odhoda ni zagotovljen v skladu z 
dogovorom.

3. Organizator potovanja in/ali turistični 
agent potniku brez dodatnih stroškov 
ponudi ustrezne nadomestne aranžmaje za 
nadaljevanje turističnega paketa, kadar 
pomembnega dela storitev ni mogoče 
zagotoviti v skladu s pogodbo, pa tudi 
kadar povratek potnika na kraj odhoda ni 
zagotovljen v skladu z dogovorom.

Or. en
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Obrazložitev

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.

Predlog spremembe 327
Hans-Peter Mayer

Predlog direktive
Člen 4 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Če organizator potovanja ne more 
ponuditi ustreznih nadomestnih aranžmajev 
ali če potnik predlaganih nadomestnih 
aranžmajev ne sprejeme, ker niso 
primerljivi s tistim, kar je bilo dogovorjeno 
v pogodbi, organizator potovanj, kolikor je 
v turistični paket vključen prevoz potnikov, 
potniku brez dodatnih stroškov zagotovi 
enakovreden prevoz do kraja odhoda ali 
drugega kraja, s katerim se potnik strinja, 
in potniku po potrebi izplača nadomestilo v 
skladu s členom 12.

4. Če organizator potovanja ne more 
ponuditi ustreznih nadomestnih aranžmajev 
ali če potnik predlaganih nadomestnih 
aranžmajev ne sprejeme, ker niso 
primerljivi s tistim, kar je bilo dogovorjeno 
v pogodbi, organizator potovanj, kolikor je 
v turistični paket vključen prevoz potnikov, 
potniku brez dodatnih stroškov zagotovi 
enakovreden prevoz do kraja odhoda ali 
drugega kraja, s katerim se potnik strinja, 
in potniku izplača nadomestilo v skladu s 
členom 12, če dogovorjene storitve niso 
bile izvedene. Povračila se izplačajo v 
roku 14 dni.

Or. de

Predlog spremembe 328
Philippe Juvin

Predlog direktive
Člen 11 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Če organizator potovanja ne more 4. Če organizator potovanja in/ali 
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ponuditi ustreznih nadomestnih aranžmajev 
ali če potnik predlaganih nadomestnih 
aranžmajev ne sprejeme, ker niso 
primerljivi s tistim, kar je bilo dogovorjeno 
v pogodbi, organizator potovanj, kolikor je 
v turistični paket vključen prevoz potnikov, 
potniku brez dodatnih stroškov zagotovi 
enakovreden prevoz do kraja odhoda ali 
drugega kraja, s katerim se potnik strinja, 
in potniku po potrebi izplača nadomestilo v 
skladu s členom 12.

turistični agent ne more ponuditi ustreznih 
nadomestnih aranžmajev ali če potnik 
predlaganih nadomestnih aranžmajev ne 
sprejme, ker niso primerljivi s tistim, kar je 
bilo dogovorjeno v pogodbi, organizator 
potovanj in/ali turistični agent, kolikor je 
v turistični paket vključen prevoz potnikov, 
potniku brez dodatnih stroškov zagotovi 
enakovreden prevoz do kraja odhoda ali 
drugega kraja, s katerim se potnik strinja, 
in potniku po potrebi izplača nadomestilo v 
skladu s členom 12.

Or. en

Obrazložitev

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.

Predlog spremembe 329
Nora Berra

Predlog direktive
Člen 11 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Če organizator potovanja ne more
ponuditi ustreznih nadomestnih aranžmajev 
ali če potnik predlaganih nadomestnih 
aranžmajev ne sprejme, ker niso primerljivi 
s tistim, kar je bilo dogovorjeno v pogodbi, 
organizator potovanj, kolikor je v turistični 
paket vključen prevoz potnikov, potniku 
brez dodatnih stroškov zagotovi 
enakovreden prevoz do kraja odhoda ali 
drugega kraja, s katerim se potnik strinja, 
in potniku po potrebi izplača nadomestilo v 
skladu s členom 12.

4. Če organizator potovanja in/ali 
turistični agent ne more ponuditi ustreznih
nadomestnih aranžmajev ali če potnik 
predlaganih nadomestnih aranžmajev ne 
sprejme, ker niso primerljivi s tistim, kar je 
bilo dogovorjeno v pogodbi, organizator 
potovanj in/ali turistični agent, kolikor je v 
turistični paket vključen prevoz potnikov, 
potniku brez dodatnih stroškov zagotovi 
enakovreden prevoz do kraja odhoda ali 
drugega kraja, s katerim se potnik strinja, 
in potniku po potrebi izplača nadomestilo v 
skladu s členom 12.
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Or. fr

Predlog spremembe 330
Andreas Schwab

Predlog direktive
Člen 5 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

5. Kolikor zaradi neizogibnih ali izjemnih 
okoliščin pravočasen povratek potnika ni 
mogoč, stroške podaljšanega bivanja, ki 
so omejeni na tri noči v vrednosti 
100 EUR na noč na potnika, krije 
organizator potovanja.

črtano

Or. de

Obrazložitev

Uvedba odgovornosti organizatorja, ki je neodvisna od krivde, se zavrne, saj kot takšna tudi v 
drugih uredbah – z izjemo uredbe o pravicah letalskih potnikov – ne obstoji. Poleg tega bi 
takšna odgovornost obremenila predvsem mala in srednje velika podjetja, ki bi bila 
dolgoročno lahko izrinjena s trga.

Predlog spremembe 331
Hans-Peter Mayer

Predlog direktive
Člen 5 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

5. Kolikor zaradi neizogibnih ali izjemnih 
okoliščin pravočasen povratek potnika ni 
mogoč, stroške podaljšanega bivanja, ki so 
omejeni na tri noči v vrednosti 100 EUR 
na noč na potnika, krije organizator 
potovanja.

5. Kolikor zaradi neizogibnih ali izjemnih 
okoliščin pravočasen povratek potnika ni 
mogoč, stroške podaljšanega bivanja, ki so 
omejeni na pet noči na potnika, krije 
organizator potovanja. Za nastanitev mora 
poskrbeti organizator potovanja. Samo če 
ta izrecno ne more ali noče poskrbeti za 
nastanitev, organizator potovanja potniku 
povrne stroške prenočitve, ki jo je 
rezerviral sam. Ti so za pet noči na 
potnika omejeni na višino 125 EUR na 
noč.



PE526.125v01-00 134/191 AM\1013596SL.doc

SL

Or. de

Obrazložitev

Največ 125 EUR za pet noči je povzeto po sprejeti različici TRAN glede pravic letalskih 
potnikov. Poleg tega mora za prvi del – nastanitev, za razliko od pravic letalskih potnikov, 
prednostno poskrbeti organizator potovanja, in sicer zaradi posebnega položaja celotnega 
potovanja, ki vključuje predhodno nastanitev.

Predlog spremembe 332
Sergio Gaetano Cofferati

Predlog direktive
Člen 11 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

5. Kolikor zaradi neizogibnih ali izjemnih 
okoliščin pravočasen povratek potnika ni 
mogoč, stroške podaljšanega bivanja, ki so 
omejeni na tri noči v vrednosti 100 EUR 
na noč na potnika, krije organizator 
potovanj.

5. Kolikor zaradi neizogibnih ali izjemnih 
okoliščin pravočasen povratek potnika ni 
mogoč, države članice zagotovijo, da 
organizator potovanja krije najmanj
stroške podaljšanega bivanja za tri noči v 
primeru potovalnega paketa, ki traja manj 
kot 2 tedna, in za 5 noči v drugih 
primerih. Za prenočitev poskrbi 
organizator, pri čemer upošteva kategorijo 
hotela, ki je bil prvotno rezerviran.

Or. en

Predlog spremembe 333
Bernadette Vergnaud

Predlog direktive
Člen 11 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

5. Kolikor zaradi neizogibnih ali izjemnih 
okoliščin pravočasen povratek potnika ni 
mogoč, stroškov podaljšanega bivanja, ki 
so omejeni na tri noči v vrednosti 100 
EUR na noč na potnika, ne krije
organizator potovanja.

5. Kolikor zaradi neizogibnih ali izjemnih 
okoliščin pravočasen povratek potnika ni 
mogoč, organizator potovanja krije stroške
podaljšanega bivanja za obdobje, ki je 
omejeno na čas, potreben za povratek 
potnika v kraj odhoda, če so ti stroški 
razumni, ob upoštevanju zlasti 
razpoložljivih namestitev, kategorije 
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storitev in namestitve, prvotno predvidene 
v turističnem paketu, in vseh poškodb, ki 
jih je utrpel potnik, za katere organizator 
potovanj odgovarja v skladu s členom 11, 
odstavek 1.

Or. fr

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

Predlog direktive
Člen 11 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

5. Kolikor zaradi neizogibnih ali izjemnih 
okoliščin pravočasen povratek potnika ni 
mogoč, stroške podaljšanega bivanja, ki so 
omejeni na tri noči v vrednosti 100 EUR 
na noč na potnika, krije organizator 
potovanj.

5. Kolikor zaradi neizogibnih ali izjemnih 
okoliščin pravočasen povratek potnika ni 
mogoč, stroške podaljšanega bivanja, ki so 
sorazmerni z dnevnim stroškom 
pogodbeno dogovorjenih dni, vključenih v 
pogodbeno dogovorjeno potovanje, krije 
organizator potovanj in, po potrebi, 
solidarno turistični agent.

Or. es

Obrazložitev

Menimo, da morata organizator potovanja in turistični agent solidarno odgovarjati in da v 
teh okoliščinah ne sme biti omejitve števila noči na potnika.

Predlog spremembe 335
Małgorzata Handzlik, Grofica Róża Thun und Hohenstein

Predlog direktive
Člen 11 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

5. Kolikor zaradi neizogibnih ali izjemnih 
okoliščin pravočasen povratek potnika ni 
mogoč, stroške podaljšanega bivanja, ki so 
omejeni na tri noči v vrednosti 100 EUR 
na noč na potnika, krije organizator 
potovanj.

5. Kolikor zaradi neizogibnih ali izjemnih 
okoliščin pravočasen povratek potnika ni 
mogoč, stroške podaljšanega bivanja, ki so 
omejeni na tri noči na potnika, krije 
organizator potovanj.
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Or. pl

Obrazložitev

Zdi se, da je upravičena omejitev odgovornosti organizatorja potovanja na tri noči, vendar 
brez navedbe zneskov. Omejitev odgovornosti na 100 EUR zaradi dolgega postopka za 
spremembo direktive pomeni, da se bodo lahko takšne omejitve zneskov v nekaj letih izkazale 
kot zelo neugodne in bo dejansko nemogoče zagotoviti nastanitev.

Predlog spremembe 336
Philippe Juvin

Predlog direktive
Člen 11 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

5. Kolikor zaradi neizogibnih ali izjemnih 
okoliščin pravočasen povratek potnika ni 
mogoč, stroške podaljšanega bivanja, ki so 
omejeni na tri noči v vrednosti 100 EUR na 
noč na potnika, krije organizator potovanj.

5. Kolikor zaradi neizogibnih ali izrednih 
okoliščin pravočasen povratek potnika ni 
mogoč, stroške podaljšanega bivanja, ki so 
omejeni na tri noči v vrednosti 100 EUR na 
noč na potnika, krijeta organizator 
potovanj in/ali turistični agent.

Or. fr

Obrazložitev

Ta predlog spremembe zadeva francosko različico. Treba je uskladiti izraze z izrazi, ki se 
uporabljajo v Uredbi(ES) št. 261/2004 (pravice potnikov v primerih zavrnitve vkrcanja, 
odpovedi ali velike zamude letov) in se nanašajo na „izredne okoliščine“ (v angleščini 
„extraordinary circumstances“).

Predlog spremembe 337
Nora Berra

Predlog direktive
Člen 11 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

5. Kolikor zaradi neizogibnih ali izjemnih 
okoliščin pravočasen povratek potnika ni 
mogoč, stroške podaljšanega bivanja, ki so 

5. Kolikor zaradi neizogibnih ali izjemnih 
okoliščin pravočasen povratek potnika ni 
mogoč, stroške podaljšanega bivanja, ki so 
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omejeni na tri noči v vrednosti 100 EUR na 
noč na potnika, ne krije organizator 
potovanja.

omejeni na tri noči v vrednosti 100 EUR na 
noč na potnika, ne krije organizator 
potovanja in/ali turistični agent.

Or. fr

Predlog spremembe 338
Ildikó Gáll-Pelcz

Predlog direktive
Člen 11 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

5. Kolikor zaradi neizogibnih ali izjemnih 
okoliščin pravočasen povratek potnika ni 
mogoč, stroške podaljšanega bivanja, ki so 
omejeni na tri noči v vrednosti 100 EUR 
na noč na potnika, krije organizator
potovanj.

5. Kolikor zaradi neizogibnih ali izjemnih 
okoliščin pravočasen povratek potnika ni 
mogoč, organizator potovanj potniku na 
njegovo zahtevo ponudi pomoč iz 
člena 14, vendar ne krije stroškov
podaljšanega bivanja, ki presegajo tri noči 
v vrednosti 100 EUR na noč na potnika.

Or. en

Predlog spremembe 339
Philippe Juvin

Predlog direktive
Člen 11 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

5. Kolikor zaradi neizogibnih ali izjemnih 
okoliščin pravočasen povratek potnika ni 
mogoč, stroške podaljšanega bivanja, ki so 
omejeni na tri noči v vrednosti 100 EUR na 
noč na potnika, krije organizator potovanj.

5. Kolikor zaradi neizogibnih ali izjemnih 
okoliščin pravočasen povratek potnika ni 
mogoč, stroške podaljšanega bivanja, ki so 
omejeni na tri noči v vrednosti 100 EUR na 
noč na potnika, krije organizator potovanja 
in/ali turistični agent.

Or. en

Obrazložitev

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.

Predlog spremembe 340
Jorgo Chatzimarkakis

Predlog direktive
Člen 11 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

5. Kolikor zaradi neizogibnih ali izjemnih 
okoliščin pravočasen povratek potnika ni 
mogoč, stroške podaljšanega bivanja, ki so 
omejeni na tri noči v vrednosti 100 EUR na 
noč na potnika, krije organizator potovanj.

5. Kolikor zaradi neizogibnih ali izjemnih 
okoliščin pravočasen povratek potnika ni 
mogoč, stroške podaljšanega bivanja, ki so 
omejeni na tri noči v vrednosti 80 EUR na 
noč na potnika, krije organizator potovanj.

Or. en

Predlog spremembe 341
Emma McClarkin

Predlog direktive
Člen 11 – odstavek 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

6. Omejitev stroškov iz odstavka 5 se ne 
uporablja za osebe z omejeno mobilnostjo, 
kot je določeno v Uredbi (ES) 
št. 1107/2006 Evropskega parlamenta in 
Sveta z dne 5. julija 2006 o pravicah 
invalidnih oseb in oseb z omejeno 
mobilnostjo v zračnem prevozu28, in vsako 
osebo, ki jo spremlja, nosečnice, otroke 
brez spremstva ter osebe, ki potrebujejo 
posebno zdravstveno pomoč, če je bil 
organizator potovanja vsaj 48 ur pred 
začetkom turističnega paketa obveščen o 
njihovih posebnih potrebah. Organizator 

6. Omejitev stroškov iz odstavka 5 se ne 
uporablja za osebe z omejeno mobilnostjo, 
kot je določeno v Uredbi (ES) 
št. 1107/2006 Evropskega parlamenta in 
Sveta z dne 5. julija 2006 o pravicah 
invalidnih oseb in oseb z omejeno 
mobilnostjo v zračnem prevozu28, in vsako 
osebo, ki jo spremlja, nosečnice, otroke 
brez spremstva ter osebe, ki potrebujejo 
posebno zdravstveno pomoč, če je bil 
organizator potovanja vsaj 48 ur pred 
začetkom turističnega paketa obveščen o 
njihovih posebnih potrebah.
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potovanja se ne more sklicevati na 
neizogibne ali izjemne okoliščine za 
omejitev stroškov iz člena 5, če takih 
okoliščin po pravu Unije, ki se uporablja, 
ne more uveljavljati zadevni prevoznik.
__________________ __________________
28 UL L 204, 26.7.2006, str. 1. 28 UL L 204, 26.7.2006, str. 1.

Or. en

Predlog spremembe 342
Bernadette Vergnaud

Predlog direktive
Člen 11 – odstavek 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

6. Omejitev stroškov iz odstavka 5 se ne 
uporablja za osebe z omejeno mobilnostjo, 
kot je določeno v Uredbi (ES) 
št. 1107/2006 Evropskega parlamenta in 
Sveta z dne 5. julija 2006 o pravicah 
invalidnih oseb in oseb z omejeno 
mobilnostjo v zračnem prevozu28, in vsako 
osebo, ki jo spremlja, nosečnice, otroke 
brez spremstva ter osebe, ki potrebujejo 
posebno zdravstveno pomoč, če je bil 
organizator potovanja vsaj 48 ur pred 
začetkom turističnega paketa obveščen o 
njihovih posebnih potrebah. Organizator 
potovanja se ne more sklicevati na 
neizogibne ali izjemne okoliščine za 
omejitev stroškov iz člena 5, če takih 
okoliščin po pravu Unije, ki se uporablja, 
ne more uveljavljati zadevni prevoznik.

6. Pri oceni stroškov iz odstavka 5 je treba 
upoštevati posebne potrebe oseb z 
omejeno mobilnostjo, kot je določeno v 
Uredbi (ES) št. 1107/2006 Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 5. julija 2006 o 
pravicah invalidnih oseb in oseb z omejeno 
mobilnostjo v zračnem prevozu28, in vsako 
osebo, ki jo spremlja, nosečnice, otroke 
brez spremstva ter osebe, ki potrebujejo 
posebno zdravstveno pomoč, če je bil 
organizator potovanja vsaj 48 ur pred 
začetkom turističnega paketa obveščen o 
njihovih posebnih potrebah. Organizator 
potovanja se ne more sklicevati na 
neizogibne ali izjemne okoliščine za 
omejitev stroškov iz člena 5, če takih 
okoliščin po pravu Unije, ki se uporablja, 
ne more uveljavljati zadevni prevoznik.

__________________ __________________
28 UL L 204, 26.7.2006, str. 1. 28 UL L 204, 26.7.2006, str. 1.

Or. fr

Predlog spremembe 343
Philippe Juvin
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Predlog direktive
Člen 11 – odstavek 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

6. Omejitev stroškov iz odstavka 5 se ne 
uporablja za osebe z omejeno mobilnostjo, 
kot je določeno v Uredbi (ES) št. 
1107/2006 Evropskega parlamenta in Sveta 
z dne 5. julija 2006 o pravicah invalidnih 
oseb in oseb z omejeno mobilnostjo v 
zračnem prevozu28, in vsako osebo, ki jo 
spremlja, nosečnice, otroke brez spremstva 
ter osebe, ki potrebujejo posebno 
zdravstveno pomoč, če je bil organizator 
potovanja vsaj 48 ur pred začetkom 
turističnega paketa obveščen o njihovih 
posebnih potrebah. Organizator potovanja 
se ne more sklicevati na neizogibne ali 
izjemne okoliščine za omejitev stroškov iz 
člena 5, če takih okoliščin po pravu Unije, 
ki se uporablja, ne more uveljavljati 
zadevni prevoznik.

6. Omejitev stroškov iz odstavka 5 se ne 
uporablja za osebe z omejeno mobilnostjo, 
kot je določeno v Uredbi (ES) št. 
1107/2006 Evropskega parlamenta in Sveta 
z dne 5. julija 2006 o pravicah invalidnih 
oseb in oseb z omejeno mobilnostjo v 
zračnem prevozu28, in vsako osebo, ki jo 
spremlja, nosečnice, otroke brez spremstva 
ter osebe, ki potrebujejo posebno 
zdravstveno pomoč, če je bil organizator 
potovanja in/ali turistični agent vsaj 48 ur 
pred začetkom turističnega paketa 
obveščen o njihovih posebnih potrebah. 
Organizator potovanja in/ali turistični 
agent se ne more sklicevati na neizogibne 
ali izredne okoliščine za omejitev stroškov 
iz člena 5, če takih okoliščin po pravu 
Unije, ki se uporablja, ne more uveljavljati 
zadevni prevoznik.

__________________ __________________
28 UL L 204, 26.07.2006, str.1. 28 UL L 204, 26.07.2006, str.1.

Or. fr

Obrazložitev

Ta sprememba zadeva francosko različico. Treba je uskladiti izraze z izrazi, ki se uporabljajo 
v Uredbi(ES) št. 261/2004 (pravice potnikov v primerih zavrnitve vkrcanja, odpovedi ali 
velike zamude letov) in se nanašajo na „izredne okoliščine“ (v angleščini „extraordinary 
circumstances“).

Predlog spremembe 344
Philippe Juvin

Predlog direktive
Člen 11 – odstavek 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

6. Omejitev stroškov iz odstavka 5 se ne 6. Omejitev stroškov iz odstavka 5 se ne 
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uporablja za osebe z omejeno mobilnostjo, 
kot je določeno v Uredbi (ES) 
št. 1107/2006 Evropskega parlamenta in 
Sveta z dne 5. julija 2006 o pravicah 
invalidnih oseb in oseb z omejeno 
mobilnostjo v zračnem prevozu28, in vsako 
osebo, ki jo spremlja, nosečnice, otroke 
brez spremstva ter osebe, ki potrebujejo 
posebno zdravstveno pomoč, če je bil 
organizator potovanja vsaj 48 ur pred 
začetkom turističnega paketa obveščen o 
njihovih posebnih potrebah. Organizator 
potovanja se ne more sklicevati na 
neizogibne ali izjemne okoliščine za 
omejitev stroškov iz člena 5, če takih 
okoliščin po pravu Unije, ki se uporablja, 
ne more uveljavljati zadevni prevoznik.

uporablja za osebe z omejeno mobilnostjo, 
kot je določeno v Uredbi (ES) 
št. 1107/2006 Evropskega parlamenta in 
Sveta z dne 5. julija 2006 o pravicah 
invalidnih oseb in oseb z omejeno 
mobilnostjo v zračnem prevozu28, in vsako 
osebo, ki jo spremlja, nosečnice, otroke 
brez spremstva ter osebe, ki potrebujejo 
posebno zdravstveno pomoč, če je bil 
organizator potovanja in/ali turistični 
agent vsaj 48 ur pred začetkom 
turističnega paketa obveščen o njihovih 
posebnih potrebah. Organizator potovanja 
in/ali turistični agent se ne more sklicevati 
na neizogibne ali izjemne okoliščine za 
omejitev stroškov iz člena 5, če takih 
okoliščin po pravu Unije, ki se uporablja, 
ne more uveljavljati zadevni prevoznik.

__________________ __________________
28 UL L 204, 26.7.2006, str. 1. 28 UL L 204, 26.7.2006, str. 1.

Or. en

Obrazložitev

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.

Predlog spremembe 345
Ivo Belet

Predlog direktive
Člen 11 – odstavek 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

6. Omejitev stroškov iz odstavka 5 se ne 
uporablja za osebe z omejeno mobilnostjo, 
kot je določeno v Uredbi (ES) 
št. 1107/2006 Evropskega parlamenta in 

6. Omejitev stroškov iz odstavka 5 se ne 
uporablja za osebe z omejeno mobilnostjo, 
kot je določeno v Uredbi (ES) 
št. 1107/2006 Evropskega parlamenta in 
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Sveta z dne 5. julija 2006 o pravicah 
invalidnih oseb in oseb z omejeno 
mobilnostjo v zračnem prevozu28, in vsako 
osebo, ki jo spremlja, nosečnice, otroke 
brez spremstva ter osebe, ki potrebujejo 
posebno zdravstveno pomoč, če je bil 
organizator potovanja vsaj 48 ur pred 
začetkom turističnega paketa obveščen o 
njihovih posebnih potrebah. Organizator 
potovanja se ne more sklicevati na 
neizogibne ali izjemne okoliščine za 
omejitev stroškov iz člena 5, če takih 
okoliščin po pravu Unije, ki se uporablja, 
ne more uveljavljati zadevni prevoznik.

Sveta z dne 5. julija 2006 o pravicah 
invalidnih oseb in oseb z omejeno 
mobilnostjo v zračnem prevozu28, in vsako 
osebo, ki jo spremlja, nosečnice, otroke 
brez spremstva ter osebe, ki potrebujejo 
posebno zdravstveno pomoč, če je bil 
organizator potovanja ob sklenitvi pogodbe 
o paketnem potovanju ali, če to ni 
mogoče, vsaj 48 ur pred začetkom 
turističnega paketa obveščen o njihovih 
posebnih potrebah. Organizator potovanja 
se ne more sklicevati na neizogibne ali 
izjemne okoliščine za omejitev stroškov iz 
člena 5, če takih okoliščin po pravu Unije, 
ki se uporablja, ne more uveljavljati 
zadevni prevoznik.

__________________ __________________
28 UL L 204, 26.7.2006, str. 1. 28 UL L 204, 26.07.2006, str. 1.

Or. nl

Predlog spremembe 346
Matteo Salvini

Predlog direktive
Člen 11 – odstavek 7 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

7a. V primeru škode, ki bi nastala 
potrošniku zaradi neizpolnitve ali 
nepravilne izpolnitve pogodbe, države 
članice sprejmejo potrebne ukrepe za 
zagotovitev odgovornosti organizatorja 
potovanja in turističnega agenta, razen če 
neizpolnitve ali nepravilne izpolnitve 
pogodbe ni mogoče pripisati niti 
nobenemu od njiju niti kateremu 
drugemu izvajalcu storitev, ker:
– je napake, ki nastanejo pri izpolnjevanju 
pogodbe, mogoče pripisati potrošniku,
– je takšne napake mogoče pripisati tretji 
osebi, ki ni povezana z zagotavljanjem 
pogodbenih storitev, in so nepredvidljive 
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ter se jim ni mogoče izogniti,
– so takšne napake posledica neizogibnih 
in izrednih okoliščin, kot so opredeljene v 
členu 3(11).

Or. en

Predlog spremembe 347
Hans-Peter Mayer

Predlog direktive
Člen 11 – odstavek 7 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

7a. Vsaka pravica potnika do nadomestila 
v skladu z Uredbo 261/2004 je neodvisna 
od pravice potnika do nadomestila v 
skladu s to direktivo. Če je potnik hkrati 
upravičen do nadomestila po 
Uredbi 261/2004 in po tej direktivi, lahko 
vloži zahtevek v okviru obeh pravnih 
aktov, vendar v zvezi z istimi dejstvi ne 
sme kopičiti pravic na podlagi obeh 
pravnih aktov, če pravice ščitijo iste 
interese ali imajo isti cilj.

Or. en

Predlog spremembe 348
Bernadette Vergnaud

Predlog direktive
Člen 12 – odstavek 1 – točka (a)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) katero koli obdobje, med katerim je 
obstajala neskladnost, ali

a) katero koli obdobje neizpolnjevanja ali 
pomanjkljivega izpolnjevanja pogodbe; ali

Or. fr
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Obrazložitev

Ker je pojem neskladnosti nejasen, je treba znova uvesti pojem neizpolnjevanja ali 
pomanjkljivega izpolnjevanja pogodbe iz direktive 90/314.

Predlog spremembe 349
Philippe Juvin

Predlog direktive
Člen 12 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Potnik je upravičen, da od organizatorja 
potovanja prejme nadomestilo za vsako 
škodo, tudi nematerialno, ki jo utrpi zaradi 
kakršne koli neskladnosti.

2. Potnik je upravičen, da od organizatorja 
potovanja in/ali turističnega agenta
prejme nadomestilo za vsako škodo, tudi 
nematerialno, ki jo utrpi zaradi kakršne 
koli neskladnosti.

Or. en

Obrazložitev

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

Predlog spremembe 350
Nora Berra

Predlog direktive
Člen 12 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Potnik je upravičen, da od organizatorja 
potovanja prejme nadomestilo za vsako 
škodo, tudi nematerialno, ki jo utrpi zaradi 
kakršne koli neskladnosti.

2. Potnik je upravičen, da od organizatorja 
potovanja in/ali turističnega agenta
prejme nadomestilo za vsako škodo, tudi 
nematerialno, ki jo utrpi zaradi kakršne 
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koli neskladnosti.

Or. fr

Predlog spremembe 351
Hans-Peter Mayer

Predlog direktive
Člen 12 – odstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2a. Potnik je upravičen do 50-odstotnega 
znižanja cene, če je do neskladnosti s 
pogodbo prišlo zaradi neizogibnih ali 
izjemnih okoliščin. Dokazno breme za 
obseg znižanja cene nosi organizator 
potovanja.

Or. de

Obrazložitev

Sorazmerno znižanje cene tu namesto v odstavek 3 spada v drugi odstavek. Obseg znižanja 
cene pozna samo organizator potovanja.

Predlog spremembe 352
Bernadette Vergnaud

Predlog direktive
Člen 12 – odstavek 3 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Potnik ni upravičen do znižanja cene ali 
povračila škode, če

3. Države članice v zvezi z upravičenostjo 
do nadomestila za škodo, ki jo je potrošnik 
utrpel zaradi neizpolnjevanja ali 
pomanjkljivega izpolnjevanja pogodbe, 
sprejmejo potrebne ukrepe, da je 
organizator potovanja in/ali turistični 
agent odgovoren, razen če tega 
neizpolnjevanja ali pomanjkljivega 
izpolnjevanja ni mogoče pripisati 
organizatorju potovanja, turističnemu 
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agentu ali drugemu ponudniku storitev, 
ker: 

Or. fr

Obrazložitev

Nova formulacija ni jasna in bi lahko povzročila pomanjkljivosti, ki bi potnikom preprečile 
uveljavljanje njihovih pravic. Zato je treba znova uvesti formulacijo, ki je bližja tisti iz 
direktive 90/314.

Predlog spremembe 353
Konstantinos Pupakis (Konstantinos Poupakis)

Predlog direktive
Člen 12 – odstavek 3 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Potnik ni upravičen do znižanja cene ali
povračila škode, če:

3. Potnik ni upravičen do povračila škode, 
če:

Or. el

Predlog spremembe 354
Philippe Juvin

Predlog direktive
Člen 12 – odstavek 3 – točka a – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) organizator potovanja dokaže, da je 
neskladnost:

(a) organizator potovanja in/ali turistični 
agent dokaže, da je neskladnost:

Or. en

Obrazložitev

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

Predlog spremembe 355
Matteo Salvini

Predlog direktive
Člen 12 – odstavek 3 – točka a – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) organizator potovanja dokaže, da je 
neskladnost:

(a) je neskladnost posledica okoliščin iz 
člena 11(8).

Or. en

Obrazložitev

Ta predlog spremembe izraža spremembe, uvedene v predlagano spremembo, ki vključuje 
člen 11(8).

Predlog spremembe 356
Nora Berra

Predlog direktive
Člen 12 – odstavek 3 – točka (a) – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

a) organizator potovanja dokaže, da je 
neskladnost:

a) organizator potovanja in/ali turistični 
agent dokaže, da je neskladnost:

Or. fr

Predlog spremembe 357
Matteo Salvini

Predlog direktive
Člen 12 – odstavek 3 – točka a – točka i

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(i) mogoče pripisati potniku, črtano



PE526.125v01-00 148/191 AM\1013596SL.doc

SL

Or. en

Predlog spremembe 358
Matteo Salvini

Predlog direktive
Člen 12 – odstavek 3 – točka a – točka ii

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ii) mogoče pripisati tretji stranki, ki ni 
povezana z zagotavljanjem pogodbenih 
storitev, ter da je neskladnost 
nepredvidljiva in da se ji ni mogoče 
izogniti, ali

črtano

Or. en

Predlog spremembe 359
Sergio Gaetano Cofferati

Predlog direktive
Člen 12 – odstavek 3 – točka a – točka ii

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ii) mogoče pripisati tretji stranki, ki ni 
povezana z zagotavljanjem pogodbenih 
storitev, ter da je neskladnost 
nepredvidljiva in da se ji ni mogoče 
izogniti, ali

črtano

Or. en

Predlog spremembe 360
Matteo Salvini

Predlog direktive
Člen 12 – odstavek 3 – točka a – točka iii
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(iii) posledica neizogibnih ali izjemnih 
okoliščin;

črtano

Or. en

Predlog spremembe 361
Bernadette Vergnaud

Predlog direktive
Člen 12 – odstavek 3 – točka a – točka iii

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

iii) posledica neizogibnih ali izjemnih 
okoliščin; ali

iii) posledica višje sile, tj. nenavadnih in 
nepredvidljivih okoliščin zunaj vpliva 
stranke, ki ta razlog uveljavlja, katere 
posledice so bile neizbežne, čeprav je bilo 
vse izvedeno z vso potrebno skrbnostjo, ali 
dogodka, ki ga organizator potovanja 
in/ali turistični agent ali izvajalec storitev 
kljub skrbnemu ravnanju ni mogel 
predvideti ali preprečiti; ali

Or. fr

Obrazložitev

Nova formulacija ni jasna in bi lahko povzročila pomanjkljivosti, ki bi potnikom preprečile 
uveljavljanje njihovih pravic. Zato je treba znova uvesti formulacijo, ki je bližja tisti iz 
direktive 90/314.

Predlog spremembe 362
Philippe Juvin

Predlog direktive
Člen 12 – odstavek 3 – točka a)– točka iii

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

iii) posledica neizogibnih ali izjemnih 
okoliščin; ali

iii) posledica neizogibnih ali izrednih 
okoliščin; ali
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Or. fr

Obrazložitev

Ta predlog spremembe zadeva francosko različico. Treba je uskladiti izraze z izrazi, ki se 
uporabljajo v Uredbi(ES) št. 261/2004 (pravice potnikov v primerih zavrnitve vkrcanja, 
odpovedi ali velike zamude letov) in se nanašajo na „izredne okoliščine“ (v angleščini 
„extraordinary circumstances“).

Predlog spremembe 363
Sergio Gaetano Cofferati

Predlog direktive
Člen 12 – odstavek 3 – točka a – točka iii

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(iii) posledica neizogibnih ali izjemnih 
okoliščin;

(iii) posledica neizogibnih, nepredvidljivih
ali izjemnih okoliščin;

Or. en

Predlog spremembe 364
Catherine Stihler

Predlog direktive
Člen 12 – odstavek 3 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) je bila zahteva o zagotavljanju 
informacij glede kakršne koli 
neskladnosti, ki jo potnik opazi na 
namembnem kraju, jasno in izrecno 
navedena v pogodbi ter če je utemeljena, 
pri čemer se upoštevajo okoliščine zadeve, 
a potnik organizatorja potovanja o tem ni 
nemudoma obvestil.

črtano

Or. en
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Predlog spremembe 365
Anna Hedh

Predlog direktive
Člen 12 – odstavek 3 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) je bila zahteva o zagotavljanju 
informacij glede kakršne koli 
neskladnosti, ki jo potnik opazi na 
namembnem kraju, jasno in izrecno 
navedena v pogodbi ter če je utemeljena, 
pri čemer se upoštevajo okoliščine zadeve, 
a potnik organizatorja potovanja o tem ni 
nemudoma obvestil.

črtano

Or. sv

Predlog spremembe 366
Bernadette Vergnaud

Predlog direktive
Člen 12 – odstavek 3 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

b) je bila zahteva o zagotavljanju 
informacij glede kakršne koli neskladnosti, 
ki jo potnik opazi na namembnem kraju, 
jasno in izrecno navedena v pogodbi ter če 
je utemeljena, pri čemer se upoštevajo 
okoliščine zadeve, a potnik organizatorja 
potovanja o tem ni obvestil v primernem 
roku.

b) razen v primerih nadomestila za telesno 
poškodbo ali smrt, če je bila zahteva o 
zagotavljanju informacij glede kakršnega 
koli neizpolnjevanja ali pomanjkljivega 
izpolnjevanja pogodbe, ki jo potnik opazi 
na namembnem kraju, jasno in izrecno 
navedena v pogodbi ter če je utemeljena, 
pri čemer se upoštevajo okoliščine zadeve, 
a potnik organizatorja potovanja in/ali 
turističnega agenta ni obvestil, takoj ko je 
to mogoče.

Or. fr

Obrazložitev

Zdi se nerazumno omejiti možnost pravice do nadomestila pri telesni poškodbi, ker potnik ni 
nujno v stanju zagotoviti informacijo organizatorju potovanja.
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Predlog spremembe 367
Sergio Gaetano Cofferati

Predlog direktive
Člen 12 – odstavek 3 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) je bila zahteva o zagotavljanju 
informacij glede kakršne koli neskladnosti, 
ki jo potnik opazi na namembnem kraju, 
jasno in izrecno navedena v pogodbi ter če 
je utemeljena, pri čemer se upoštevajo 
okoliščine zadeve, a potnik organizatorja 
potovanja o tem ni nemudoma obvestil.

(b) je bila zahteva o zagotavljanju 
informacij glede kakršne koli neskladnosti, 
ki jo potnik opazi na namembnem kraju, 
jasno in izrecno navedena v pogodbi ter če 
je utemeljena, pri čemer se upoštevajo 
okoliščine zadeve, a potnik organizatorja 
potovanja o tem ni obvestil.

Or. en

Predlog spremembe 368
Philippe Juvin

Predlog direktive
Člen 12 – odstavek 3 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) je bila zahteva o zagotavljanju 
informacij glede kakršne koli neskladnosti, 
ki jo potnik opazi na namembnem kraju, 
jasno in izrecno navedena v pogodbi ter če 
je utemeljena, pri čemer se upoštevajo 
okoliščine zadeve, a potnik organizatorja 
potovanja o tem ni nemudoma obvestil.

(b) je bila zahteva o zagotavljanju 
informacij glede kakršne koli neskladnosti, 
ki jo potnik opazi na namembnem kraju, 
jasno in izrecno navedena v pogodbi ter če 
je utemeljena, pri čemer se upoštevajo 
okoliščine zadeve, a potnik organizatorja 
potovanja in/ali turističnega agenta o tem 
ni nemudoma obvestil.

Or. en

Obrazložitev

Consequence of amendments tabled by Mr Philippe Juvin to article 11 (targeted maximum 
harmonisation). The current EC proposal questions the possibility left to Member States by 
the 1990 Directive to define who is liable (organiser/retailer) in case of a package. There is 
no objective reason justifying this change, which is not adapted to certain Member States' 
fragmented market structures with a large number of very small businesses. Besides, liability 
is a major selling point for retailers, even more in a context of economic crisis and increasing 
competition from online traders, and creates a close relationship with the consumer. It 
furthermore simplifies procedures for the consumer, faced with a single representative.
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Predlog spremembe 369
Nora Berra

Predlog direktive
Člen 12 – odstavek 3 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

b) je bila zahteva o zagotavljanju 
informacij glede kakršne koli neskladnosti, 
ki jo potnik opazi na namembnem kraju, 
jasno in izrecno navedena v pogodbi ter če 
je utemeljena, pri čemer se upoštevajo 
okoliščine zadeve, a potnik organizatorja 
potovanja o tem ni obvestil v primernem 
roku.

b) je bila zahteva o zagotavljanju 
informacij glede kakršne koli neskladnosti, 
ki jo potnik opazi na namembnem kraju, 
jasno in izrecno navedena v pogodbi ter če 
je utemeljena, pri čemer se upoštevajo 
okoliščine zadeve, a potnik organizatorja 
potovanja in/ali turističnega agenta o tem 
ni obvestil v primernem roku.

Or. fr

Predlog spremembe 370
Bernadette Vergnaud

Predlog direktive
Člen 12 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Za organizatorja potovanja se 
uporabljajo enake omejitve, kolikor so z 
mednarodnimi konvencijami, h katerim je 
zavezana Unija, omejeni obseg in pogoji, 
pod katerimi ponudnik, izvajalec storitve, 
ki je del turističnega paketa, izplača 
nadomestilo. Države članice lahko omejijo 
nadomestilo, ki ga mora izplačati 
organizator potovanja, kolikor je 
nadomestilo, ki ga mora plačati ponudnik 
storitve, omejeno z mednarodnimi 
konvencijami, h katerim Unija ni zavezana. 
V drugih primerih je lahko nadomestilo, ki 
ga mora izplačati organizator potovanja, 
omejeno s pogodbo, dokler se navedena 
omejitev ne uporablja za telesno poškodbo 
in škodo, povzročeno namenoma ali 
zaradi hude malomarnosti, ter ne presega 
trikratnega zneska celotne cene 

4. Razen pri drugih nadomestilih, kot so 
nadomestila za telesne poškodbe ali smrt, 
ki so posledica neizpolnjevanja ali 
pomanjkljivega izpolnjevanja pogodbe, se 
za organizatorja potovanja uporabljajo 
enake omejitve, kolikor so z mednarodnimi 
konvencijami, h katerim je zavezana Unija, 
omejeni obseg in pogoji, pod katerimi 
ponudnik, izvajalec storitve, ki je del 
turističnega paketa, izplača nadomestilo. 
Razen pri nadomestilih za telesne 
poškodbe ali smrt lahko države članice 
omejijo nadomestilo, ki ga mora izplačati 
organizator potovanja, kolikor je 
nadomestilo, ki ga mora plačati ponudnik 
storitve, omejeno z mednarodnimi 
konvencijami, h katerim Unija ni zavezana. 
Razen pri drugih nadomestilih, kot so 
nadomestila za telesne poškodbe ali smrt, 
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turističnega paketa. ki so posledica neizpolnjevanja ali 
pomanjkljivega izpolnjevanja pogodbe, 
lahko države članice dovolijo omejitev 
nadomestila v pogodbi, če ta ni 
nerazumna. Brez poseganja v to omejitev 
s pogodbo ne more biti določeno 
neizpolnjevanje določb iz odstavkov 1, 2, 3 
in 4.

Or. fr

Obrazložitev

Nadomestila za škodo, ki je povzročila telesne poškodbe ali smrt, ne bi smela biti omejena z 
mednarodnimi konvencijami ali pogodbenimi določbami.

Predlog spremembe 371
Sergio Gaetano Cofferati

Predlog direktive
Člen 12 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Za organizatorja potovanja se 
uporabljajo enake omejitve, kolikor so z 
mednarodnimi konvencijami, h katerim je 
zavezana Unija, omejeni obseg in pogoji, 
pod katerimi ponudnik, izvajalec storitve, 
ki je del turističnega paketa, izplača 
nadomestilo. Države članice lahko omejijo 
nadomestilo, ki ga mora izplačati 
organizator potovanja, kolikor je 
nadomestilo, ki ga mora plačati ponudnik 
storitve, omejeno z mednarodnimi 
konvencijami, h katerim Unija ni zavezana. 
V drugih primerih je lahko nadomestilo, 
ki ga mora izplačati organizator 
potovanja, omejeno s pogodbo, dokler se 
navedena omejitev ne uporablja za telesno 
poškodbo in škodo, povzročeno 
namenoma ali zaradi hude malomarnosti, 
ter ne presega trikratnega zneska celotne 
cene turističnega paketa.

4. Za organizatorja potovanja se 
uporabljajo enake omejitve, kolikor so z 
mednarodnimi konvencijami, h katerim je 
zavezana Unija, omejeni obseg in pogoji, 
pod katerimi ponudnik, izvajalec storitve, 
ki je del turističnega paketa, izplača 
nadomestilo. Države članice lahko omejijo 
nadomestilo, ki ga mora izplačati 
organizator potovanja, kolikor je 
nadomestilo, ki ga mora plačati ponudnik 
storitve, omejeno z mednarodnimi 
konvencijami, h katerim Unija ni zavezana.

Or. en
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Predlog spremembe 372
Hans-Peter Mayer

Predlog direktive
Člen 12 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Za organizatorja potovanja se 
uporabljajo enake omejitve, kolikor so z 
mednarodnimi konvencijami, h katerim je 
zavezana Unija, omejeni obseg in pogoji, 
pod katerimi ponudnik, izvajalec storitve, 
ki je del turističnega paketa, izplača 
nadomestilo. Države članice lahko omejijo 
nadomestilo, ki ga mora izplačati 
organizator potovanja, kolikor je 
nadomestilo, ki ga mora plačati ponudnik 
storitve, omejeno z mednarodnimi 
konvencijami, h katerim Unija ni zavezana. 
V drugih primerih je lahko nadomestilo, ki 
ga mora izplačati organizator potovanja, 
omejeno s pogodbo, dokler se navedena 
omejitev ne uporablja za telesno poškodbo 
in škodo, povzročeno namenoma ali zaradi 
hude malomarnosti, ter ne presega 
trikratnega zneska celotne cene turističnega 
paketa.

4. Za organizatorja potovanja se 
uporabljajo enake omejitve, kolikor so z 
mednarodnimi konvencijami, h katerim je 
zavezana Unija, omejeni obseg in pogoji, 
pod katerimi ponudnik, izvajalec storitve, 
ki je del turističnega paketa, izplača 
nadomestilo. Države članice lahko omejijo 
nadomestilo, ki ga mora izplačati 
organizator potovanja, kolikor je 
nadomestilo, ki ga mora plačati ponudnik 
storitve, omejeno z mednarodnimi 
konvencijami, h katerim Unija ni zavezana. 
V drugih primerih je lahko nadomestilo, ki 
ga mora izplačati organizator potovanja, 
omejeno s pogodbo, dokler se navedena 
omejitev ne uporablja za telesno poškodbo 
ali škodo, povzročeno namerno ali zaradi 
hude malomarnosti, ter ne presega 
trikratnega zneska celotne cene turističnega 
paketa.

Or. de

Predlog spremembe 373
Philippe Juvin

Predlog direktive
Člen 12 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Za organizatorja potovanja se 
uporabljajo enake omejitve, kolikor so z 
mednarodnimi konvencijami, h katerim je 
zavezana Unija, omejeni obseg in pogoji, 
pod katerimi ponudnik, izvajalec storitve, 
ki je del turističnega paketa, izplača 
nadomestilo. Države članice lahko omejijo 

4. Za organizatorja potovanja in/ali 
turističnega agenta se uporabljajo enake 
omejitve, kolikor so z mednarodnimi 
konvencijami, h katerim je zavezana Unija, 
omejeni obseg in pogoji, pod katerimi 
ponudnik, izvajalec storitve, ki je del 
turističnega paketa, izplača nadomestilo. 
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nadomestilo, ki ga mora izplačati 
organizator potovanja, kolikor je 
nadomestilo, ki ga mora plačati ponudnik 
storitve, omejeno z mednarodnimi 
konvencijami, h katerim Unija ni zavezana. 
V drugih primerih je lahko nadomestilo, ki 
ga mora izplačati organizator potovanja, 
omejeno s pogodbo, dokler se navedena 
omejitev ne uporablja za telesno poškodbo 
in škodo, povzročeno namenoma ali zaradi 
hude malomarnosti, ter ne presega 
trikratnega zneska celotne cene turističnega 
paketa.

Države članice lahko omejijo nadomestilo, 
ki ga mora izplačati organizator potovanja 
in/ali turistični agent, kolikor je 
nadomestilo, ki ga mora plačati ponudnik 
storitve, omejeno z mednarodnimi 
konvencijami, h katerim Unija ni zavezana. 
V drugih primerih je lahko nadomestilo, ki 
ga mora izplačati organizator potovanja 
in/ali turistični agent, omejeno s pogodbo, 
dokler se navedena omejitev ne uporablja 
za telesno poškodbo in škodo, povzročeno 
namenoma ali zaradi hude malomarnosti, 
ter ne presega trikratnega zneska celotne 
cene turističnega paketa.

Or. en

Obrazložitev

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

Predlog spremembe 374
Nora Berra

Predlog direktive
Člen 12 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Za organizatorja potovanja se 
uporabljajo enake omejitve, kolikor so z 
mednarodnimi konvencijami, h katerim je 
zavezana Unija, omejeni obseg in pogoji, 
pod katerimi ponudnik, izvajalec storitve, 
ki je del turističnega paketa, izplača 
nadomestilo. Države članice lahko omejijo 
nadomestilo, ki ga mora izplačati 
organizator potovanja, kolikor je 
nadomestilo, ki ga mora plačati ponudnik 

4. Za organizatorja potovanja in/ali 
turističnega agenta se uporabljajo enake 
omejitve, kolikor so z mednarodnimi 
konvencijami, h katerim je zavezana Unija, 
omejeni obseg in pogoji, pod katerimi 
ponudnik, izvajalec storitve, ki je del 
turističnega paketa, izplača nadomestilo. 
Države članice lahko omejijo nadomestilo, 
ki ga mora izplačati organizator potovanja 
in/ali turistični agent, kolikor je 
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storitve, omejeno z mednarodnimi 
konvencijami, h katerim Unija ni zavezana. 
V drugih primerih je lahko nadomestilo, ki 
ga mora izplačati organizator potovanja, 
omejeno s pogodbo, dokler se navedena 
omejitev ne uporablja za telesno poškodbo 
in škodo, povzročeno namenoma ali zaradi 
hude malomarnosti, ter ne presega 
trikratnega zneska celotne cene turističnega 
paketa.

nadomestilo, ki ga mora plačati ponudnik 
storitve, omejeno z mednarodnimi 
konvencijami, h katerim Unija ni zavezana. 
V drugih primerih je lahko nadomestilo, ki 
ga mora izplačati organizator potovanja 
in/ali turistični agent, omejeno s pogodbo, 
dokler se navedena omejitev ne uporablja 
za telesno poškodbo in škodo, povzročeno 
namenoma ali zaradi hude malomarnosti, 
ter ne presega trikratnega zneska celotne 
cene turističnega paketa.

Or. fr

Predlog spremembe 375
Ildikó Gáll-Pelcz

Predlog direktive
Člen 12 – odstavek 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

6. Zastaralni rok za vložitev reklamacij po 
tem členu je vsaj eno leto.

6. Zastaralni rok za vložitev reklamacij po 
tem členu je vsaj tri leta.

Or. en

Obrazložitev

Enoletni zastaralni rok iz člena 12(6) je prekratek: znašati bi moral vsaj tri leta, da se zaščiti 
pravica potrošnikov do pravnega sredstva.

Predlog spremembe 376
Anna Hedh

Predlog direktive
Člen 12 – odstavek 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

6. Zastaralni rok za vložitev reklamacij po 
tem členu je vsaj eno leto.

6. Zastaralni rok za vložitev reklamacij po 
tem členu je vsaj tri leta.

Or. sv
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Predlog spremembe 377
Adam Bielan

Predlog direktive
Člen 12 – odstavek 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

6. Zastaralni rok za vložitev reklamacij po 
tem členu je vsaj eno leto.

6. Zastaralni rok za vložitev reklamacij po 
tem členu je vsaj eno leto od datuma, ko se 
je potnik vrnil s potovanja.

Or. pl

Predlog spremembe 378
Małgorzata Handzlik, Grofica Róża Thun und Hohenstein

Predlog direktive
Člen 13

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Države članice zagotovijo, da lahko potnik 
sporočila, pritožbe ali reklamacije v zvezi z 
izvajanjem turističnega paketa naslavlja 
neposredno na turističnega agenta, prek 
katerega je kupil paket. Turistični agent 
nemudoma posreduje ta sporočila, pritožbe 
ali zahtevke organizatorju potovanja. 
Zaradi skladnosti z roki ali zastaralnimi 
roki se šteje, da je organizator potovanja 
prejel obvestila na datum, ko jih je prejel 
turistični agent.

Države članice zagotovijo, da lahko potnik 
sporočila, pritožbe ali reklamacije v zvezi z 
izvajanjem turističnega paketa naslavlja 
neposredno na turističnega agenta, prek 
katerega je kupil paket. Turistični agent 
nemudoma posreduje ta sporočila, pritožbe 
ali zahtevke organizatorju potovanja. Če 
organizator potovanja v 30 dneh po 
prejemu ne odgovori pisno na sporočilo, 
pritožbo ali zahtevek, ki se nanaša na 
izvedbo turističnega paketa, se šteje, da je 
organizator potovanja ugodil sporočilu, 
pritožbi ali zahtevku. Zaradi skladnosti z 
roki ali zastaralnimi roki se šteje, da je 
organizator potovanja prejel obvestila na 
datum, ko jih je prejel turistični agent.

Or. pl

Obrazložitev

Obstoj takšne zahteve bo pozitivno motiviral organizatorje potovanj.
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Predlog spremembe 379
Sergio Gaetano Cofferati

Predlog direktive
Člen 14 – odstavek 1 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Države članice zagotovijo, da organizator 
potovanja nemudoma zagotovi pomoč 
potniku v težavah, zlasti:

Države članice zagotovijo, da organizator 
turističnega paketa ali turistični agenti, ki 
ponujajo pomoč pri organizaciji 
potovanja, nemudoma zagotovijo pomoč 
potniku v težavah, zlasti:

Or. en

Predlog spremembe 380
Emma McClarkin

Predlog direktive
Člen 14 – odstavek 1 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Države članice zagotovijo, da organizator 
potovanja nemudoma zagotovi pomoč
potniku v težavah, zlasti:

Države članice zagotovijo, da ima
organizator potovanja ustrezno 
zavarovanje ali sredstva za zagotovitev 
ustrezne pomoči potniku v težavah, zlasti:

Or. en

Predlog spremembe 381
Ildikó Gáll-Pelcz

Predlog direktive
Člen 14 – odstavek 1 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Države članice zagotovijo, da organizator 
potovanja nemudoma zagotovi pomoč 
potniku v težavah, zlasti:

Države članice zagotovijo, da organizator 
potovanja nemudoma zagotovi pomoč 
potniku v težavah – vključno z 
okoliščinam iz člena 11(5) – zlasti:
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Or. en

Predlog spremembe 382
Emma McClarkin

Predlog direktive
Člen 14 – odstavek 1 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) s pomočjo potniku pri sredstvih 
komuniciranja na daljavo in nadomestnih 
potovalnih aranžmajih.

(b) s pomočjo potniku pri sredstvih 
komuniciranja na daljavo in iskanju
nadomestnih potovalnih aranžmajev.

Or. en

Obrazložitev

Pojasniti bi bilo treba, da kadar ni neskladnosti s pogodbo o paketnem potovanju, je 
odgovornost organizatorja potovanja zgolj, da pomaga iskati nadomestne potovalne 
aranžmaje, ne pa da jih zagotovi ali plača.

Predlog spremembe 383
Sergio Gaetano Cofferati

Predlog direktive
Člen 14 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

 Če razmere nastanejo zaradi malomarnosti 
potnika ali jih je potnik povzročil 
namenoma, lahko organizator potovanja za 
tako pomoč zaračuna razumno provizijo.

Če razmere nastanejo zaradi malomarnosti 
potnika ali jih je potnik povzročil 
namerno, lahko organizator potovanja ali 
turistični agent za tako pomoč zaračuna 
razumno provizijo. Provizija v nobenem 
primeru ne sme preseči dejanskih 
stroškov, ki jih je utrpel organizator 
potovanja ali turistični agent.

Or. en

Predlog spremembe 384
Jorgo Chatzimarkakis
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Predlog direktive
Člen 15 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Države članice zagotovijo, da 
organizatorji potovanj in turistični agenti,
ki ponujajo pomoč pri organizaciji 
potovanja, s sedežem na njihovem ozemlju 
dobijo jamstva, da potnikom učinkovito in 
takoj povrnejo vsa plačila ter da jim v 
primeru insolventnosti omogočijo 
učinkovit in takojšnji povratek na kraj 
odhoda, če je v storitev vključen prevoz 
potnikov.

1. Države članice zagotovijo, da 
organizatorji potovanj s sedežem na 
njihovem ozemlju dobijo jamstva, da 
potnikom učinkovito in takoj povrnejo vsa 
plačila ter da jim v primeru insolventnosti 
omogočijo učinkovit in takojšnji povratek 
na kraj odhoda, če je v storitev vključen 
prevoz potnikov. Turističnim agentom ni 
treba povrniti zneskov, ki so bili 
neposredno plačani tretjim osebam. Sicer 
pa lahko turistični agenti to jasno 
navedejo v svojih splošnih pogojih.

Or. en

Predlog spremembe 385
Matteo Salvini

Predlog direktive
Člen 15 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Države članice zagotovijo, da 
organizatorji potovanj in turistični agenti, 
ki ponujajo pomoč pri organizaciji 
potovanja, s sedežem na njihovem ozemlju 
dobijo jamstva, da potnikom učinkovito in 
takoj povrnejo vsa plačila ter da jim v 
primeru insolventnosti omogočijo 
učinkovit in takojšnji povratek na kraj 
odhoda, če je v storitev vključen prevoz 
potnikov.

1. Države članice zagotovijo, da 
organizatorji potovanj s sedežem na 
njihovem ozemlju dobijo jamstva, da 
potnikom učinkovito in takoj povrnejo vsa 
plačila ter da jim v primeru insolventnosti 
omogočijo učinkovit in takojšnji povratek 
na kraj odhoda, če je v storitev vključen 
prevoz potnikov.

Or. en

Obrazložitev

Obveznosti, ki so naložene gospodarskemu subjektu, so nesorazmerne in bi znatno 
demotivirale gospodarske subjekte pri zagotavljanju privlačnih rešitev. Potrošniki bi bili 
kaznovani z manj izbire in prilagodljivosti ter omejenim dostopom do ponudb. Opozoriti je 
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treba, da v številnih primerih določbe o varstvu v primeru insolventnosti ne bo mogoče 
uveljavljati: če potrošnika ni mogoče identificirati, turistični agenti ne bodo mogli 
identificirati potrošnikov, ki so kupili storitve prek povezav na njihovem spletnem mestu.

Predlog spremembe 386
Catherine Stihler

Predlog direktive
Člen 15 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Države članice zagotovijo, da 
organizatorji potovanj in turistični agenti, 
ki ponujajo pomoč pri organizaciji 
potovanja, s sedežem na njihovem ozemlju
dobijo jamstva, da potnikom učinkovito in 
takoj povrnejo vsa plačila ter da jim v 
primeru insolventnosti omogočijo 
učinkovit in takojšnji povratek na kraj 
odhoda, če je v storitev vključen prevoz 
potnikov.

1. Države članice zagotovijo, da 
organizatorji turističnih paketov in 
turistični agenti, ki ponujajo pomoč pri 
organizaciji potovanja, dobijo jamstva, da 
potnikom učinkovito in takoj povrnejo vsa 
plačila ter da jim v primeru insolventnosti 
organizatorja potovanja, turističnega 
agenta ali ponudnika storitev pomoči pri 
organizaciji potovanja omogočijo 
učinkovit in takojšnji povratek na kraj 
odhoda, če je v storitev vključen prevoz 
potnikov.

Or. en

Obrazložitev

Člen, kakor je trenutno pripravljen, bi lahko podjetja spodbudil, da se preselijo v tujino ali 
ustanovijo na ozemlju, kjer se uporablja manj učinkovita ureditev insolventnosti na škodo 
državljanov. Hkrati tudi zagotavlja, da se insolventnost uporablja za organizatorje turističnih 
paketov in ne samo za povezana potovanja/pomoč pri organizaciji potovanja.

Predlog spremembe 387
Emma McClarkin

Predlog direktive
Člen 15 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Države članice zagotovijo, da 
organizatorji potovanj in turistični agenti, 
ki ponujajo pomoč pri organizaciji
potovanja, s sedežem na njihovem ozemlju

1. Države članice zagotovijo, da 
organizatorji turističnih paketov in 
turistični agenti, ki ponujajo povezano 
organizacijo potovanja, dobijo jamstva, da 
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dobijo jamstva, da potnikom učinkovito in 
takoj povrnejo vsa plačila ter da jim v 
primeru insolventnosti omogočijo 
učinkovit in takojšnji povratek na kraj 
odhoda, če je v storitev vključen prevoz 
potnikov.

potnikom učinkovito in takoj povrnejo vsa 
plačila ter da jim v primeru insolventnosti 
organizatorja potovanja, turističnega 
agenta ali ponudnika storitev povezane 
organizacije potovanja omogočijo 
učinkovit in takojšnji povratek na kraj 
odhoda, če je v storitev vključen prevoz 
potnikov.

Or. en

Predlog spremembe 388
Anna Hedh

Predlog direktive
Člen 15 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Države članice zagotovijo, da 
organizatorji potovanj in turistični agenti, 
ki ponujajo pomoč pri organizaciji 
potovanja, s sedežem na njihovem ozemlju 
dobijo jamstva, da potnikom učinkovito in 
takoj povrnejo vsa plačila ter da jim v 
primeru insolventnosti omogočijo
učinkovit in takojšnji povratek na kraj 
odhoda, če je v storitev vključen prevoz 
potnikov.

1. Države članice zagotovijo, da 
organizatorji potovanj in turistični agenti, 
ki ponujajo pomoč pri paketnem 
potovanju in pri organizaciji potovanja, s 
sedežem na njihovem ozemlju dobijo 
jamstva, da potnikom učinkovito in takoj 
povrnejo vsa plačila ter da jim v primeru 
insolventnosti omogočijo učinkovit in 
takojšnji povratek na kraj odhoda, če je v 
storitev vključen prevoz potnikov.

Or. sv

Predlog spremembe 389
Philippe Juvin

Predlog direktive
Člen 15 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Države članice zagotovijo, da 
organizatorji potovanj in turistični agenti, 
ki ponujajo pomoč pri organizaciji 
potovanja, s sedežem na njihovem ozemlju 

1. Države članice zagotovijo, da 
organizatorji potovanj in/ali turistični 
agenti v primeru turističnega paketa in
turistični agenti, ki ponujajo pomoč pri 
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dobijo jamstva, da potnikom učinkovito in 
takoj povrnejo vsa plačila ter da jim v 
primeru insolventnosti omogočijo 
učinkovit in takojšnji povratek na kraj 
odhoda, če je v storitev vključen prevoz 
potnikov.

organizaciji potovanja, s sedežem na 
njihovem ozemlju dobijo jamstva, da 
potnikom učinkovito in takoj povrnejo vsa 
plačila ter da jim v primeru insolventnosti 
omogočijo učinkovit in takojšnji povratek 
na kraj odhoda, če je v storitev vključen 
prevoz potnikov.

Or. en

Obrazložitev

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.

Predlog spremembe 390
Sergio Gaetano Cofferati

Predlog direktive
Člen 15 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Države članice zagotovijo, da 
organizatorji potovanj in turistični agenti, 
ki ponujajo pomoč pri organizaciji 
potovanja, s sedežem na njihovem ozemlju 
dobijo jamstva, da potnikom učinkovito in 
takoj povrnejo vsa plačila ter da jim v 
primeru insolventnosti omogočijo 
učinkovit in takojšnji povratek na kraj 
odhoda, če je v storitev vključen prevoz 
potnikov.

1. Države članice zagotovijo, da 
organizatorji turističnih paketov in 
turistični agenti, ki ponujajo pomoč pri 
organizaciji potovanja, s sedežem na 
njihovem ozemlju dobijo jamstva, da 
potnikom učinkovito in takoj povrnejo vsa 
plačila ter da jim v primeru insolventnosti 
omogočijo učinkovit in takojšnji povratek 
na kraj odhoda, če je v storitev vključen 
prevoz potnikov.

Or. en

Predlog spremembe 391
Matteo Salvini
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Predlog direktive
Člen 15 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Pri varstvu v primeru insolventnosti iz 
odstavka 1 se upošteva dejansko finančno 
tveganje pri dejavnosti zadevnega 
ponudnika storitev. Od tega imajo koristi 
potniki ne glede na to, kje bivajo, kje je 
kraj odhoda ali kje se prodaja turistični 
paket ali pomoč pri organizaciji 
potovanja.

2. Pri varstvu v primeru insolventnosti iz 
odstavka 1 se upošteva dejansko finančno 
tveganje pri dejavnosti zadevnega 
ponudnika storitev. Od tega imajo koristi 
potniki ne glede na to, kje bivajo, kje je 
kraj odhoda ali kje se prodaja turistični 
paket.

Or. en

Obrazložitev

Obveznosti, ki so naložene gospodarskemu subjektu, so nesorazmerne in bi znatno 
demotivirale gospodarske subjekte pri zagotavljanju privlačnih rešitev. Potrošniki bi bili 
kaznovani z manj izbire in prilagodljivosti ter omejenim dostopom do ponudb. Opozoriti je 
treba, da v številnih primerih določbe o varstvu v primeru insolventnosti ne bo mogoče 
uveljavljati: če potrošnika ni mogoče identificirati, turistični agenti ne bodo mogli 
identificirati potrošnikov, ki so kupili storitve prek povezav na njihovem spletnem mestu.

Predlog spremembe 392
Jorgo Chatzimarkakis

Predlog direktive
Člen 15 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Pri varstvu v primeru insolventnosti iz 
odstavka 1 se upošteva dejansko finančno 
tveganje pri dejavnosti zadevnega 
ponudnika storitev. Od tega imajo koristi 
potniki ne glede na to, kje bivajo, kje je 
kraj odhoda ali kje se prodaja turistični 
paket ali pomoč pri organizaciji 
potovanja.

2. Pri varstvu v primeru insolventnosti iz 
odstavka 1 se upošteva dejansko finančno 
tveganje pri dejavnosti zadevnega 
ponudnika storitev. Od tega imajo koristi 
potniki ne glede na to, kje bivajo, kje je 
kraj odhoda ali kje se prodaja turistični 
paket.

Or. en

Predlog spremembe 393
Emma McClarkin
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Predlog direktive
Člen 15 – odstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2a. Varstvo v primeru insolventnosti iz 
odstavka 1 mora biti ustrezno, da se 
izpolnijo zahteve iz te direktive, in to pod 
pogojem, da je učinkovito v vseh 
okoliščinah, ki se lahko razumno 
predvidijo.

Or. en

Obrazložitev

Varstvo v primeru insolventnosti bi moralo biti ustrezno in ne sme vključevati prevelikega 
zagotovila za izpolnitev odprtih zahtev, ki bi jih sicer lahko izpolnil potrošnik. 

Predlog spremembe 394
Emma McClarkin

Predlog direktive
Člen 15 – odstavek 2 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2b. Varstvo v primeru insolventnosti iz 
odstavka 1 lahko po potrebi namesto 
povračila plačil zagotovi izpolnitev 
pogodb, ki tvorijo turistične pakete ali 
povezano organizacijo potovanja.

Or. en

Predlog spremembe 395
Matteo Salvini

Predlog direktive
Člen 16 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Države članice priznajo, da so s 
kakršnim koli varstvom v primeru 

1. Države članice priznajo, da so s 
kakršnim koli varstvom v primeru 
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insolventnosti, ki ga dobi organizator 
potovanja ali turistični agent, ki ponuja 
pomoč pri organizaciji potovanja, po 
predpisih države članice ustanovitve, v 
kateri se je člen 15 prenesel v nacionalno 
zakonodajo, izpolnjene zahteve iz njihovih 
nacionalnih predpisov, s katerimi se 
prenaša člen 15.

insolventnosti, ki ga dobi organizator 
potovanja po predpisih države članice 
ustanovitve, v kateri se je člen 15 prenesel 
v nacionalno zakonodajo, izpolnjene 
zahteve iz njihovih nacionalnih predpisov, 
s katerimi se prenaša člen 15.

Or. en

Obrazložitev

Področje uporabe direktive o paketnem potovanju bi bilo treba omejiti na kombinacije 
potovalnih storitev, ki sestavljajo turistični paket. Uvedba novega pojma „pomoč pri 
organizaciji potovanja“ v to direktivo bi lahko negativno vplivala na potrošnike in podjetja, 
če bi ustvarila pravno negotovost in zmedo med potrošniki ter ponudniki potovalnih storitev.

Predlog spremembe 396
Jorgo Chatzimarkakis

Predlog direktive
Člen 16 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Države članice priznajo, da so s 
kakršnim koli varstvom v primeru 
insolventnosti, ki ga dobi organizator 
potovanja ali turistični agent, ki ponuja 
pomoč pri organizaciji potovanja, po 
predpisih države članice ustanovitve, v 
kateri se je člen 15 prenesel v nacionalno 
zakonodajo, izpolnjene zahteve iz njihovih 
nacionalnih predpisov, s katerimi se 
prenaša člen 15.

1. Države članice priznajo, da so s 
kakršnim koli varstvom v primeru 
insolventnosti, ki ga dobi organizator 
potovanja po predpisih države članice 
ustanovitve, v kateri se je člen 15 prenesel 
v nacionalno zakonodajo, izpolnjene 
zahteve iz njihovih nacionalnih predpisov, 
s katerimi se prenaša člen 15.

Or. en

Predlog spremembe 397
Ivo Belet

Predlog direktive
Člen 16 – odstavek 1
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Države članice priznajo, da so s 
kakršnim koli varstvom v primeru 
insolventnosti, ki ga dobi organizator 
potovanja ali turistični agent, ki ponuja 
pomoč pri organizaciji potovanja, po 
predpisih države članice ustanovitve, v 
kateri se je člen 15 prenesel v nacionalno 
zakonodajo, izpolnjene zahteve iz njihovih 
nacionalnih predpisov, s katerimi se 
prenaša člen 15.

1. Države članice priznajo, da so s 
kakršnim koli varstvom v primeru 
insolventnosti, ki ga dobi organizator 
potovanja ali turistični agent, ki ponuja 
pomoč pri organizaciji potovanja, po 
predpisih države članice ustanovitve, v 
kateri se je člen 15 prenesel v nacionalno 
zakonodajo, izpolnjene zahteve iz njihovih 
predpisov, s katerimi se prenaša člen 15.

Or. nl

Obrazložitev

Države članice prenesejo to direktivo v nacionalno zakonodajo na različnih upravnih ravneh, 
odvisno od strukture države.

Predlog spremembe 398
Philippe Juvin

Predlog direktive
Člen 16 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Države članice priznajo, da so s 
kakršnim koli varstvom v primeru 
insolventnosti, ki ga dobi organizator 
potovanja ali turistični agent, ki ponuja 
pomoč pri organizaciji potovanja, po 
predpisih države članice ustanovitve, v 
kateri se je člen 15 prenesel v nacionalno 
zakonodajo, izpolnjene zahteve iz njihovih 
nacionalnih predpisov, s katerimi se 
prenaša člen 15.

1. Države članice priznajo, da so s 
kakršnim koli varstvom v primeru 
insolventnosti, ki ga dobi organizator 
potovanja in/ali turistični agent v primeru 
turističnega paketa ali turistični agent, ki 
ponuja pomoč pri organizaciji potovanja, 
po predpisih države članice ustanovitve, v 
kateri se je člen 15 prenesel v nacionalno 
zakonodajo, izpolnjene zahteve iz njihovih 
nacionalnih predpisov, s katerimi se 
prenaša člen 15.

Or. en

Obrazložitev

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

Predlog spremembe 399
Matteo Salvini

Predlog direktive
Člen 16 – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1a. Komisija bi morala pripraviti dosledno 
formulo, ki bi povezovala vse države 
članice, da se zagotovi enotnost in 
prepreči trgovanje z jamstvi v Uniji. Glede 
izračuna takšne formule bi se bilo treba 
posvetovati z deležniki.

Or. en

Obrazložitev

Uporaba dosledne formule, ki bi povezovala vse države članice, bi zagotovila enotnost in 
preprečila trgovanje z jamstvi v EU. Glede možnega izračuna takšne formule bi se bilo treba 
posvetovati z deležniki.

Predlog spremembe 400
Matteo Salvini

Predlog direktive
Člen 16 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Države članice imenujejo osrednje 
kontaktne točke za lažje upravno 
sodelovanje ter nadzor organizatorjev 
potovanj in turističnih agentov, ki 
ponujajo pomoč pri organizaciji 
potovanja, ki delujejo v različnih državah 
članicah. Kontaktne podatke teh kontaktnih 
točk priglasijo vsem drugim državam 

2. Države članice imenujejo osrednje 
kontaktne točke za lažje upravno 
sodelovanje ter nadzor organizatorjev 
potovanj, ki delujejo v različnih državah 
članicah. Kontaktne podatke teh kontaktnih 
točk priglasijo vsem drugim državam 
članicam in Komisiji.
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članicam in Komisiji.

Or. en

Obrazložitev

Področje uporabe direktive o paketnem potovanju bi bilo treba omejiti na kombinacije 
potovalnih storitev, ki sestavljajo turistični paket. Uvedba novega pojma „pomoč pri 
organizaciji potovanja“ v to direktivo bi lahko negativno vplivala na potrošnike in podjetja, 
če bi ustvarila pravno negotovost in zmedo med potrošniki ter ponudniki potovalnih storitev.

Predlog spremembe 401
Jorgo Chatzimarkakis

Predlog direktive
Člen 16 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Države članice imenujejo osrednje 
kontaktne točke za lažje upravno 
sodelovanje ter nadzor organizatorjev 
potovanj in turističnih agentov, ki 
ponujajo pomoč pri organizaciji 
potovanja, ki delujejo v različnih državah 
članicah. Kontaktne podatke teh kontaktnih 
točk priglasijo vsem drugim državam 
članicam in Komisiji.

2. Države članice imenujejo osrednje 
kontaktne točke za lažje upravno 
sodelovanje ter nadzor organizatorjev 
potovanj, ki delujejo v različnih državah 
članicah. Kontaktne podatke teh kontaktnih 
točk priglasijo vsem drugim državam 
članicam in Komisiji.

Or. en

Predlog spremembe 402
Philippe Juvin

Predlog direktive
Člen 16 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Države članice imenujejo osrednje 
kontaktne točke za lažje upravno 
sodelovanje ter nadzor organizatorjev 
potovanj in turističnih agentov, ki ponujajo 
pomoč pri organizaciji potovanja, ki 
delujejo v različnih državah članicah. 
Kontaktne podatke teh kontaktnih točk 

2. Države članice imenujejo osrednje 
kontaktne točke za lažje upravno 
sodelovanje ter nadzor organizatorjev 
potovanj in/ali turističnih agentov v 
primeru turističnega paketa in turističnih 
agentov, ki ponujajo pomoč pri 
organizaciji potovanja, ki delujejo v 
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priglasijo vsem drugim državam članicam 
in Komisiji.

različnih državah članicah. Kontaktne 
podatke teh kontaktnih točk priglasijo 
vsem drugim državam članicam in 
Komisiji.

Or. en

Obrazložitev

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.

Predlog spremembe 403
Matteo Salvini

Predlog direktive
Člen 16 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Osrednje kontakte točke druga drugi 
zagotavljajo vse potrebne informacije o 
svojih nacionalnih shemah za varstvo v 
primeru insolventnosti in o identiteti 
organa ali organov, ki zagotavljajo varstvo 
posameznih gospodarskih subjektov na 
njihovem ozemlju v primeru 
insolventnosti. Drug drugemu zagotovijo 
dostop do kakršnega koli seznama z 
navedbo organizatorjev potovanj in 
turističnih agentov, ki ponujajo pomoč pri 
organizaciji potovanja, skladnih z
njihovimi obveznostmi o varstvu v primeru 
insolventnosti.

3. Osrednje kontakte točke druga drugi 
zagotavljajo vse potrebne informacije o 
svojih nacionalnih shemah za varstvo v 
primeru insolventnosti in o identiteti 
organa ali organov, ki zagotavljajo varstvo 
posameznih gospodarskih subjektov na 
njihovem ozemlju v primeru 
insolventnosti. Drug drugemu zagotovijo 
dostop do kakršnega koli seznama z 
navedbo organizatorjev potovanj, skladnih 
z njihovimi obveznostmi o varstvu v 
primeru insolventnosti.

Or. en

Obrazložitev

Področje uporabe direktive o paketnem potovanju bi bilo treba omejiti na kombinacije 
potovalnih storitev, ki sestavljajo turistični paket. Uvedba novega pojma „pomoč pri 
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organizaciji potovanja“ v to direktivo bi lahko negativno vplivala na potrošnike in podjetja, 
če bi ustvarila pravno negotovost in zmedo med potrošniki ter ponudniki potovalnih storitev.

Predlog spremembe 404
Jorgo Chatzimarkakis

Predlog direktive
Člen 16 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Osrednje kontakte točke druga drugi 
zagotavljajo vse potrebne informacije o 
svojih nacionalnih shemah za varstvo v 
primeru insolventnosti in o identiteti 
organa ali organov, ki zagotavljajo varstvo 
posameznih gospodarskih subjektov na 
njihovem ozemlju v primeru 
insolventnosti. Drug drugemu zagotovijo 
dostop do kakršnega koli seznama z 
navedbo organizatorjev potovanj in 
turističnih agentov, ki ponujajo pomoč pri 
organizaciji potovanja, skladnih z 
njihovimi obveznostmi o varstvu v primeru 
insolventnosti.

3. Osrednje kontakte točke druga drugi 
zagotavljajo vse potrebne informacije o 
svojih nacionalnih shemah za varstvo v 
primeru insolventnosti in o identiteti 
organa ali organov, ki zagotavljajo varstvo 
posameznih gospodarskih subjektov na 
njihovem ozemlju v primeru 
insolventnosti. Drug drugemu zagotovijo 
dostop do kakršnega koli seznama z 
navedbo organizatorjev potovanj, skladnih 
z njihovimi obveznostmi o varstvu v 
primeru insolventnosti.

Or. en

Predlog spremembe 405
Ivo Belet

Predlog direktive
Člen 16 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Osrednje kontakte točke druga drugi 
zagotavljajo vse potrebne informacije o 
svojih nacionalnih shemah za varstvo v 
primeru insolventnosti in o identiteti 
organa ali organov, ki zagotavljajo varstvo 
posameznih gospodarskih subjektov na 
njihovem ozemlju v primeru 
insolventnosti. Drug drugemu zagotovijo 

3. Osrednje kontakte točke druga drugi 
zagotavljajo vse potrebne informacije o 
svojih shemah za varstvo v primeru 
insolventnosti in o identiteti organa ali 
organov, ki zagotavljajo varstvo 
posameznih gospodarskih subjektov na 
njihovem ozemlju v primeru 
insolventnosti. Drug drugemu zagotovijo 
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dostop do kakršnega koli seznama z 
navedbo organizatorjev potovanj in 
turističnih agentov, ki ponujajo pomoč pri 
organizaciji potovanja, skladnih z 
njihovimi obveznostmi o varstvu v primeru 
insolventnosti.

dostop do kakršnega koli seznama z 
navedbo organizatorjev potovanj in 
turističnih agentov, ki ponujajo pomoč pri 
organizaciji potovanja, skladnih z 
njihovimi obveznostmi o varstvu v primeru 
insolventnosti.

Or. nl

Obrazložitev

Države članice prenesejo to direktivo v nacionalno zakonodajo na različnih upravnih ravneh, 
odvisno od strukture države.

Predlog spremembe 406
Philippe Juvin

Predlog direktive
Člen 16 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Osrednje kontakte točke druga drugi 
zagotavljajo vse potrebne informacije o 
svojih nacionalnih shemah za varstvo v 
primeru insolventnosti in o identiteti 
organa ali organov, ki zagotavljajo varstvo 
posameznih gospodarskih subjektov na 
njihovem ozemlju v primeru 
insolventnosti. Drug drugemu zagotovijo 
dostop do kakršnega koli seznama z 
navedbo organizatorjev potovanj in 
turističnih agentov, ki ponujajo pomoč pri 
organizaciji potovanja, skladnih z 
njihovimi obveznostmi o varstvu v primeru 
insolventnosti.

3. Osrednje kontakte točke druga drugi 
zagotavljajo vse potrebne informacije o 
svojih nacionalnih shemah za varstvo v 
primeru insolventnosti in o identiteti 
organa ali organov, ki zagotavljajo varstvo 
posameznih gospodarskih subjektov na 
njihovem ozemlju v primeru 
insolventnosti. Drug drugemu zagotovijo 
dostop do kakršnega koli seznama z 
navedbo organizatorjev potovanj in/ali 
turističnih agentov v primeru turističnega 
paketa in turističnih agentov, ki ponujajo 
pomoč pri organizaciji potovanja, skladnih 
z njihovimi obveznostmi o varstvu v 
primeru insolventnosti.

Or. en

Obrazložitev

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

Predlog spremembe 407
Matteo Salvini

Predlog direktive
Člen 16 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Če ima država članica pomisleke glede 
varstva v primeru insolventnosti za 
organizatorja potovanja ali turističnega 
agenta, ki ponuja pomoč pri organizaciji 
potovanja, ki ima sedež v drugi državi 
članici, a deluje na ozemlju zadevne države 
članice, zahteva pojasnilo od države 
članice ustanovitve. Države članice 
odgovorijo na zahteve drugih držav članic 
najpozneje v 15 delovnih dneh od 
njihovega prejema.

4. Če ima država članica pomisleke glede 
varstva v primeru insolventnosti za 
organizatorja potovanja, ki ima sedež v 
drugi državi članici, a deluje na ozemlju 
zadevne države članice, zahteva pojasnilo 
od države članice ustanovitve. Države 
članice odgovorijo na zahteve drugih držav 
članic najpozneje v 15 delovnih dneh od 
njihovega prejema.

Or. en

Obrazložitev

Področje uporabe direktive o paketnem potovanju bi bilo treba omejiti na kombinacije 
potovalnih storitev, ki sestavljajo turistični paket. Uvedba novega pojma „pomoč pri 
organizaciji potovanja“ v to direktivo bi lahko negativno vplivala na potrošnike in podjetja, 
če bi ustvarila pravno negotovost in zmedo med potrošniki ter ponudniki potovalnih storitev.

Predlog spremembe 408
Jorgo Chatzimarkakis

Predlog direktive
Člen 16 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Če ima država članica pomisleke glede 
varstva v primeru insolventnosti za 
organizatorja potovanja ali turističnega 
agenta, ki ponuja pomoč pri organizaciji 
potovanja, ki ima sedež v drugi državi 
članici, a deluje na ozemlju zadevne države 
članice, zahteva pojasnilo od države 

4. Če ima država članica pomisleke glede 
varstva v primeru insolventnosti za 
organizatorja potovanja, ki ima sedež v 
drugi državi članici, a deluje na ozemlju 
zadevne države članice, zahteva pojasnilo 
od države članice ustanovitve. Države 
članice odgovorijo na zahteve drugih držav 
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članice ustanovitve. Države članice 
odgovorijo na zahteve drugih držav članic 
najpozneje v 15 delovnih dneh od 
njihovega prejema.

članic najpozneje v 15 delovnih dneh od 
njihovega prejema.

Or. en

Predlog spremembe 409
Philippe Juvin

Predlog direktive
Člen 16 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Če ima država članica pomisleke glede 
varstva v primeru insolventnosti za 
organizatorja potovanja ali turističnega 
agenta, ki ponuja pomoč pri organizaciji 
potovanja, ki ima sedež v drugi državi 
članici, a deluje na ozemlju zadevne države 
članice, zahteva pojasnilo od države 
članice ustanovitve. Države članice
odgovorijo na zahteve drugih držav članic 
najpozneje v 15 delovnih dneh od 
njihovega prejema.

4. Če ima država članica pomisleke glede 
varstva v primeru insolventnosti za 
organizatorja potovanja in/ali turističnega 
agenta v primeru turističnega paketa ali
turističnega agenta, ki ponuja pomoč pri 
organizaciji potovanja, ki ima sedež v 
drugi državi članici, a deluje na ozemlju 
zadevne države članice, zahteva pojasnilo 
od države članice ustanovitve. Države 
članice odgovorijo na zahteve drugih držav 
članic najpozneje v 15 delovnih dneh od 
njihovega prejema.

Or. en

Obrazložitev

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.

Predlog spremembe 410
Matteo Salvini
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Predlog direktive
Člen 17

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 17 črtano
Zahteve po informacijah glede pomoči pri 
organizaciji potovanja
Države članice zagotovijo, da gospodarski 
subjekt, ki ponuja pomoč pri organizaciji 
potovanja, preden potnika zavezuje 
kakršna koli pogodba ali kakršna koli 
ustrezna ponudba za pomoč pri 
organizaciji potovanja, jasno in na 
vidnem mestu navede:
(a) da je vsak ponudnik storitve izključno 
odgovoren za pravilno izvedbo storitve po 
pogodbi ter
(b) da potnik v primeru insolventnosti 
turističnega agenta ali katerega koli od 
ponudnikov storitev ne bo upravičen do 
nobenih pravic, ki se s to direktivo 
priznavajo izključno potnikom, ki so 
kupili turistični paket, upravičen pa bo do 
povračila predplačila in do povratka na 
kraj odhoda, če je v storitev vključen 
prevoz potnikov.

Or. en

Obrazložitev

Sklicevanje na „pomoč pri organizaciji potovanja“ bi bilo treba izločiti iz Direktive, da bi 
lahko potrošniki v celoti črpali iz spodbud ponudnikov potovalnih storitev. To bi bilo skladno 
s ciljem EU za brezmejno mobilnost. Opozoriti je treba tudi, da uveljavljanje določb iz tega 
člena ne bo mogoče, kadar je potnik prek spletnih povezav dostopal do dveh storitev za 
določeno potovanje, ne da bi se pri tem identificiral.

Predlog spremembe 411
Jorgo Chatzimarkakis

Predlog direktive
Člen 17
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 17 črtano
Zahteve po informacijah glede pomoči pri 
organizaciji potovanja
Države članice zagotovijo, da gospodarski 
subjekt, ki ponuja pomoč pri organizaciji 
potovanja, preden potnika zavezuje 
kakršna koli pogodba ali kakršna koli 
ustrezna ponudba za pomoč pri 
organizaciji potovanja, jasno in na 
vidnem mestu navede:
(a) da je vsak ponudnik storitve izključno 
odgovoren za pravilno izvedbo storitve po 
pogodbi ter
(b) da potnik v primeru insolventnosti 
turističnega agenta ali katerega koli od 
ponudnikov storitev ne bo upravičen do 
nobenih pravic, ki se s to direktivo 
priznavajo izključno potnikom, ki so 
kupili turistični paket, upravičen pa bo do 
povračila predplačila in do povratka na 
kraj odhoda, če je v storitev vključen 
prevoz potnikov.

Or. en

Predlog spremembe 412
Sergio Gaetano Cofferati

Predlog direktive
Člen 17 – odstavek 1 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

 Države članice zagotovijo, da gospodarski 
subjekt, ki ponuja pomoč pri organizaciji 
potovanja, preden potnika zavezuje 
kakršna koli pogodba ali kakršna koli 
ustrezna ponudba za pomoč pri organizaciji 
potovanja, jasno in na vidnem mestu 
navede:

Države članice zagotovijo, da gospodarski 
subjekt, ki ponuja pomoč pri organizaciji 
potovanja, preden potnika zavezuje 
kakršna koli pogodba ali kakršna koli 
ustrezna ponudba za pomoč pri organizaciji 
potovanja, jasno in na vidnem mestu na 
trajnem nosilcu podatkov navede:
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Or. en

Predlog spremembe 413
Sergio Gaetano Cofferati

Predlog direktive
Člen 17 – odstavek 1 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) da potnik v primeru insolventnosti 
turističnega agenta ali katerega koli od 
ponudnikov storitev ne bo upravičen do 
nobenih pravic, ki se s to direktivo 
priznavajo izključno potnikom, ki so kupili 
turistični paket, upravičen pa bo do 
povračila predplačila in do povratka na kraj 
odhoda, če je v storitev vključen prevoz 
potnikov.

(b) da potnik v primeru insolventnosti 
turističnega agenta ali katerega koli od 
ponudnikov storitev ne bo upravičen do 
nobenih pravic, ki se s to direktivo 
priznavajo izključno potnikom, ki so kupili 
turistični paket, upravičen pa bo do 
povračila predplačila, pomoči v primeru 
težav in povratka na kraj odhoda, če je v 
storitev vključen prevoz potnikov.

Or. en

Predlog spremembe 414
Monika Hohlmeier

Predlog direktive
Člen 17 – odstavek 1 – točka b a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

ba) ima potnik pravico do popolnega 
računa, ki nazorno izkazuje vse stroške 
potovalne storitve, zlasti stroške za 
spremembo, preklic rezervacije ali druge 
spremembe potovalnih storitev; ta račun 
mora biti potniku izdan najpozneje ob 
začetku potovanja;

Or. de

Predlog spremembe 415
Bernadette Vergnaud
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Predlog direktive
Člen 17 – odstavek 1 – točka b a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

b a) da je potnik vseeno upravičen do 
pravic, ki so mu priznane na podlagi 
direktive 2011/83/EU, razen izjem, 
določenih v tej direktivi.

Or. fr

Obrazložitev

Treba je pojasniti odnos z direktivo „o pravicah potrošnikov“, ki se še vedno vsaj delno 
uporablja, zlasti za nekatere potovalne aranžmaje, rezervirane zunaj turističnih paketov, ali 
prevozne pogodbe.

Predlog spremembe 416
Monika Hohlmeier

Predlog direktive
Člen 17 – odstavek 1 – točka b b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

bb) izbrani razred rezervacije, vključno z 
morebitnim podrazredom rezervacije, v 
pregledni in jasno prepoznavni obliki, kot 
tudi razpoložljivost, stroški in pogoji pri 
spremembi, preklicu rezervacije ali drugih 
spremembah;

Or. de

Predlog spremembe 417
Monika Hohlmeier

Predlog direktive
Člen 17 – odstavek 1 – točka b c (novo)
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

bc) razpoložljive kvote v določenem 
razredu rezervacije, vključno z 
morebitnimi nastalimi stroški v primeru 
prehoda v drug razred oziroma podrazred 
rezervacije;

Or. de

Predlog spremembe 418
Sergio Gaetano Cofferati

Predlog direktive
Člen 17 – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Potnik v primeru neupoštevanja točke (b) 
prvega odstavka tega člena uživa vsa 
jamstva in pravice, ki jih ta direktiva 
zagotavlja v zvezi s potovalnimi paketi.

Or. en

Predlog spremembe 419
Philippe Juvin

Predlog direktive
Člen 17 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 17a
Informacije turističnega agenta v zvezi z 

dodatnimi potovalnimi storitvami, 
rezerviranimi v okviru pomoči pri 

organizaciji potovanja prek povezanih 
postopkov spletne rezervacije

Gospodarski subjekti, ki ponujajo dodatne 
potovalne storitve v okviru pomoči pri 
organizaciji potovanja, kot so opredeljene 
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v členu 3(5)(b), zagotovijo, da je zadevni 
turistični agent ustrezno obveščen o 
potrjeni rezervaciji dodatnih potovalnih 
storitev, ki skupaj s prvo rezervirano 
potovalno storitvijo posledično pomenijo 
pomoč pri organizaciji potovanja, kar 
sproži odgovornost in obveznosti 
turističnega agenta, ki jih ta ima po tej 
direktivi.

Or. en

Obrazložitev

The current proposal does not foresee an obligation of information from traders providing 
additional travel services in the framework of an ATA via linked online booking processes 
(article 3.5 (b)) to the retailer regarding the additional services booked. The retailer needs 
nonetheless to know if additional services have been booked further to the e-targeting of the 
traveller, and if so which ones, to determine whether if the combination falls under the scope 
of this Directive as ATA. Indeed, if it is the case, this will trigger the liability provisions and 
other obligations of the retailer provided by this Directive.

Predlog spremembe 420
Hans-Peter Mayer

Predlog direktive
Člen 17 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 17a
Gospodarski subjekti, ki ponujajo pomoč
pri povezani organizaciji potovanja na 
spletu, ne bi smeli skrivati ali nejasno, 
nerazumljivo, dvoumno ali nepravočasno 
navajati možnosti, da nadaljnjih ali 
pomožnih storitev ni treba rezervirati. 
Takšna možnost je vedno privzeto izbrana 
že vnaprej.

Or. en

Predlog spremembe 421
Hans-Peter Mayer
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Predlog direktive
Člen -18 (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 18
Nezagotavljanje informacij

Če obstaja pravica do odstopa od pogodbe, 
vendar potnik o tem ni obveščen, lahko od 
pogodbe odstopi v 24 urah pred začetkom 
potovanja brez vsakih stroškov zanj.

Or. de

Predlog spremembe 422
Sergio Gaetano Cofferati, Marc Tarabella

Predlog direktive
Člen 18 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 18a
Vizualni kazalnik

Vsaka pogodba o paketnem potovanju ali 
informacije pred sklenitvijo pogodbe 
morajo jasno, razločno in na zelo vidnem 
mestu upodobiti vizualni zeleni kazalnik, 
ki je standardiziran na evropski ravni in 
pogodbo opredeljuje kot turistični paket.
Države članice zagotovijo, da gospodarski 
subjekt, ki ponuja pomoč pri povezani 
organizaciji potovanja, preden potnika 
zaveže pogodba ali pripadajoča ponudba 
za pomoč pri organizaciji potovanja in ob 
hkratni navedbi informacij iz člena 17, 
jasno, razločno in na zelo vidnem mestu 
upodobi vizualni rumeni kazalnik, ki je 
standardiziran na evropski ravni in 
pogodbo opredeljuje kot del povezane 
organizacije potovanja.
Komisija je pooblaščena za sprejetje 
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tehničnih standardov v skladu s 
členom 18(b) za opredelitev teh vizualnih 
kazalnikov, potem ko opravi ustrezne 
preskuse pri potrošnikih, da bi izbrala 
najustreznejše ukrepe za potrošnike.

Or. en

Predlog spremembe 423
Sergio Gaetano Cofferati, Marc Tarabella

Predlog direktive
Člen 18 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 18b
Tehnični standardi

1. Pooblastilo za sprejetje tehničnih 
standardov se prenese na Komisijo pod 
pogoji, določenimi v tem členu.
2. Pooblastilo za sprejetje tehničnih 
standardov iz člena 18(a) se prenese na 
Komisijo za [eno leto] od začetka 
veljavnosti te uredbe.
3. Evropski parlament ali Svet lahko 
kadar koli prekliče pooblastilo iz 
člena 18(a). Pooblastilo iz navedenega 
sklepa preneha veljati s sklepom o 
preklicu pooblastila. Odločitev začne 
učinkovati dan po njeni objavi v Uradnem 
listu Evropske unije ali na poznejši dan, 
ki je v njej določen. Preklic ne vpliva na 
veljavnost tehničnih standardov, ki že 
veljajo.
4. Takoj ko Komisija sprejme tehnične 
standarde, o njih hkrati uradno obvesti 
Evropski parlament in Svet.
5. Tehnični standard, sprejet v skladu s 
členom 18(a), začne veljati le, če niti 
Evropski parlament niti Svet ne 
nasprotuje delegiranemu aktu v dveh 
mesecih od uradnega obvestila 
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Evropskemu parlamentu in Svetu o tem 
aktu, ali če sta Evropski parlament in Svet 
pred iztekom tega roka Komisijo obvestila, 
da ne bosta nasprotovala. Ta rok se na 
pobudo Evropskega parlamenta ali Sveta 
podaljša za [dva meseca].

Or. en

Predlog spremembe 424
Hans-Peter Mayer

Predlog direktive
Člen 19

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

 Država članica zagotovi, da je za vse
napake pri postopku rezervacije, razen če 
jih je mogoče pripisati potniku ali 
neizogibnim in izjemnim okoliščinam, 
odgovoren turistični agent, ki se je strinjal, 
da opravi rezervacijo turističnega paketa ali 
ponudi pomoč pri organizaciji potovanja 
ali pomaga pri rezervaciji takih storitev.

Država članica zagotovi, da je odgovoren 
turistični agent, ki se je strinjal, da opravi 
rezervacijo turističnega paketa ali ponudi 
pomoč pri organizaciji potovanja ali 
pomaga pri rezervaciji takih storitev, če ta 
ni ali ni v celoti posredoval informacij, ki 
jih organizator potovanja da na voljo v 
skladu s členom 4(I) oziroma je pri 
rezervaciji storil napako. Turistični agent 
ni odgovoren, če je napako pri postopku 
rezervacije mogoče pripisati potniku ali 
neizogibnim in izjemnim okoliščinam.

Or. de

Obrazložitev

Ta predlog spremembe se naslanja na predlog spremembe člena 4.

Predlog spremembe 425
Matteo Salvini

Predlog direktive
Člen 19

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Država članica zagotovi, da je za vse 
napake pri postopku rezervacije, razen če 
jih je mogoče pripisati potniku ali 

Država članica zagotovi, da je za vse 
napake pri postopku rezervacije, razen če 
jih je mogoče pripisati potniku ali 
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neizogibnim in izjemnim okoliščinam, 
odgovoren turistični agent, ki se je strinjal, 
da opravi rezervacijo turističnega paketa 
ali ponudi pomoč pri organizaciji 
potovanja ali pomaga pri rezervaciji takih 
storitev.

neizogibnim in izjemnim okoliščinam, 
odgovoren turistični agent, ki se je strinjal, 
da opravi rezervacijo turističnega paketa.

Or. en

Obrazložitev

„Usmerjevalec“, ki zgolj zagotavlja povezavo na spletno mesto drugega ponudnika, ne bi 
smel odgovarjati za postopek rezervacije na tem drugem spletišču, nad katerim najverjetneje 
nima nobenega nadzora. Ponudniki storitev, ki pomagajo pri nakupu dodatnih potovalnih 
storitev z zagotavljanjem povezav na spletišča tretjih oseb, zato ne bi smeli odgovarjati za 
napake pri rezervaciji, saj delujejo zgolj kot usmerjevalci in ne kot organizatorji potovanja ali 
turistični agenti.

Predlog spremembe 426
Sergio Gaetano Cofferati, Marc Tarabella

Predlog direktive
Člen 19

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Država članica zagotovi, da je za vse 
napake pri postopku rezervacije, razen če 
jih je mogoče pripisati potniku ali 
neizogibnim in izjemnim okoliščinam, 
odgovoren turistični agent, ki se je strinjal, 
da opravi rezervacijo turističnega paketa ali 
ponudi pomoč pri organizaciji potovanja 
ali pomaga pri rezervaciji takih storitev.

Država članica zagotovi, da je za vse 
napake pri postopku rezervacije, razen če 
jih je mogoče pripisati potniku, odgovoren 
turistični agent, ki se je strinjal, da opravi 
rezervacijo turističnega paketa ali ponudi 
pomoč pri organizaciji potovanja ali 
pomaga pri rezervaciji takih storitev. V tem 
primeru dokazno breme nosi turistični 
agent, ki mora dokazati napako potnika.

Or. en

Predlog spremembe 427
Anna Hedh

Predlog direktive
Člen 19
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Država članica zagotovi, da je za vse 
napake pri postopku rezervacije, razen če 
jih je mogoče pripisati potniku ali 
neizogibnim in izjemnim okoliščinam, 
odgovoren turistični agent, ki se je strinjal, 
da opravi rezervacijo turističnega paketa ali 
ponudi pomoč pri organizaciji potovanja 
ali pomaga pri rezervaciji takih storitev.

Država članica zagotovi, da je za vse 
napake pri postopku rezervacije, razen če 
jih je mogoče pripisati potniku, odgovoren 
turistični agent, ki se je strinjal, da opravi 
rezervacijo turističnega paketa ali ponudi 
pomoč pri organizaciji potovanja ali 
pomaga pri rezervaciji takih storitev.
Potnik ima pravico do spremembe 
rezervacije, če je prišlo do napak v 
48 urah po opravljeni rezervaciji.

Or. sv

Predlog spremembe 428
Philippe Juvin

Predlog direktive
Člen 19

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

 Država članica zagotovi, da je za vse 
napake pri postopku rezervacije, razen če 
jih je mogoče pripisati potniku ali 
neizogibnim in izjemnim okoliščinam, 
odgovoren turistični agent, ki se je strinjal, 
da opravi rezervacijo turističnega paketa ali 
ponudi pomoč pri organizaciji potovanja 
ali pomaga pri rezervaciji takih storitev.

Država članica zagotovi, da je za vse 
napake pri postopku rezervacije, razen če 
jih je mogoče pripisati potniku ali 
neizogibnim in izjemnim okoliščinam, 
odgovoren organizator potovanja, ki je 
opravil rezervacijo paketa, ali turistični 
agent, ki se je strinjal, da opravi rezervacijo 
turističnega paketa ali ponudi pomoč pri 
organizaciji potovanja ali pomaga pri 
rezervaciji takih storitev, če je bil dejansko 
vključen v postopek rezervacije. V okviru 
pomoči pri organizaciji potovanja na 
podlagi usmerjenega zagotavljanja 
dodatnih potovalnih storitev s strani 
drugega gospodarskega subjekta prek 
povezanih postopkov spletne rezervacije, 
kot je navedeno v členu 3(5)(b), turistični 
agent ni odgovoren za napake pri 
rezervaciji, izhajajoče iz napak, ki jih je 
storil zadevni gospodarski subjekt. V tem 
primeru države članice zagotovijo, da je za 
napake, ki so nastale v postopku 
rezervacije takšnih storitev, odgovoren 
gospodarski subjekt, ki zagotavlja dodatne 
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potovalne storitve.

Or. en

Obrazložitev

Turistični agenti bi morali biti odgovorni za napake pri rezervaciji samo, kadar so dejansko 
udeleženi v postopku rezervacije. Če v primeru pomoči pri organizaciji potovanja prek 
povezanih postopkov spletne rezervacije na podlagi prenosa usmerjenih informacij med 
gospodarskimi subjekti, ki vključujejo kraj in čas potovanja (glej predlog spremembe 
člena 3(5)(b)), gospodarski subjekt, ki zagotavlja dodatne storitve, stori napake pri 
rezervaciji, bi moral zanje odgovarjati sam in ne turistični agent, ki nima nikakršnega 
nadzora nad rezervacijo dodatnih storitev.

Predlog spremembe 429
Philippe Juvin

Predlog direktive
Člen 19 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

 Država članica zagotovi, da je za vse 
napake pri postopku rezervacije, razen če 
jih je mogoče pripisati potniku ali 
neizogibnim in izjemnim okoliščinam, 
odgovoren turistični agent, ki se je strinjal, 
da opravi rezervacijo turističnega paketa ali 
ponudi pomoč pri organizaciji potovanja 
ali pomaga pri rezervaciji takih storitev

Država članica zagotovi, da je za vse 
napake pri postopku rezervacije, razen če 
jih je mogoče pripisati potniku ali 
neizogibnim in izrednim okoliščinam, 
odgovoren turistični agent, ki se je strinjal, 
da opravi rezervacijo turističnega paketa ali 
ponudi pomoč pri organizaciji potovanja 
ali pomaga pri rezervaciji takih storitev

Or. fr

Obrazložitev

Ta predlog spremembe zadeva francosko različico. Treba je uskladiti izraze z izrazi, ki se 
uporabljajo v Uredbi(ES) št. 261/2004 (pravice potnikov v primerih zavrnitve vkrcanja, 
odpovedi ali velike zamude letov) in se nanašajo na „izredne okoliščine“ (v angleščini 
„extraordinary circumstances“).

Predlog spremembe 430
Hans-Peter Mayer

Predlog direktive
Člen 20
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Kadar organizator potovanja ali, v skladu s 
členoma 15 ali 18, turistični agent plača 
nadomestilo, prizna znižanje cen ali izpolni 
druge obveznosti, ki jih ima po tej 
direktivi, ni mogoče nobene določbe iz te 
direktive ali nacionalnega prava razlagati, 
kot da omejuje njegovo pravico, da 
zahteva nadomestilo od vseh tretjih oseb, 
ki so prispevale k nastanku zahteve za 
odškodnino, znižanja cene ali drugih
obveznosti.

1. Kadar organizator potovanja ali, v 
skladu s členoma 15 ali 18, turistični agent 
plača nadomestilo, prizna znižanje cen ali 
izpolni druge obveznosti, ki jih ima po tej 
direktivi, države članice zagotovijo, da ima 
organizator potovanja ali turistični agent
pravico, da zahteva nadomestilo od vseh 
tretjih oseb, ki so prispevale k nastanku 
zahteve za odškodnino, znižanja cene ali 
druge obveznosti.

2. Pravica do odškodnine iz odstavka 1 
vključuje tudi pravico organizatorjev 
potovanj in turističnih agentov, da od 
ponudnikov turističnih storitev zahtevajo 
odškodnino, kadar je organizator potovanj 
ali turistični agent zavezan plačati 
nadomestilo potniku v skladu s to 
direktivo, hkrati pa ima potnik pravico do 
nadomestila v skladu z veljavnim pravom 
Unije, ki med drugim vključuje 
Uredbo 261/2004 in Uredbo 1371/2007. 
Pogodba ne sme omejevati navedene 
pravice do nadomestila.
3. Države članice zagotovijo, da so 
morebitne omejitve pravice do 
nadomestila iz odstavka 1 razumne in 
sorazmerne v skladu z veljavnim 
nacionalnim pravom.

Or. en

Obrazložitev

V členu ni jasno navedeno, ali priznava pravico do nadomestila za organizatorje potovanj ali 
ne. Torej se lahko razlaga na dva različna načina. Na eni strani se lahko določba bere tako, 
kot da priznava takšno pravico in podrobnosti prepušča nacionalnemu pravu. Na drugi strani 
pa se lahko določba bere tudi tako, kot da preprosto varuje izbiro na nacionalni ravni, da se 
lahko opredeli, ali je takšna pravica zagotovljena in v kakšnem obsegu. Ta predlog 
spremembe pojasnjuje, da je takšna pravica:

– zagotovljena organizatorjem potovanj v nacionalnem pravu;

– zagotovljena, kadar lahko potnik uveljavlja nadomestilo tudi na podlagi prava EU.
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Predlog spremembe 431
Philippe Juvin

Predlog direktive
Člen 20

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Kadar organizator potovanja ali, v skladu s 
členoma 15 ali 18, turistični agent plača 
nadomestilo, prizna znižanje cen ali izpolni 
druge obveznosti, ki jih ima po tej 
direktivi, ni mogoče nobene določbe iz te 
direktive ali nacionalnega prava razlagati, 
kot da omejuje njegovo pravico, da 
zahteva nadomestilo od vseh tretjih oseb, 
ki so prispevale k nastanku zahteve za 
odškodnino, znižanja cene ali drugih 
obveznosti.

Kadar organizator potovanja ali, v skladu s 
členi 11, 12, 15 ali 18, turistični agent 
plača nadomestilo, prizna znižanje cen ali 
izpolni druge obveznosti, ki jih ima po tej 
direktivi, države članice zagotovijo, da ima
pravico, da zahteva nadomestilo od vseh 
tretjih oseb, ki so prispevale k nastanku 
zahteve za odškodnino, znižanja cene ali 
drugih obveznosti.

Or. en

Obrazložitev

Although the current proposal is dedicated to B2C relations, it is nonetheless essential to 
underline that packages/assisted travel arrangements can be impacted by events/decisions 
triggered by third parties (eg. bankruptcy of an air carrier, cancellation of flights, etc.). The 
revision of the 1990 Directive should be the opportunity to reinforce this aspect of B2B 
relations and oblige Member States to include appropriate and accessible means of redress 
for the organiser and the retailer concerned against third parties. The addition to articles 11 
and 12 reflects the proposal put forward by Mr Philippe Juvin regarding targeted full 
harmonisation.

Predlog spremembe 432
Ivo Belet

Predlog direktive
Člen 21 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Potniki se ne smejo odpovedati 
pravicam, ki so jim dodeljene z 
nacionalnimi ukrepi za prenos te direktive 

2. Potniki se ne smejo odpovedati 
pravicam, ki so jim dodeljene z ukrepi za 
prenos te direktive v nacionalno 



PE526.125v01-00 190/191 AM\1013596SL.doc

SL

v nacionalno zakonodajo. zakonodajo.

Or. nl

Obrazložitev

Države članice prenesejo to direktivo v nacionalno zakonodajo na različnih upravnih ravneh, 
odvisno od strukture države.

Predlog spremembe 433
Sergio Gaetano Cofferati

Predlog direktive
Člen 22

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

 Države članice zagotovijo, da obstajajo 
ustrezna in učinkovita sredstva za 
zagotavljanje skladnosti s to direktivo.

Države članice zagotovijo, da obstajajo 
ustrezna in učinkovita sredstva za 
zagotavljanje skladnosti s to direktivo.

Poleg tega države članice zagotovijo, da so 
uvedeni ustrezni mehanizmi za 
preprečevanje zavajajočih praks 
gospodarskih subjektov ali organizatorjev 
potovanj, zlasti za ustvarjanje pričakovanj 
pri potrošnikih, da imajo pravice in 
jamstva, ki niso zagotovljena skupaj s 
pogodbo.

Or. en

Predlog spremembe 434
Ivo Belet

Predlog direktive
Člen 23

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Države članice določijo pravila o kaznih, ki 
jih lahko organi pregona naložijo 
gospodarskim subjektom za kršitve 
nacionalnih predpisov, sprejetih na 
podlagi te direktive, in sprejmejo vse 
ukrepe, potrebne za zagotovitev 
izvrševanja teh kazni. Te kazni so 

Države članice določijo pravila o kaznih, ki 
jih lahko organi pregona naložijo 
gospodarskim subjektom za kršitve 
predpisov, sprejetih na podlagi te direktive, 
in sprejmejo vse ukrepe, potrebne za 
zagotovitev izvrševanja teh kazni. Te kazni 
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učinkovite, sorazmerne in odvračilne. so učinkovite, sorazmerne in odvračilne.

Or. nl

Obrazložitev

Države članice prenesejo to direktivo v nacionalno zakonodajo na različnih upravnih ravneh, 
odvisno od strukture države.

Predlog spremembe 435
Małgorzata Handzlik, Grofica Róża Thun und Hohenstein

Predlog direktive
Člen 27 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Države članice najpozneje [18 mesecev 
po začetku veljavnosti te direktive] 
sprejmejo in objavijo zakone in druge 
predpise, potrebne za uskladitev s to 
direktivo. Besedilo teh predpisov takoj 
sporočijo Komisiji.

1. Države članice najpozneje [24 mesecev 
po začetku veljavnosti te direktive] 
sprejmejo in objavijo zakone in druge 
predpise, potrebne za uskladitev s to 
direktivo. Besedilo teh predpisov takoj 
sporočijo Komisiji.

Or. pl

Obrazložitev

Predlagan časovni okvir za uveljavitev direktive (18 mesecev) ni primeren glede na dolžino 
zakonodajnega postopka in učinka predpisov na podjetja, ki morajo imeti dovolj časa za 
prilagoditev svojih poslovnih dejavnosti novim določbam. Časovni okvir za sprejetje 
potrebnih določb v državah članicah je treba ustrezno podaljšati. Ta predlog spremembe 
dopolnjuje predloge sprememb poročevalca, ki naj bi vse roke prestavil na 24 mesecev. 


