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Ändringsförslag 88
Emma McClarkin

Förslag till direktiv
Skäl 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(5) I enlighet med artikel 26.2 i fördraget 
ska den inre marknaden omfatta ett område 
utan inre gränser där fri rörlighet för varor 
och tjänster samt etableringsfrihet 
säkerställs. En harmonisering av vissa
aspekter av resepaketsavtal och assisterade 
researrangemang krävs för att det ska gå att 
upprätta en verklig inre marknad för 
konsumenter på detta område, varvid det 
gäller att åstadkomma rätt balans mellan en 
hög konsumentskyddsnivå och företagens 
konkurrenskraft.

(5) I enlighet med artikel 26.2 i fördraget 
ska den inre marknaden omfatta ett område 
utan inre gränser där fri rörlighet för varor 
och tjänster samt etableringsfrihet 
säkerställs. En harmonisering av lämpliga
aspekter av resepaketsavtal och assisterade 
researrangemang krävs för att det ska gå att 
upprätta en verklig inre marknad för 
konsumenter på detta område, varvid det 
gäller att åstadkomma rätt balans mellan en 
hög konsumentskyddsnivå och företagens 
konkurrenskraft.

Or. en

Ändringsförslag 89
Catherine Stihler

Förslag till direktiv
Skäl 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(5) I enlighet med artikel 26.2 i fördraget 
ska den inre marknaden omfatta ett område 
utan inre gränser där fri rörlighet för varor 
och tjänster samt etableringsfrihet 
säkerställs. En harmonisering av vissa 
aspekter av resepaketsavtal och assisterade
researrangemang krävs för att det ska gå att 
upprätta en verklig inre marknad för 
konsumenter på detta område, varvid det 
gäller att åstadkomma rätt balans mellan en 
hög konsumentskyddsnivå och företagens 
konkurrenskraft.

(5) I enlighet med artikel 26.2 i fördraget 
ska den inre marknaden omfatta ett område 
utan inre gränser där fri rörlighet för varor
och tjänster samt etableringsfrihet 
säkerställs. En harmonisering av vissa 
aspekter av resepaketsavtal och
sammanlänkade researrangemang krävs 
för att det ska gå att upprätta en verklig 
inre marknad för konsumenter på detta 
område, varvid det gäller att åstadkomma 
rätt balans mellan en hög 
konsumentskyddsnivå och företagens 
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konkurrenskraft.

Or. en

Motivering

Termen ”assisterat researrangemang” är vilseledande eftersom den antyder att assistans ges 
inte bara i bokningsfasen utan också vid leveransen av semestern.

Ändringsförslag 90
Ivo Belet

Förslag till direktiv
Skäl 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(6) Paketresemarknadens 
gränsöverskridande potential utnyttjas för 
närvarande inte fullt ut inom unionen. 
Skillnader i resenärsskyddsreglerna 
mellan olika medlemsstater avskräcker 
resenärer i en medlemsstat från att köpa 
resepaket och assisterade 
researrangemang i en annan 
medlemsstat, och det avskräcker på 
samma sätt arrangörer och återförsäljare 
i en medlemsstat från att sälja sådana 
tjänster i en annan medlemsstat. För att 
göra det möjligt för konsumenter och 
företag att till fullo dra nytta av den inre 
marknaden, samtidigt som en hög 
konsumentskyddsnivå säkerställs inom 
hela EU, är det nödvändigt att ytterligare 
tillnärma medlemsstaternas lagar avseende 
resepaket och assisterade researrangemang.

(6) Paketresemarknadens 
gränsöverskridande potential utnyttjas för 
närvarande inte fullt ut inom unionen. För 
att göra det möjligt för konsumenter och 
företag att till fullo dra nytta av den inre 
marknaden, samtidigt som en hög 
konsumentskyddsnivå säkerställs inom 
hela EU, är det nödvändigt att ytterligare 
tillnärma medlemsstaternas lagar avseende 
resepaket och assisterade researrangemang.

Or. nl

Ändringsförslag 91
Ivo Belet

Förslag till direktiv
Skäl 6a (nytt)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(6a) Det bör stå medlemsstaterna fritt att 
införa eller behålla strängare 
bestämmelser för paketresor och 
assisterade researrangemang i syfte att 
skydda konsumenten.

Or. nl

Ändringsförslag 92
Heide Rühle

Förslag till direktiv
Skäl 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(7) Majoriteten av de resenärer som köper 
resepaket utgörs av konsumenter i den 
mening som avses i EU:s 
konsumentlagstiftning. Samtidigt är det 
inte alltid lätt att skilja mellan konsumenter 
och företrädare för småföretag eller 
yrkesverksamma som bokar resor med 
anknytning till sitt företag eller sitt yrke 
genom samma bokningskanaler som 
konsumenterna. Det krävs ofta en 
liknande skyddsnivå för sådana resenärer. 
I gengäld bokar ofta större företag eller 
organisationer resor för sina anställda på 
grundval av ett ramavtal med företag som 
är specialiserade på affärsresor. Den 
senare typen av researrangemang kräver 
inte samma skyddsnivå som den som 
utformats för konsumenterna. Följaktligen 
ska detta direktiv endast gälla för 
affärsresenärer i den mån som dessa inte 
ordnar researrangemang på grundval av 
ett ramavtal. För att undvika 
sammanblandning med definitionen av 
termen ”konsument” i andra 
konsumentskyddsdirektiv, ska de personer 
som skyddas enligt detta direktiv benämnas
”resenärer”.

(7) Majoriteten av de resenärer som köper 
resepaket utgörs av konsumenter i den 
mening som avses i EU:s 
konsumentlagstiftning. Samtidigt är det 
inte alltid lätt att skilja mellan konsumenter 
och företrädare för småföretag eller 
yrkesverksamma som bokar resor med 
anknytning till sitt företag eller sitt yrke 
genom samma bokningskanaler som 
konsumenterna. Större företag eller 
organisationer bokar ofta resor för sina 
anställda på grundval av ett ramavtal med 
företag som är specialiserade på affärsresor
eller genom ett företag för vars räkning 
resenären reser. Denna typ av 
researrangemang kräver inte samma 
skyddsnivå som den som utformats för 
konsumenterna. För att undvika 
sammanblandning med definitionen av 
termen ”konsument” i andra 
konsumentskyddsdirektiv, ska de personer 
som skyddas enligt detta direktiv benämnas
”resenärer”.
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Or. en

Ändringsförslag 93
Emma McClarkin

Förslag till direktiv
Skäl 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(7) Majoriteten av de resenärer som köper 
resepaket utgörs av konsumenter i den 
mening som avses i EU:s 
konsumentlagstiftning. Samtidigt är det 
inte alltid lätt att skilja mellan konsumenter 
och företrädare för småföretag eller 
yrkesverksamma som bokar resor med 
anknytning till sitt företag eller sitt yrke 
genom samma bokningskanaler som 
konsumenterna. Det krävs ofta en liknande 
skyddsnivå för sådana resenärer. I gengäld 
bokar ofta större företag eller 
organisationer resor för sina anställda på 
grundval av ett ramavtal med företag som 
är specialiserade på affärsresor. Den senare 
typen av researrangemang kräver inte 
samma skyddsnivå som den som utformats 
för konsumenterna. Följaktligen ska detta 
direktiv endast gälla för affärsresenärer i
den mån som dessa inte ordnar 
researrangemang på grundval av ett 
ramavtal. För att undvika 
sammanblandning med definitionen av 
termen ”konsument” i andra 
konsumentskyddsdirektiv, ska de personer 
som skyddas enligt detta direktiv benämnas
”resenärer”.

(7) Majoriteten av de resenärer som köper 
resepaket utgörs av konsumenter. 
Samtidigt är det inte alltid lätt att skilja 
mellan konsumenter och företrädare för 
småföretag eller yrkesverksamma som 
bokar resor med anknytning till sitt företag 
eller sitt yrke genom samma 
bokningskanaler som konsumenterna. Det 
krävs ofta en liknande skyddsnivå för 
sådana resenärer. I gengäld bokar ofta 
större företag eller organisationer resor för 
sina anställda på grundval av ett ramavtal 
med företag som är specialiserade på 
affärsresor. Den senare typen av 
researrangemang kräver inte samma 
skyddsnivå som den som utformats för 
konsumenterna. Följaktligen ska detta 
direktiv endast gälla för affärsresenärer om 
det bedöms vara nödvändigt av 
medlemsstaterna, till exempel om 
affärsresenären bokar resor i sitt eget 
namn i stället för i företagets namn. För 
att undvika sammanblandning med 
definitionen av termen ”konsument” i 
andra konsumentskyddsdirektiv, ska de 
personer som skyddas enligt detta direktiv 
benämnas ”resenärer”.

Or. en

Ändringsförslag 94
Philippe Juvin
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Förslag till direktiv
Skäl 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(8) Eftersom resetjänster kan kombineras 
på många olika sätt är det lämpligt att 
betrakta alla kombinationer av resetjänster 
med inslag som resenärer vanligtvis 
associerar med resepaket som resepaket, 
särskilt eftersom separata resetjänster 
sammanförs i en enda reseprodukt för vilka 
arrangören åtar sig ansvaret för ett 
avtalsenligt fullgörande. I enlighet med 
domstolens rättspraxis16 bör det inte spela 
någon roll om resetjänster kombineras före 
kontakten med en resenär eller om 
kombinationen sker på begäran av eller i 
enlighet med ett urval som gjorts av 
resenären. Samma principer bör gälla 
oberoende av om en bokning görs över 
disk hos en resebyrå eller på internet.

(8) Eftersom resetjänster kan kombineras 
på många olika sätt är det lämpligt att 
betrakta alla kombinationer av resetjänster 
med inslag som resenärer vanligtvis 
associerar med resepaket som resepaket, 
särskilt eftersom separata resetjänster 
sammanförs i en enda reseprodukt för vilka 
arrangören och/eller återförsäljaren åtar 
sig ansvaret för ett avtalsenligt fullgörande. 
I enlighet med domstolens rättspraxis16 bör 
det inte spela någon roll om resetjänster 
kombineras före kontakten med en resenär 
eller om kombinationen sker på begäran av 
eller i enlighet med ett urval som gjorts av 
resenären. Samma principer bör gälla 
oberoende av om en bokning görs över 
disk hos en resebyrå eller på internet.

__________________ __________________
16 Se domen i mål C-400/00 Club Tour, 
Viagens e Turismo SA mot Alberto Carlos 
Lobo Gonçalves Garrido och Club Med 
Viagens Ld, ECR 2002, s. I-04051.

16 Se domen i mål C-400/00 Club Tour, 
Viagens e Turismo SA mot Alberto Carlos 
Lobo Gonçalves Garrido och Club Med 
Viagens Ld, ECR 2002, s. I-04051.

Or. en

Motivering

Genom denna ändring anpassas skälet till förslaget om riktad maximal harmonisering för 
artikel 11 (ansvar för resepaketets fullgörande). Den ansvariga näringsidkaren kan vara 
arrangören och/eller återförsäljaren, som tidigare angetts i direktivet från 1990, vilket ger 
medlemsstaterna viss handlingsfrihet.

Ändringsförslag 95
Philippe Juvin

Förslag till direktiv
Skäl 9
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(9) För öppenhetens skull bör resepaket 
åtskiljas från assisterade researrangemang, 
där internetresebyråer eller resebyråer med 
service över disk hjälper resenärer att 
kombinera resetjänster som resulterar i att 
resenären sluter avtal med olika 
leverantörer av resetjänster, även genom 
sammanlänkade bokningsprocesser, som 
inte innehåller dessa inslag och där det 
vore olämpligt att ställa samma krav som 
på paketresor.

(9) För öppenhetens skull bör resepaket 
åtskiljas från assisterade researrangemang, 
där internetresebyråer eller resebyråer med 
service över disk hjälper resenärer att 
kombinera resetjänster som resulterar i att 
resenären sluter avtal med olika 
leverantörer av resetjänster, även genom 
sammanlänkade bokningsprocesser på ett 
riktat sätt, som inte innehåller dessa inslag 
och där det vore olämpligt att ställa samma 
krav som på paketresor.

Or. en

Motivering

Förtydligande av begreppet ”assisterat researrangemang” (ytterligare erbjudanden måste 
vara riktade, det vill säga relaterade till platsen och datumen för den första resetjänsten som 
bokats av resenären). Fler förtydliganden finns i skäl 11 och 13 i förslaget till direktiv.

Ändringsförslag 96
Ivo Belet

Förslag till direktiv
Skäl 11

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(11) Samtidigt bör assisterade 
researrangemang åtskiljas från resetjänster 
som resenärer, ofta vid olika tillfällen, 
bokar på egen hand, även om dessa ska 
ingå i samma resa eller semester. 
Assisterade researrangemang via internet 
bör även åtskiljas från länkar genom vilka 
resenärer uteslutande informeras om 
ytterligare resetjänster på ett allmänt sätt, 
t.ex. då ett hotell eller en arrangör av 
evenemang på sin webbplats inbegriper en 
förteckning över alla operatörer som 
erbjuder transporttjänster till sin 
anläggning oberoende av eventuella 
bokningar eller om cookies eller metadata 

(11) Samtidigt bör assisterade 
researrangemang åtskiljas från resetjänster 
som resenärer, ofta vid olika tillfällen, 
bokar på egen hand, även om dessa ska 
ingå i samma resa eller semester. 
Assisterade researrangemang via internet 
bör även åtskiljas från närbesläktade 
webbplatser som inte syftar till att sluta 
avtal med resenären och från länkar 
genom vilka resenärer uteslutande 
informeras om ytterligare resetjänster på ett 
allmänt sätt, t.ex. då ett hotell eller en 
arrangör av evenemang på sin webbplats 
inbegriper en förteckning över alla 
operatörer som erbjuder transporttjänster 
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används för att placera reklam på 
webbplatser.

till sin anläggning oberoende av eventuella 
bokningar eller om cookies eller metadata 
används för att placera reklam på 
webbplatser.

Or. nl

Ändringsförslag 97
Philippe Juvin

Förslag till direktiv
Skäl 11

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(11) Samtidigt bör assisterade 
researrangemang åtskiljas från resetjänster 
som resenärer, ofta vid olika tillfällen, 
bokar på egen hand, även om dessa ska 
ingå i samma resa eller semester. 
Assisterade researrangemang via internet 
bör även åtskiljas från länkar genom vilka 
resenärer uteslutande informeras om 
ytterligare resetjänster på ett allmänt sätt, 
t.ex. då ett hotell eller en arrangör av 
evenemang på sin webbplats inbegriper en 
förteckning över alla operatörer som 
erbjuder transporttjänster till sin 
anläggning oberoende av eventuella 
bokningar eller om cookies eller metadata 
används för att placera reklam på 
webbplatser.

(11) Samtidigt bör assisterade 
researrangemang åtskiljas från resetjänster 
som resenärer, ofta vid olika tillfällen, 
bokar på egen hand, även om dessa ska 
ingå i samma resa eller semester. 
Assisterade researrangemang via internet 
bör även åtskiljas från länkar genom vilka 
resenärer uteslutande informeras om 
ytterligare resetjänster på ett allmänt sätt,
och inte på ett riktat sätt, t.ex. då ett hotell 
eller en arrangör av evenemang på sin 
webbplats inbegriper en förteckning över 
alla operatörer som erbjuder 
transporttjänster till sin anläggning 
oberoende av eventuella bokningar eller 
om cookies eller metadata används för att
på webbplatser placera reklam relaterad 
till det resmål och/eller den reseperiod 
som angetts för den första resetjänst som 
valts.

Or. en

Motivering

Förtydligande av vad som inte är ett assisterat researrangemang (ytterligare erbjudanden 
skickas inte på ett riktat sätt, det vill säga de är inte relaterade till platsen och datumen för 
den första resetjänsten som bokats av resenären).
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Ändringsförslag 98
Philippe Juvin

Förslag till direktiv
Skäl 13

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(13) Därför bör särskilda regler fastställas 
för både återförsäljare med service över 
disk och internetåterförsäljare som, vid 
tidpunkten för ett enda besök eller en enda 
kontakt med deras eget försäljningsställe, 
assisterar resenärer med att sluta separata 
avtal med enskilda tjänsteleverantörer och 
för internetåterförsäljare som, genom 
sammanlänkade bokningsprocesser via 
internet, främjar anskaffandet av ytterligare 
resetjänster från en annan näringsidkare på 
ett riktat sätt senast vid den tidpunkt då 
bokningen av den första tjänsten bekräftats. 
Dessa regler skulle gälla exempelvis då en 
konsument, tillsammans med bekräftelsen 
av bokningen av en första resetjänst, t.ex. 
ett flyg eller en tågresa, mottar en inbjudan 
om att boka ytterligare en resetjänst som 
finns tillgänglig på det valda resmålet, t.ex. 
hotellinkvartering, med en länk till en 
annan tjänsteleverantörs eller förmedlares 
webbplats där bokningen kan göras. Då 
dessa arrangemang inte utgör resepaket i 
den mening som avses i detta direktiv, 
eftersom det inte kan råda någon tvekan 
om att en enda arrangör har åtagit sig 
ansvaret för resetjänsterna, utgör sådana 
assisterade arrangemang en alternativ 
affärsmodell som ofta konkurrerar på nära 
håll med resepaket.

(13) Därför bör särskilda regler fastställas 
för både återförsäljare med service över 
disk och internetåterförsäljare som, vid 
tidpunkten för ett enda besök eller en enda 
kontakt med deras eget försäljningsställe, 
assisterar resenärer med att sluta separata 
avtal med enskilda tjänsteleverantörer och 
för internetåterförsäljare som, genom 
sammanlänkade bokningsprocesser via 
internet, främjar anskaffandet av ytterligare 
resetjänster från en annan näringsidkare på 
ett riktat sätt, vilket innebär en överföring 
mellan näringsidkarna av uppgifter 
specifikt relaterade till den första 
resetjänsten (inklusive resmål och 
reseperiod), utan någon överföring av 
resenärens personuppgifter, senast vid den 
tidpunkt då bokningen av den första 
tjänsten bekräftats via e-post. Dessa regler 
skulle gälla exempelvis i fall då 
bekräftelsen av bokningen av en första 
resetjänst skickas, t.ex. av ett flyg eller en 
tågresa, eller när en konsument 
tillsammans med denna mottar en 
inbjudan om att boka ytterligare en 
resetjänst som finns tillgänglig på det valda 
resmålet och/eller för de datum som 
angetts för den första resetjänsten, t.ex. 
hotellinkvartering, med en länk till en 
annan tjänsteleverantörs eller förmedlares 
webbplats där bokningen kan göras. Då 
dessa arrangemang inte utgör resepaket i 
den mening som avses i detta direktiv, 
eftersom det inte kan råda någon tvekan 
om att en enda arrangör och/eller 
återförsäljare har åtagit sig ansvaret för 
resetjänsterna, och eftersom inga 
personuppgifter från resenären har 
överförts mellan näringsidkarna, utgör 
sådana assisterade arrangemang en 
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alternativ affärsmodell som ofta 
konkurrerar på nära håll med resepaket.

Or. en

Motivering

Förtydligande av det slags information som utbyts (åtskillnad mellan en paketresa enligt 
definitionen i artikel 3.2 v och ett assisterat researrangemang enligt definitionen i artikel 
3.5 b). En länk på en webbplats kan inte ensam utgöra ett assisterat researrangemang (krav 
på en minsta överföring av information mellan näringsidkare endast om bokningen – datum 
och plats). Den korrekta tiden för bekräftelsen måste klargöras (mottagning av 
e-postbekräftelsen) för att rättssäkerheten ska säkerställas (definitionen av tidsperioden 
inverkar på vad som ska anses vara eller inte vara en paketresa).

Ändringsförslag 99
Hans-Peter Mayer

Förslag till direktiv
Skäl 14a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(14a) På internet har det uppkommit 
metoder genom vilka näringsidkare som 
underlättar anskaffandet av 
sammanlänkade researrangemang på 
sina webbplatser har undanhållit 
möjligheten för resenärerna att inte välja 
några andra tjänster än den 
huvudsakliga. Sådana metoder bör 
betraktas som vilseledande för 
resenärerna. Eftersom den befintliga 
lagstiftningen inte gör det möjligt att 
eliminera dem och med tanke på att de är 
specifika för sammanlänkade 
researrangemang bör de förbjudas genom 
detta direktiv.

Or. en

Ändringsförslag 100
Emma McClarkin
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Förslag till direktiv
Skäl 15a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(15a) Innan de betalar bör 
konsumenterna uppmärksammas på om 
de väljer en paketresa eller ett 
sammanlänkat researrangemang, och på 
den skyddsnivå som gäller.

Or. en

Ändringsförslag 101
Emma McClarkin

Förslag till direktiv
Skäl 15b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(15b) Om konsumenterna vill fortsätta att 
sammanställa sina egna semesterresor 
utanför omfattningen av detta direktiv, 
dock utan den skyddsnivå som ges i detta 
direktiv, bör de bli vederbörligen 
underrättade innan betalningen görs.

Or. en

Ändringsförslag 102
Hans-Peter Mayer

Förslag till direktiv
Skäl 16

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(16) Det är uteslutande kombinationen av 
olika resetjänster, t.ex. inkvartering, 
passagerartransport med buss, tåg, båt eller 
flyg samt biluthyrning, som bör beaktas när 
det gäller att identifiera ett resepaket eller 
ett assisterat researrangemang. Inkvartering 

(16) Det är uteslutande kombinationen av 
olika resetjänster, t.ex. inkvartering, 
passagerartransport med buss, tåg, båt eller 
flyg samt biluthyrning, som bör beaktas när 
det gäller att identifiera ett resepaket eller 
ett assisterat researrangemang. Rena 
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för bostadsändamål, inbegripet för 
långvariga språkkurser, bör inte betraktas 
som inkvartering i den mening som avses i 
detta direktiv.

inkvarteringar på hotell med bokade 
arrangemang som musikalbiljetter eller 
wellnessbehandlingar bör undantas om 
dessa tjänster inte utgör en betydande del 
av resan eller om det verkliga skälet till 
resan inte uttryckligen är den 
kompletterande tjänsten. Inkvartering för 
bostadsändamål för mer än en månad eller 
där det inte kan urskiljas något tydligt 
turiständamål, till exempel för långvariga 
språkkurser, bör inte betraktas som 
inkvartering i den mening som avses i detta 
direktiv.

Or. de

Ändringsförslag 103
Emma McClarkin

Förslag till direktiv
Skäl 16

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(16) Det är uteslutande kombinationen av 
olika resetjänster, t.ex. inkvartering, 
passagerartransport med buss, tåg, båt eller 
flyg samt biluthyrning, som bör beaktas när 
det gäller att identifiera ett resepaket eller 
ett assisterat researrangemang. 
Inkvartering för bostadsändamål,
inbegripet för långvariga språkkurser, bör 
inte betraktas som inkvartering i den 
mening som avses i detta direktiv.

(16) Kombinationen av olika resetjänster, 
t.ex. inkvartering, passagerartransport med 
buss, tåg, båt eller flyg samt biluthyrning, 
bör beaktas när det gäller att identifiera ett 
resepaket eller ett sammanlänkat
researrangemang. Rena inkvarteringar på 
hotell med bokade arrangemang som 
musikalbiljetter eller 
wellnessbehandlingar bör undantas om 
dessa tjänster inte marknadsförs mot 
konsumenten som en betydande del av 
resan eller om resans viktigaste del inte 
uttryckligen utgörs av den kompletterande 
tjänsten. Inkvartering för bostadsändamål i 
över en månad eller för ändamål som 
uppenbart inte omfattar turism, till 
exempel för långvariga språkkurser, bör 
inte betraktas som inkvartering i den 
mening som avses i detta direktiv.

Or. en
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Ändringsförslag 104
Emma McClarkin

Förslag till direktiv
Skäl 17

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(17) Andra turisttjänster som inträden till 
konserter, idrottsevenemang, utflykter eller 
evenemangsparker utgör tjänster som, i 
kombination med antingen
passagerartransport, inkvartering och/eller 
biluthyrning, bör anses kunna utgöra ett 
resepaket eller ett assisterat
researrangemang. Emellertid bör sådana 
resepaket endast omfattas av 
tillämpningsområdet för detta direktiv om 
den berörda turisttjänsten står för en 
betydande andel av resepaketet. I 
allmänhet bör en turisttjänst betraktas som 
en betydande andel av resepaketet om den 
står för mer än 20 % av det totala priset 
eller på annat sätt utgör ett väsentligt inslag 
i resan eller semestern. Kompletterande 
tjänster, som reseförsäkring, 
bagagetransport, måltider och städning som 
en del av inkvarteringen, bör inte i sig 
själva betraktas som turisttjänster.

(17) Andra turisttjänster som inträden till 
konserter, idrottsevenemang, utflykter eller 
evenemangsparker utgör tjänster som i 
kombination med passagerartransport bör 
anses kunna utgöra ett resepaket eller ett
sammanlänkat researrangemang. 
Emellertid bör sådana resepaket endast 
omfattas av tillämpningsområdet för detta 
direktiv om den berörda turisttjänsten står 
för en betydande andel av resepaketet. I 
allmänhet bör en turisttjänst betraktas som 
en betydande andel av resepaketet om den
specifikt marknadsförs mot 
konsumenterna som en sådan, står för mer 
än 20 % av det totala priset eller på annat 
sätt utgör ett väsentligt inslag i resan eller 
semestern. Kompletterande tjänster, som 
reseförsäkring, bagagetransport, måltider 
och städning som en del av inkvarteringen, 
bör inte i sig själva betraktas som 
turisttjänster.

Or. en

Ändringsförslag 105
Heide Rühle

Förslag till direktiv
Skäl 17

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(17) Andra turisttjänster som inträden till 
konserter, idrottsevenemang, utflykter eller 
evenemangsparker utgör tjänster som, i 
kombination med antingen 

(17) Andra turisttjänster som inträden till 
konserter, idrottsevenemang, utflykter eller 
evenemangsparker utgör tjänster som, i 
kombination med antingen 
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passagerartransport, inkvartering och/eller 
biluthyrning, bör anses kunna utgöra ett 
resepaket eller ett assisterat 
researrangemang. Emellertid bör sådana 
resepaket endast omfattas av 
tillämpningsområdet för detta direktiv om 
den berörda turisttjänsten står för en 
betydande andel av resepaketet. I 
allmänhet bör en turisttjänst betraktas som 
en betydande andel av resepaketet om den 
står för mer än 20 % av det totala priset 
eller på annat sätt utgör ett väsentligt inslag 
i resan eller semestern. Kompletterande 
tjänster, som reseförsäkring, 
bagagetransport, måltider och städning som 
en del av inkvarteringen, bör inte i sig 
själva betraktas som turisttjänster.

passagerartransport, inkvartering och/eller 
biluthyrning, bör anses kunna utgöra ett 
resepaket eller ett assisterat 
researrangemang. Emellertid bör sådana 
resepaket endast omfattas av 
tillämpningsområdet för detta direktiv om 
den berörda turisttjänsten står för en 
betydande andel av resepaketet. I 
allmänhet bör en turisttjänst betraktas som 
en betydande andel av resepaketet om den
specifikt benämns som en sådan, står för 
mer än 40 % av det totala priset eller på 
annat sätt utgör ett väsentligt inslag i resan 
eller semestern. Kompletterande tjänster,
särskilt reseförsäkring, transport mellan 
stationen och inkvarteringen, transport 
vid resans början och som en del av 
utflykter, bagagetransport, försäljning av 
liftkort, cykel- eller biluthyrning, måltider 
och städning som en del av inkvarteringen, 
bör inte i sig själva betraktas som 
turisttjänster.

Or. en

Ändringsförslag 106
Hans-Peter Mayer

Förslag till direktiv
Skäl 17

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(17) Andra turisttjänster som inträden till 
konserter, idrottsevenemang, utflykter eller 
evenemangsparker utgör tjänster som, i 
kombination med antingen 
passagerartransport, inkvartering och/eller 
biluthyrning, bör anses kunna utgöra ett 
resepaket eller ett assisterat 
researrangemang. Emellertid bör sådana 
resepaket endast omfattas av 
tillämpningsområdet för detta direktiv om 
den berörda turisttjänsten står för en 
betydande andel av resepaketet. I 
allmänhet bör en turisttjänst betraktas som 

(17) Andra turisttjänster som inträden till 
konserter, idrottsevenemang, utflykter eller 
evenemangsparker utgör tjänster som, i 
kombination med antingen 
passagerartransport, inkvartering och/eller 
biluthyrning, bör anses kunna utgöra ett 
resepaket eller ett assisterat 
researrangemang. Emellertid bör sådana 
resepaket endast omfattas av 
tillämpningsområdet för detta direktiv om 
den berörda turisttjänsten står för en 
betydande andel av resepaketet. I 
allmänhet bör en turisttjänst betraktas som 
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en betydande andel av resepaketet om den 
står för mer än 20 % av det totala priset 
eller på annat sätt utgör ett väsentligt inslag 
i resan eller semestern. Kompletterande 
tjänster, som reseförsäkring, 
bagagetransport, måltider och städning som 
en del av inkvarteringen, bör inte i sig 
själva betraktas som turisttjänster.

en betydande andel av resepaketet om den
uttryckligen betecknas som betydande, om 
det är tydligt att den är det verkliga skälet 
till resan, om den står för mer än 20 % av 
det totala priset eller på annat sätt utgör ett 
väsentligt inslag i resan eller semestern. 
Kompletterande tjänster, som i synnerhet
reseförsäkring, transporter mellan 
järnvägsstation och inkvartering, 
transporter i början av resan och i 
samband med utflyktsresor,
bagagetransport, måltider och städning som 
en del av inkvarteringen, bör inte i sig 
själva betraktas som turisttjänster.

Or. de

Ändringsförslag 107
Othmar Karas

Förslag till direktiv
Skäl 17

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(17) Andra turisttjänster som inträden till 
konserter, idrottsevenemang, utflykter eller 
evenemangsparker utgör tjänster som, i 
kombination med antingen 
passagerartransport, inkvartering och/eller 
biluthyrning, bör anses kunna utgöra ett 
resepaket eller ett assisterat 
researrangemang. Emellertid bör sådana 
resepaket endast omfattas av 
tillämpningsområdet för detta direktiv om 
den berörda turisttjänsten står för en 
betydande andel av resepaketet. I 
allmänhet bör en turisttjänst betraktas som 
en betydande andel av resepaketet om den 
står för mer än 20 % av det totala priset 
eller på annat sätt utgör ett väsentligt inslag 
i resan eller semestern. Kompletterande 
tjänster, som reseförsäkring, 
bagagetransport, måltider och städning som 
en del av inkvarteringen, bör inte i sig 

(17) Andra turisttjänster som inträden till 
konserter, idrottsevenemang, utflykter eller 
evenemangsparker utgör tjänster som, i 
kombination med antingen 
passagerartransport, inkvartering och/eller
biluthyrning, bör anses kunna utgöra ett 
resepaket eller ett assisterat 
researrangemang. Emellertid bör sådana 
resepaket endast omfattas av 
tillämpningsområdet för detta direktiv om 
den berörda turisttjänsten står för en 
betydande andel av resepaketet. I 
allmänhet bör en turisttjänst betraktas som 
en betydande andel av resepaketet om den 
står för mer än 50 % av det totala priset 
eller på annat sätt utgör ett väsentligt inslag 
i resan eller semestern. Kompletterande 
tjänster, som reseförsäkring, 
bagagetransport, transporter mellan 
inkvartering och järnvägsstation, 
wellnessbehandlingar som bokas på plats, 
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själva betraktas som turisttjänster. cykeluthyrning, måltider och städning som 
en del av inkvarteringen, bör inte i sig 
själva betraktas som turisttjänster.

Or. de

Motivering

Tjänster som utförs av logianläggningar omfattas hädanefter av direktivet om 
konsumenträttigheter. Erbjudanden från hotell- och logianläggningar som 
wellnessbehandlingar, inträde eller uthyrning i kombination med inkvarteringen ska inte 
medföra att det föreligger ett resepaket om de inte utgör en väsentlig del av resan. Därför är 
det mer ändamålsenligt med en högre procentgräns på 50 % av det totala priset.

Ändringsförslag 108
Sergio Gaetano Cofferati

Förslag till direktiv
Skäl 17

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(17) Andra turisttjänster som inträden till 
konserter, idrottsevenemang, utflykter eller 
evenemangsparker utgör tjänster som, i 
kombination med antingen 
passagerartransport, inkvartering och/eller 
biluthyrning, bör anses kunna utgöra ett 
resepaket eller ett assisterat 
researrangemang. Emellertid bör sådana 
resepaket endast omfattas av 
tillämpningsområdet för detta direktiv om 
den berörda turisttjänsten står för en 
betydande andel av resepaketet. I 
allmänhet bör en turisttjänst betraktas som 
en betydande andel av resepaketet om den 
står för mer än 20 % av det totala priset 
eller på annat sätt utgör ett väsentligt inslag 
i resan eller semestern. Kompletterande 
tjänster, som reseförsäkring, 
bagagetransport, måltider och städning som 
en del av inkvarteringen, bör inte i sig 
själva betraktas som turisttjänster.

(17) Andra turisttjänster som inträden till 
konserter, idrottsevenemang, utflykter eller 
evenemangsparker utgör tjänster som, i 
kombination med antingen 
passagerartransport, inkvartering och/eller 
biluthyrning, bör anses kunna utgöra ett 
resepaket eller ett assisterat 
researrangemang. Emellertid bör sådana 
resepaket endast omfattas av 
tillämpningsområdet för detta direktiv om 
den berörda turisttjänsten står för en 
betydande andel av resepaketet. I 
allmänhet bör en turisttjänst betraktas som 
en betydande andel av resepaketet om den 
står för mer än 5 % av det totala priset eller 
på annat sätt utgör ett viktigt inslag i resan 
eller semestern. Kompletterande tjänster, 
som reseförsäkring, bagagetransport, 
måltider och städning som en del av 
inkvarteringen, bör inte i sig själva 
betraktas som turisttjänster.

Or. en
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Ändringsförslag 109
Jorgo Chatzimarkakis

Förslag till direktiv
Skäl 17

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(17) Andra turisttjänster som inträden till 
konserter, idrottsevenemang, utflykter eller 
evenemangsparker utgör tjänster som, i 
kombination med antingen 
passagerartransport, inkvartering och/eller 
biluthyrning, bör anses kunna utgöra ett 
resepaket eller ett assisterat 
researrangemang. Emellertid bör sådana 
resepaket endast omfattas av 
tillämpningsområdet för detta direktiv om 
den berörda turisttjänsten står för en 
betydande andel av resepaketet. I 
allmänhet bör en turisttjänst betraktas som 
en betydande andel av resepaketet om den 
står för mer än 20 % av det totala priset 
eller på annat sätt utgör ett väsentligt inslag 
i resan eller semestern. Kompletterande 
tjänster, som reseförsäkring, 
bagagetransport, måltider och städning som 
en del av inkvarteringen, bör inte i sig 
själva betraktas som turisttjänster.

(17) Andra turisttjänster som inträden till 
konserter, idrottsevenemang, utflykter eller 
evenemangsparker utgör tjänster som, i 
kombination med antingen 
passagerartransport, inkvartering och/eller 
biluthyrning, bör anses kunna utgöra ett 
resepaket eller ett assisterat 
researrangemang. Emellertid bör sådana 
resepaket endast omfattas av 
tillämpningsområdet för detta direktiv om 
den berörda turisttjänsten står för en 
betydande andel av resepaketet. I 
allmänhet bör en turisttjänst betraktas som 
en betydande andel av resepaketet om den 
står för mer än 40 % av det totala priset 
eller på annat sätt utgör ett väsentligt inslag 
i resan eller semestern. Kompletterande 
tjänster, som reseförsäkring, 
bagagetransport, måltider och städning som 
en del av inkvarteringen, bör inte i sig 
själva betraktas som turisttjänster.

Or. en

Ändringsförslag 110
Jorgo Chatzimarkakis

Förslag till direktiv
Skäl 18

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(18) Det bör även klargöras att avtal genom 
vilka en näringsidkare ger resenären rätt att 
efter slutandet av avtalet välja bland ett 
urval av olika slags resetjänster, 

(18) Det bör även klargöras att avtal genom 
vilka en näringsidkare ger resenären rätt att 
efter slutandet av avtalet välja bland ett
urval av olika slags resetjänster, 
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exempelvis när det gäller paketresor i 
presentkortsform, bör utgöra resepaket.
Dessutom bör en kombination av 
resetjänster betraktas som ett resepaket då 
resenärens namn eller uppgifter som 
krävs för att genomföra 
bokningstransaktionen överförs mellan 
näringsidkarna senast när bokningen av 
den första tjänsten bekräftats. Med 
uppgifter som krävs för att genomföra en 
bokningstransaktion avses 
kreditkortsuppgifter eller annan 
information som krävs för att erhålla en 
betalning. Å andra sidan bör överföringen 
av uppgifter som endast avser resmål eller 
restider inte vara tillräcklig.

exempelvis när det gäller paketresor i 
presentkortsform, bör utgöra resepaket.

Or. en

Ändringsförslag 111
Sergio Gaetano Cofferati

Förslag till direktiv
Skäl 18

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(18) Det bör även klargöras att avtal genom 
vilka en näringsidkare ger resenären rätt att 
efter slutandet av avtalet välja bland ett 
urval av olika slags resetjänster, 
exempelvis när det gäller paketresor i 
presentkortsform, bör utgöra resepaket. 
Dessutom bör en kombination av 
resetjänster betraktas som ett resepaket då 
resenärens namn eller uppgifter som krävs 
för att genomföra bokningstransaktionen
överförs mellan näringsidkarna senast när 
bokningen av den första tjänsten 
bekräftats. Med uppgifter som krävs för 
att genomföra en bokningstransaktion 
avses kreditkortsuppgifter eller annan 
information som krävs för att erhålla en
betalning. Å andra sidan bör överföringen 
av uppgifter som endast avser resmål eller 

(18) Det bör även klargöras att avtal genom 
vilka en näringsidkare ger resenären rätt att 
efter slutandet av avtalet välja bland ett 
urval av olika slags resetjänster, 
exempelvis när det gäller paketresor i 
presentkortsform, bör utgöra resepaket. 
Dessutom bör en kombination av 
resetjänster betraktas som ett resepaket då 
resenärens namn eller bokningsuppgifter
som krävs för att genomföra
bokningstransaktioner överförs mellan 
näringsidkarna.
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restider inte vara tillräcklig.

Or. en

Ändringsförslag 112
Catherine Stihler

Förslag till direktiv
Skäl 18

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(18) Det bör även klargöras att avtal genom 
vilka en näringsidkare ger resenären rätt att 
efter slutandet av avtalet välja bland ett 
urval av olika slags resetjänster, 
exempelvis när det gäller paketresor i 
presentkortsform, bör utgöra resepaket. 
Dessutom bör en kombination av 
resetjänster betraktas som ett resepaket då 
resenärens namn eller uppgifter som krävs 
för att genomföra bokningstransaktionen 
överförs mellan näringsidkarna senast när 
bokningen av den första tjänsten 
bekräftats. Med uppgifter som krävs för 
att genomföra en bokningstransaktion 
avses kreditkortsuppgifter eller annan 
information som krävs för att erhålla en 
betalning. Å andra sidan bör överföringen 
av uppgifter som endast avser resmål eller 
restider inte vara tillräcklig.

(18) Det bör även klargöras att avtal genom 
vilka en näringsidkare ger resenären rätt att 
efter slutandet av avtalet välja bland ett 
urval av olika slags resetjänster, 
exempelvis när det gäller paketresor i 
presentkortsform, bör utgöra resepaket. 
Dessutom bör en kombination av 
resetjänster betraktas som ett resepaket då 
resenärens namn eller data som krävs för 
att genomföra bokningstransaktionen 
överförs mellan näringsidkarna.

Or. en

Motivering

Överföring av en konsuments uppgifter mellan sammanlänkade bokningsprocesser bör vara 
tillräckligt för att skapa ett semesterresepaket när det resulterar i kombinerandet av minst två 
olika typer av resetjänster på samma resa. Dessutom är termen ”uppgifter” för vag.

Ändringsförslag 113
Philippe Juvin
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Förslag till direktiv
Skäl 18

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(18) Det bör även klargöras att avtal genom 
vilka en näringsidkare ger resenären rätt att 
efter slutandet av avtalet välja bland ett 
urval av olika slags resetjänster, 
exempelvis när det gäller paketresor i 
presentkortsform, bör utgöra resepaket. 
Dessutom bör en kombination av 
resetjänster betraktas som ett resepaket då 
resenärens namn eller uppgifter som krävs 
för att genomföra bokningstransaktionen 
överförs mellan näringsidkarna senast när 
bokningen av den första tjänsten bekräftats. 
Med uppgifter som krävs för att genomföra 
en bokningstransaktion avses 
kreditkortsuppgifter eller annan 
information som krävs för att erhålla en 
betalning. Å andra sidan bör överföringen 
av uppgifter som endast avser resmål eller 
restider inte vara tillräcklig.

(18) Det bör även klargöras att avtal genom 
vilka en näringsidkare ger resenären rätt att 
efter slutandet av avtalet välja bland ett 
urval av olika slags resetjänster, 
exempelvis när det gäller paketresor i 
presentkortsform, bör utgöra resepaket. 
Dessutom bör en kombination av 
resetjänster betraktas som ett resepaket då 
resenärens namn eller personuppgifter som 
krävs för att genomföra 
bokningstransaktionen överförs mellan 
näringsidkarna senast när bokningen av 
den första tjänsten bekräftats via e-post. 
Med resenärens personuppgifter som 
krävs för att genomföra en 
bokningstransaktion avses resenärens 
namn, adress, telefonnummer,
kreditkortsuppgifter eller annan 
information som krävs för att erhålla en 
betalning. Å andra sidan bör överföringen 
av uppgifter som endast avser resetjänsten, 
såsom resmål eller restider, utan någon 
överföring av resenärens personuppgifter,
inte vara tillräcklig.

Or. en

Motivering

Förtydligande av det slags information som utbyts (åtskillnad mellan en paketresa enligt 
definitionen i artikel 3.2 v och ett assisterat researrangemang enligt definitionen i artikel 
3.5 b). En länk på en webbplats kan inte ensam utgöra ett assisterat researrangemang (krav 
på en minsta överföring av information mellan näringsidkare endast om bokningen – datum 
och plats). Den korrekta tiden för bekräftelsen måste klargöras (mottagning av 
e-postbekräftelsen) för att rättssäkerheten ska säkerställas (definitionen av tidsperioden 
inverkar på vad som ska anses vara eller inte vara en paketresa).

Ändringsförslag 114
Heide Rühle
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Förslag till direktiv
Skäl 18

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(18) Det bör även klargöras att avtal genom 
vilka en näringsidkare ger resenären rätt att 
efter slutandet av avtalet välja bland ett 
urval av olika slags resetjänster, 
exempelvis när det gäller paketresor i 
presentkortsform, bör utgöra resepaket. 
Dessutom bör en kombination av 
resetjänster betraktas som ett resepaket då
resenärens namn eller uppgifter som krävs 
för att genomföra bokningstransaktionen 
överförs mellan näringsidkarna senast när 
bokningen av den första tjänsten bekräftats. 
Med uppgifter som krävs för att genomföra 
en bokningstransaktion avses 
kreditkortsuppgifter eller annan 
information som krävs för att erhålla en 
betalning. Å andra sidan bör överföringen 
av uppgifter som endast avser resmål eller 
restider inte vara tillräcklig.

(18) Det bör även klargöras att avtal genom 
vilka en näringsidkare ger resenären rätt att 
efter slutandet av avtalet välja bland ett 
urval av olika slags resetjänster, 
exempelvis när det gäller paketresor i 
presentkortsform, bör utgöra resepaket. 
Dessutom bör en kombination av 
resetjänster betraktas som ett resepaket då 
uppgifter som krävs för att genomföra 
bokningstransaktionen överförs mellan 
näringsidkarna senast när bokningen av 
den första tjänsten bekräftats. Med 
uppgifter som krävs för att genomföra en 
bokningstransaktion avses 
kreditkortsuppgifter eller annan 
information som krävs för att erhålla en 
betalning. Å andra sidan bör överföringen 
av uppgifter som endast avser resmål eller 
restider inte vara tillräcklig.

Or. en

Ändringsförslag 115
Sergio Gaetano Cofferati

Förslag till direktiv
Skäl 19

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(19) Eftersom behovet av att skydda 
resenärer är mindre i samband med 
kortvariga resor, och för att bespara 
näringsidkarna onödig byråkrati, bör 
resor som varar mindre än 24 timmar och 
som inte inbegriper inkvartering samt 
tillfälligt anordnade resepaket uteslutas 
från tillämpningsområdet för detta 
direktiv.

utgår

Or. en
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Ändringsförslag 116
Anna Hedh

Förslag till direktiv
Skäl 19

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(19) Eftersom behovet av att skydda 
resenärer är mindre i samband med 
kortvariga resor, och för att bespara 
näringsidkarna onödig byråkrati, bör 
resor som varar mindre än 24 timmar och 
som inte inbegriper inkvartering samt 
tillfälligt anordnade resepaket uteslutas 
från tillämpningsområdet för detta 
direktiv.

utgår

Or. sv

Ändringsförslag 117
Philippe Juvin

Förslag till direktiv
Skäl 20

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(20) Paketresornas främsta egenskap är att 
minst en näringsidkare i egenskap av 
arrangör är ansvarig för att resepaketet som 
helhet fullgörs enligt åtagandena. Därför 
bör en näringsidkare bara i fall där en 
annan näringsidkare, i typfallet en 
resebyrå med service över disk eller en 
internetresebyrå, verkar som arrangör av 
ett resepaket kunna agera uteslutande 
som återförsäljare eller förmedlare och 
inte vara ansvarig som arrangör.
Huruvida en näringsidkare verkar som 
arrangör för ett visst resepaket bör bero på 
dennes inblandning i tillkomsten av ett 
resepaket enligt definitionen i detta direktiv 
och inte på den benämning som 

(20) Paketresornas främsta egenskap är att 
minst en näringsidkare i egenskap av 
arrangör och/eller återförsäljare är 
ansvarig för att resepaketet som helhet 
fullgörs enligt åtagandena. Huruvida en 
näringsidkare verkar som arrangör för ett 
visst resepaket bör bero på dennes 
inblandning i tillkomsten av ett resepaket 
enligt definitionen i detta direktiv och inte 
på den benämning som näringsidkaren går 
under vid utförandet av sin verksamhet. 
När två eller fler näringsidkare uppfyller 
ett kriterium enligt vilket kombinationen av 
resetjänster utgör ett resepaket och när 
dessa näringsidkare inte har informerat 
resenären om vilken av dem som är 
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näringsidkaren går under vid utförandet av 
sin verksamhet. När två eller fler 
näringsidkare uppfyller ett kriterium enligt 
vilket kombinationen av resetjänster utgör 
ett resepaket och när dessa näringsidkare 
inte har informerat resenären om vilken av 
dem som är resepaketets arrangör bör alla 
berörda näringsidkare betraktas som 
arrangörer.

resepaketets arrangör bör alla berörda 
näringsidkare betraktas som arrangörer.

Or. en

Motivering

I kommissionens aktuella förslag ifrågasätts den möjlighet som medlemsstaterna enligt 1990 
års direktiv har att definiera vem som är ansvarig (arrangör/återförsäljare) för ett resepaket. 
Det finns inget objektivt berättigande till denna ändring, som inte är anpassad till vissa 
medlemsstaters fragmenterade marknadsstrukturer med många mycket små företag. 
Dessutom är ansvarstagandet ett starkt försäljningsargument för återförsäljarna, särskilt mot 
bakgrund av den ekonomiska krisen och den ökande konkurrensen från internetbaserade 
näringsidkare, och skapar en stark relation med konsumenten. Det förenklar också 
hanteringen för konsumenten, som bara behöver möta en enda representant.

Ändringsförslag 118
Philippe Juvin

Förslag till direktiv
Skäl 21

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(21) Vad gäller resepaket bör
återförsäljarna tillsammans med arrangören 
ansvara för att tillhandahålla 
förhandsinformationen. Samtidigt bör det 
framhållas att de är ansvariga vid 
bokningsfel. För att främja 
kommunikation, framför allt i 
gränsöverskridande fall, bör resenärerna ha 
möjlighet att kontakta arrangören också via 
den återsäljare som de köpte resepaketet 
av.

(21) Vad gäller resepaket bör 
återförsäljarna tillsammans med arrangören 
ansvara för att tillhandahålla 
förhandsinformationen. Samtidigt bör det 
framhållas att de är ansvariga vid 
bokningsfel om de deltar i 
bokningsprocessen. Återförsäljare bör 
därför inte vara ansvariga för bokningsfel 
om dessa är resultatet av fel som begåtts 
av en annan näringsidkare från vilken 
ytterligare resetjänster anskaffas genom 
sammanlänkade bokningsprocesser på 
internet i samband med ett assisterat 
researrangemang baserat på endast 
överföring av riktad information inklusive 
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resmål och reseperiod. I detta fall bör den 
näringsidkare som tillhandahåller de 
ytterligare resetjänsterna vara ansvarig 
för de fel som uppstår i 
bokningsprocessen för dessa tjänster. För 
att främja kommunikation, framför allt i 
gränsöverskridande fall, bör resenärerna ha 
möjlighet att kontakta arrangören också via 
den återsäljare som de köpte resepaketet 
av.

Or. en

Motivering

Återförsäljare bör bara vara ansvariga för bokningsfel när de faktiskt deltar i 
bokningsprocessen. Om, då ett assisterat researrangemang använder sammanlänkade 
bokningsprocesser på internet baserat på överföring mellan näringsidkare som 
tillhandahåller riktad information inklusive resmål och reseperiod (se ändring av artikel 
3.5 b), näringsidkaren som tillhandahåller de ytterligare tjänsterna begår bokningsmisstag 
ska den senare vara den som är ansvarig för bokningsfelen, och inte den återförsäljare som 
inte har någon kontroll över bokningen av ytterligare tjänster.

Ändringsförslag 119
Catherine Stihler

Förslag till direktiv
Skäl 23

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(23) Viktig information, till exempel om 
resetjänsternas huvudegenskaper eller om 
priser, som tillhandahålls i annonser, på 
arrangörens webbplats eller i broschyrer 
som en del av förhandsinformationen bör 
vara bindande, såvida inte arrangören 
förbehåller sig rätten att ändra dessa inslag 
och förutsatt att sådana ändringar meddelas 
resenären på ett tydligt och framträdande 
sätt innan avtalet sluts. Mot bakgrund av 
den nya informationstekniken finns det 
emellertid inte längre något behov av att 
fastställa specifika regler för broschyrer, 
medan det, under vissa omständigheter, är 
lämpligt att säkerställa att ändringar som 

(23) Viktig information, till exempel om 
resetjänsternas huvudegenskaper eller om 
priser, som tillhandahålls i annonser, på 
arrangörens webbplats eller i broschyrer 
som en del av förhandsinformationen bör 
vara bindande, såvida inte arrangören 
förbehåller sig rätten att ändra dessa inslag 
och förutsatt att sådana ändringar meddelas 
resenären på ett tydligt och framträdande 
sätt innan avtalet sluts. Ändringar som 
inverkar på avtalets fullgörande måste på 
lämpligt sätt meddelas mellan parterna på 
ett hållbart medium som finns tillgängligt 
att hänvisa till i ett senare skede. Det bör 
alltid gå att ändra den informationen när 
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inverkar på avtalets fullgörande meddelas 
mellan parterna på ett hållbart medium som 
finns tillgängligt att hänvisa till i ett senare 
skede. Det bör alltid gå att ändra den 
informationen när båda avtalsparterna 
uttryckligen godkänner det.

båda avtalsparterna uttryckligen godkänner 
det.

Or. en

Motivering

Även om digital kommunikation blir allt viktigare bör informationen finnas tillgänglig i olika 
format för att garantera tillgängligheten för alla konsumenter.

Ändringsförslag 120
Emma McClarkin

Förslag till direktiv
Skäl 23a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(23a) Mot bakgrund av den nya 
informationstekniken som kan bidra till 
att säkerställa att konsumenterna har 
tillgång till aktuell information vid 
bokningstillfället och mot bakgrund av 
den växande trenden att boka paketresor 
på internet, finns det dock inte längre 
något behov av särskilda regler enligt 
vilka det måste finnas tryckta broschyrer.

Or. en

Ändringsförslag 121
Jorgo Chatzimarkakis

Förslag till direktiv
Skäl 23a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(23a) Flygtider bör vara en fast del av 
avtalet och en av resetjänstens 
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huvudegenskaper. De bör inte få ändras 
med mer än fem timmar.

Or. en

Ändringsförslag 122
Hans-Peter Mayer

Förslag till direktiv
Skäl 26

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(26) Eftersom resepaket ofta köps långt 
innan de fullgörs kan oförutsedda 
händelser inträffa. Därför bör resenären 
under särskilda förhållanden ha rätt att 
överlåta ett resepaket till en annan resenär. 
I sådana situationer bör arrangören kunna 
återfå sina utgifter, t.ex. om en 
underleverantör kräver en avgift för att 
byta ut resenärens namn eller för 
avbokning av en resebiljett samt utfärdande 
av en ny. Resenärer bör även ha möjlighet 
att häva avtalet vid vilken tidpunkt som 
helst innan avresa mot en rimlig ersättning 
samt ha rätt att säga upp avtalet utan att 
behöva betala ersättning i händelse av att 
oundvikliga och extraordinära 
omständigheter som krig eller en 
naturkatastrof på ett betydande sätt skulle 
komma att påverka resepaketet. 
Oundvikliga och extraordinära 
omständigheter bör i synnerhet anses råda 
när tillförlitliga och för allmänheten 
tillgängliga rapporter, t.ex. 
rekommendationer utfärdade av 
medlemsstaternas myndigheter, avråder 
från resor till resmålet.

(26) Eftersom resepaket ofta köps långt 
innan de fullgörs kan oförutsedda 
händelser inträffa. Därför bör resenären 
under särskilda förhållanden ha rätt att 
överlåta ett resepaket till en annan resenär. 
I sådana situationer bör arrangören kunna 
återfå sina utgifter, t.ex. om en 
underleverantör kräver en avgift för att 
byta ut resenärens namn eller för 
avbokning av en resebiljett samt utfärdande 
av en ny. Resenärer bör även ha möjlighet 
att häva avtalet vid vilken tidpunkt som 
helst innan avresa mot en rimlig ersättning 
samt ha rätt att säga upp avtalet utan att 
behöva betala ersättning i händelse av att 
oundvikliga och extraordinära 
omständigheter som krig eller en 
naturkatastrof, däribland terrorism, 
cykloner, jordbävningar och politisk 
instabilitet som utgör en fara för 
resenärerna, på ett betydande sätt skulle 
komma att påverka resepaketet. 
Oundvikliga och extraordinära 
omständigheter bör i synnerhet anses råda 
när tillförlitliga och för allmänheten 
tillgängliga rapporter, t.ex. 
rekommendationer utfärdade av 
medlemsstaternas myndigheter, avråder 
från resor till resmålet.

Or. de



PE526.125v01-00 28/195 AM\1013596SV.doc

SV

Ändringsförslag 123
Sergio Gaetano Cofferati

Förslag till direktiv
Skäl 26

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(26) Eftersom resepaket ofta köps långt 
innan de fullgörs kan oförutsedda 
händelser inträffa. Därför bör resenären 
under särskilda förhållanden ha rätt att 
överlåta ett resepaket till en annan resenär. 
I sådana situationer bör arrangören kunna 
återfå sina utgifter, t.ex. om en 
underleverantör kräver en avgift för att 
byta ut resenärens namn eller för 
avbokning av en resebiljett samt utfärdande 
av en ny. Resenärer bör även ha möjlighet 
att häva avtalet vid vilken tidpunkt som 
helst innan avresa mot en rimlig ersättning
samt ha rätt att säga upp avtalet utan att 
behöva betala ersättning i händelse av att 
oundvikliga och extraordinära 
omständigheter som krig eller en
naturkatastrof på ett betydande sätt skulle 
komma att påverka resepaketet. 
Oundvikliga och extraordinära 
omständigheter bör i synnerhet anses råda 
när tillförlitliga och för allmänheten 
tillgängliga rapporter, t.ex. 
rekommendationer utfärdade av 
medlemsstaternas myndigheter, avråder 
från resor till resmålet.

(26) Eftersom resepaket ofta köps långt 
innan de fullgörs kan oförutsedda 
händelser inträffa. Därför bör resenären 
under särskilda förhållanden ha rätt att 
överlåta ett resepaket till en annan resenär.
I sådana situationer bör arrangören kunna 
återfå sina eventuella utgifter, t.ex. om en 
underleverantör kräver en avgift för att 
byta ut resenärens namn eller för 
avbokning av en resebiljett samt utfärdande 
av en ny. Resenärer bör även ha möjlighet 
att häva avtalet vid vilken tidpunkt som 
helst innan avresa. Hävningen kan vara 
kopplad till betalning av en rimlig 
ersättning, och i detta fall bör avtalet ange 
skäliga standardiserade 
uppsägningsavgifter. Resenärerna ska 
alltid ha rätt att säga upp avtalet utan att 
behöva betala ersättning i händelse av att 
oundvikliga och extraordinära 
omständigheter som krig eller en 
naturkatastrof på ett betydande sätt skulle 
komma att påverka resepaketet. 
Oundvikliga och extraordinära 
omständigheter bör i synnerhet anses råda 
när tillförlitliga och för allmänheten 
tillgängliga rapporter, t.ex. 
rekommendationer utfärdade av 
medlemsstaternas myndigheter, avråder 
från resor till resmålet.

Or. en

Ändringsförslag 124
Philippe Juvin

Förslag till direktiv
Skäl 26
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(26) Eftersom resepaket ofta köps långt 
innan de fullgörs kan oförutsedda 
händelser inträffa. Därför bör resenären 
under särskilda förhållanden ha rätt att 
överlåta ett resepaket till en annan resenär. 
I sådana situationer bör arrangören kunna 
återfå sina utgifter, t.ex. om en 
underleverantör kräver en avgift för att 
byta ut resenärens namn eller för 
avbokning av en resebiljett samt utfärdande 
av en ny. Resenärer bör även ha möjlighet 
att häva avtalet vid vilken tidpunkt som 
helst innan avresa mot en rimlig ersättning 
samt ha rätt att säga upp avtalet utan att 
behöva betala ersättning i händelse av att 
oundvikliga och extraordinära 
omständigheter som krig eller en 
naturkatastrof på ett betydande sätt skulle 
komma att påverka resepaketet. 
Oundvikliga och extraordinära 
omständigheter bör i synnerhet anses råda 
när tillförlitliga och för allmänheten 
tillgängliga rapporter, t.ex. 
rekommendationer utfärdade av 
medlemsstaternas myndigheter, avråder 
från resor till resmålet.

(Berör inte den svenska versionen.)

Or. fr

Motivering

(Berör inte den svenska versionen.)

Ändringsförslag 125
Anna Hedh

Förslag till direktiv
Skäl 26

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(26) Eftersom resepaket ofta köps långt 
innan de fullgörs kan oförutsedda 

(26) Eftersom resepaket ofta köps långt 
innan de fullgörs kan oförutsedda 
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händelser inträffa. Därför bör resenären 
under särskilda förhållanden ha rätt att 
överlåta ett resepaket till en annan resenär. 
I sådana situationer bör arrangören kunna 
återfå sina utgifter, t.ex. om en 
underleverantör kräver en avgift för att 
byta ut resenärens namn eller för 
avbokning av en resebiljett samt utfärdande 
av en ny. Resenärer bör även ha möjlighet 
att häva avtalet vid vilken tidpunkt som 
helst innan avresa mot en rimlig ersättning 
samt ha rätt att säga upp avtalet utan att 
behöva betala ersättning i händelse av att 
oundvikliga och extraordinära 
omständigheter som krig eller en 
naturkatastrof på ett betydande sätt skulle 
komma att påverka resepaketet. 
Oundvikliga och extraordinära 
omständigheter bör i synnerhet anses råda 
när tillförlitliga och för allmänheten 
tillgängliga rapporter, t.ex. 
rekommendationer utfärdade av 
medlemsstaternas myndigheter, avråder 
från resor till resmålet.

händelser inträffa. Därför bör resenären 
under särskilda förhållanden ha rätt att 
överlåta ett resepaket till en annan resenär. 
I sådana situationer bör arrangören kunna 
återfå sina utgifter, t.ex. om en 
underleverantör kräver en avgift för att 
byta ut resenärens namn eller för 
avbokning av en resebiljett samt utfärdande 
av en ny. Resenärer bör även ha möjlighet 
att häva avtalet vid vilken tidpunkt som 
helst innan avresa mot en rimlig ersättning 
samt ha rätt att säga upp avtalet utan att 
behöva betala ersättning i händelse av att 
oundvikliga och extraordinära 
omständigheter som krig, terrorism, 
politisk instabilitet eller en naturkatastrof 
på ett betydande sätt skulle komma att 
påverka resepaketet. Oundvikliga och 
extraordinära omständigheter bör i 
synnerhet anses råda när tillförlitliga och 
för allmänheten tillgängliga rapporter, t.ex. 
rekommendationer utfärdade av 
medlemsstaternas myndigheter, avråder 
från resor till resmålet.

Or. sv

Ändringsförslag 126
Catherine Stihler

Förslag till direktiv
Skäl 27

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(27) Under särskilda omständigheter bör 
även arrangören ha rätt att säga upp avtalet 
innan avresa utan att behöva betala 
ersättning, t.ex. om minimiantalet deltagare 
inte har uppnåtts och förbehåll för denna 
möjlighet har lämnats i avtalet.

(27) Under särskilda omständigheter bör 
även arrangören ha rätt att säga upp avtalet 
innan avresa utan att behöva betala 
ersättning, t.ex. om minimiantalet deltagare 
inte har uppnåtts och förbehåll för denna 
möjlighet har lämnats i avtalet. I en sådan 
situation bör arrangören på lämpligt sätt 
informera resenärer som kan komma att 
påverkas av denna klausul.

Or. en
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Ändringsförslag 127
Sergio Gaetano Cofferati

Förslag till direktiv
Skäl 28

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(28) I vissa fall bör arrangörer ha rätt att 
ensidigt införa ändringar i paketreseavtalet. 
Resenärerna bör emellertid ha rätt att säga 
upp ett avtal om de föreslagna ändringarna 
innebär en betydande ändring av något av 
resetjänsternas huvudinslag. Prishöjningar 
bör bara vara möjliga om det sker 
förändringar avseende bränslepriserna för 
passagerartransport, avseende skatter eller 
avgifter som tas ut av en tredje part som 
inte är direkt inblandad i fullgörandet av de 
inbegripna resetjänsterna eller avseende 
växlingskurser av relevans för resepaketet 
och om det finns ett uttryckligt förbehåll i 
avtalet för prisändringar både uppåt och 
nedåt. Prishöjningar bör begränsas till
10 % av resepaketets pris.

(28) I vissa fall bör arrangörer ha rätt att 
ensidigt införa ändringar i paketreseavtalet. 
Resenärerna bör emellertid ha rätt att säga 
upp ett avtal om de föreslagna ändringarna 
innebär en ändring av något av 
resetjänsternas huvudinslag. Prishöjningar 
bör bara vara möjliga om avtalet slöts mer 
än tre månader före dess start och om det 
sker förändringar avseende bränslepriserna 
för passagerartransport, avseende skatter 
eller avgifter som tas ut av en tredje part 
som inte är direkt inblandad i fullgörandet 
av de inbegripna resetjänsterna eller 
avseende växlingskurser av relevans för 
resepaketet och om det finns ett uttryckligt 
förbehåll i avtalet för prisändringar både 
uppåt och nedåt. Prishöjningar bör 
begränsas till 5 % av resepaketets pris.

Or. en

Ändringsförslag 128
Konstantinos Poupakis

Förslag till direktiv
Skäl 28

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(28) I vissa fall bör arrangörer ha rätt att 
ensidigt införa ändringar i paketreseavtalet. 
Resenärerna bör emellertid ha rätt att säga 
upp ett avtal om de föreslagna ändringarna 
innebär en betydande ändring av något av 
resetjänsternas huvudinslag. Prishöjningar 
bör bara vara möjliga om det sker 

(28) I vissa fall bör arrangörer ha rätt att 
ensidigt införa ändringar i paketreseavtalet. 
Resenärerna bör emellertid ha rätt att säga 
upp ett avtal om de föreslagna ändringarna 
innebär en betydande ändring av något av 
resetjänsternas huvudinslag. Prishöjningar 
bör bara vara möjliga om det sker 
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förändringar avseende bränslepriserna för 
passagerartransport, avseende skatter eller 
avgifter som tas ut av en tredje part som 
inte är direkt inblandad i fullgörandet av de 
inbegripna resetjänsterna eller avseende 
växlingskurser av relevans för resepaketet 
och om det finns ett uttryckligt förbehåll i 
avtalet för prisändringar både uppåt och 
nedåt. Prishöjningar bör begränsas till 
10 % av resepaketets pris.

förändringar avseende bränslepriserna för 
passagerartransport, avseende skatter eller 
avgifter som tas ut av en tredje part som 
inte är direkt inblandad i fullgörandet av de 
inbegripna resetjänsterna eller avseende 
växlingskurser av relevans för resepaketet 
och om det finns ett uttryckligt förbehåll i 
avtalet för prisändringar både uppåt och 
nedåt. Prishöjningar bör begränsas till 5 % 
av resepaketets pris.

Or. el

Motivering

En gräns på 10 procent skulle innebära en oproportionerlig börda för resenären, särskilt om 
priset på en paketresa är högt och/eller om resan har många deltagare, t.ex. familjer (då 
varje familjemedlem betalar ytterligare 10 procent).

Ändringsförslag 129
Philippe Juvin

Förslag till direktiv
Skäl 30

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(30) För att säkerställa en enhetlig 
tillämpning är det lämpligt att anpassa 
bestämmelserna i detta direktiv till 
internationella konventioner avseende 
resetjänster och till unionslagstiftningen 
om passagerares rättigheter. När 
arrangören är ansvarig för försummelse 
eller brister avseende fullgörandet av de 
tjänster som ingår i ett paketreseavtal bör 
arrangören kunna åberopa de 
begränsningar av tjänsteleverantörers 
ansvar som anges i internationella 
konventioner, t.ex. konventionen om vissa 
enhetliga regler för internationella 
lufttransporter från 1999
(Montrealkonventionen) 18, fördraget om 
internationell järnvägstrafik från 1980
(Cotif) 19 och 1974 års Atenkonvention om 
befordran till sjöss av passagerare och 
deras resgods20. När det på grund av 

(30) För att säkerställa en enhetlig 
tillämpning är det lämpligt att anpassa 
bestämmelserna i detta direktiv till 
internationella konventioner avseende 
resetjänster och till unionslagstiftningen 
om passagerares rättigheter. När 
arrangören och/eller återförsäljaren är 
ansvarig för försummelse eller brister 
avseende fullgörandet av de tjänster som 
ingår i ett paketreseavtal bör arrangören
och/eller återförsäljaren kunna åberopa de 
begränsningar av tjänsteleverantörers 
ansvar som anges i internationella 
konventioner, t.ex. konventionen om vissa 
enhetliga regler för internationella 
lufttransporter från 1999
(Montrealkonventionen) 18, fördraget om 
internationell järnvägstrafik från 1980
(Cotif) 19 och 1974 års Atenkonvention om 
befordran till sjöss av passagerare och 
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oundvikliga och extraordinära 
omständigheter är omöjligt att säkerställa 
en resenärs återresa till avreseplatsen bör 
arrangörens skyldighet att åta sig 
kostnaden för resenärens fortsatta vistelse 
på resmålet anpassas till kommissionens 
förslag21 som syftar till en ändring av 
Europaparlamentets och rådets förordning
(EG) nr 261/2004 om fastställande av 
gemensamma regler om kompensation och 
assistans till passagerare vid nekad 
ombordstigning och inställda eller kraftigt 
försenade flygningar22.

deras resgods20. När det på grund av 
oundvikliga och extraordinära 
omständigheter är omöjligt att säkerställa 
en resenärs återresa till avreseplatsen bör 
arrangörens och/eller återförsäljarens
skyldighet att åta sig kostnaden för 
resenärens fortsatta vistelse på resmålet 
anpassas till kommissionens förslag21 som 
syftar till en ändring av 
Europaparlamentets och rådets förordning
(EG) nr 261/2004 om fastställande av 
gemensamma regler om kompensation och 
assistans till passagerare vid nekad 
ombordstigning och inställda eller kraftigt 
försenade flygningar22.

__________________ __________________
18 2001/539/EC: Rådets beslut av den 5 
april 2001 om Europeiska gemenskapernas 
ingående av konventionen om vissa 
enhetliga regler för internationella 
lufttransporter (Montrealkonventionen)
(EGT L 194, 18.7.2001, s. 38).

18 2001/539/EC: Rådets beslut av den 5 
april 2001 om Europeiska gemenskapernas 
ingående av konventionen om vissa 
enhetliga regler för internationella 
lufttransporter (Montrealkonventionen)
(EGT L 194, 18.7.2001, s. 38).

19 2013/103/EU: Rådets beslut av den 16 
juni 2011 om undertecknande och ingående 
av avtalet mellan Europeiska unionen och 
den mellanstatliga organisationen för 
internationell järnvägstrafik om Europeiska 
unionens anslutning till fördraget om 
internationell järnvägstrafik (Cotif) (EUT 
L 51, 23.2.2013, s. 1).

19 2013/103/EU: Rådets beslut av den 16 
juni 2011 om undertecknande och ingående 
av avtalet mellan Europeiska unionen och 
den mellanstatliga organisationen för 
internationell järnvägstrafik om Europeiska 
unionens anslutning till fördraget om 
internationell järnvägstrafik (Cotif) (EUT 
L 51, 23.2.2013, s. 1).

20 2012/22/EU: Rådets beslut av den 12 
december 2011 om Europeiska unionens 
anslutning till 2002 års protokoll till 1974 
års Atenkonvention om befordran till sjöss 
av passagerare och deras resgods, med 
undantag för artiklarna 10 och 11 (EUT 
L 8, 12.1.2012, s. 1).

20 2012/22/EU: Rådets beslut av den 12 
december 2011 om Europeiska unionens 
anslutning till 2002 års protokoll till 1974 
års Atenkonvention om befordran till sjöss 
av passagerare och deras resgods, med 
undantag för artiklarna 10 och 11 (EUT 
L 8, 12.1.2012, s. 1).

21 Förslag till Europaparlamentets och 
rådets förordning om ändring av förordning
(EG) nr 261/2004 om gemensamma regler 
om kompensation och assistans till 
passagerare vid nekad ombordstigning och 
inställda eller kraftigt försenade flygningar 
och förordning (EG) nr 2027/97 om 
lufttrafikföretags skadeståndsansvar 
avseende lufttransport av passagerare och 

21 Förslag till Europaparlamentets och 
rådets förordning om ändring av förordning
(EG) nr 261/2004 om gemensamma regler 
om kompensation och assistans till 
passagerare vid nekad ombordstigning och 
inställda eller kraftigt försenade flygningar 
och förordning (EG) nr 2027/97 om 
lufttrafikföretags skadeståndsansvar 
avseende lufttransport av passagerare och 
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deras bagage – COM/2013/130 final. deras bagage – COM/2013/130 final.
22 EUT L 46, 17.2.2004, s. 1. 22 EUT L 46, 17.2.2004, s. 1.

Or. en

Motivering

I kommissionens aktuella förslag ifrågasätts den möjlighet som medlemsstaterna enligt 1990 
års direktiv har att definiera vem som är ansvarig (arrangör/återförsäljare) för ett resepaket. 
Det finns inget objektivt berättigande till denna ändring, som inte är anpassad till vissa 
medlemsstaters fragmenterade marknadsstrukturer med många mycket små företag. 
Dessutom är ansvarstagandet ett starkt försäljningsargument för återförsäljarna, särskilt mot 
bakgrund av den ekonomiska krisen och den ökande konkurrensen från internetbaserade 
näringsidkare, och skapar en stark relation med konsumenten. Det förenklar också 
hanteringen för konsumenten, som bara behöver möta en enda representant.

Ändringsförslag 130
Philippe Juvin

Förslag till direktiv
Skäl 30

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(30) För att säkerställa en enhetlig 
tillämpning är det lämpligt att anpassa 
bestämmelserna i detta direktiv till 
internationella konventioner avseende 
resetjänster och till unionslagstiftningen 
om passagerares rättigheter. När 
arrangören är ansvarig för försummelse 
eller brister avseende fullgörandet av de 
tjänster som ingår i ett paketreseavtal bör 
arrangören kunna åberopa de 
begränsningar av tjänsteleverantörers 
ansvar som anges i internationella 
konventioner, t.ex. konventionen om vissa 
enhetliga regler för internationella 
lufttransporter från 1999 
(Montrealkonventionen), fördraget om 
internationell järnvägstrafik från 1980 
(Cotif) och 1974 års Atenkonvention om 
befordran till sjöss av passagerare och 
deras resgods. När det på grund av 
oundvikliga och extraordinära 
omständigheter är omöjligt att säkerställa 

(Berör inte den svenska versionen.)
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en resenärs återresa till avreseplatsen bör 
arrangörens skyldighet att åta sig 
kostnaden för resenärens fortsatta vistelse 
på resmålet anpassas till kommissionens 
förslag som syftar till en ändring av 
Europaparlamentets och rådets förordning 
(EG) nr 261/2004 om fastställande av 
gemensamma regler om kompensation och 
assistans till passagerare vid nekad 
ombordstigning och inställda eller kraftigt 
försenade flygningar.
__________________ __________________
18 2001/539/EG: Rådets beslut av den 5 
april 2001 om Europeiska gemenskapernas 
ingående av konventionen om vissa 
enhetliga regler för internationella 
lufttransporter (Montrealkonventionen) 
(EGT L 194, 18.7.2001, s. 38).
19 2013/103/EU: Rådets beslut av den 16 
juni 2011 om undertecknande och ingående 
av avtalet mellan Europeiska unionen och 
den mellanstatliga organisationen för 
internationell järnvägstrafik om Europeiska 
unionens anslutning till fördraget om 
internationell järnvägstrafik (Cotif) (EUT 
L 51, 23.2.2013, s. 1).
20 2012/22/EU: Rådets beslut av den 12 
december 2011 om Europeiska unionens 
anslutning till 2002 års protokoll till 1974 
års Atenkonvention om befordran till sjöss 
av passagerare och deras resgods, med 
undantag för artiklarna 10 och 11 (EUT 
L 8, 12.1.2012, s. 1).
Förslag till Europaparlamentets och rådets 
förordning om ändring av förordning (EG) 
nr 261/2004 om gemensamma regler om 
kompensation och assistans till passagerare 
vid nekad ombordstigning och inställda 
eller kraftigt försenade flygningar och 
förordning (EG) nr 2027/97 om 
lufttrafikföretags skadeståndsansvar 
avseende lufttransport av passagerare och 
deras bagage – COM/2013/130 final.
22 EUT L 22, 17.2.2010, s. 1.
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Or. fr

Motivering

(Berör inte den svenska versionen.)

Ändringsförslag 131
Heide Rühle

Förslag till direktiv
Skäl 30

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(30) För att säkerställa en enhetlig 
tillämpning är det lämpligt att anpassa 
bestämmelserna i detta direktiv till 
internationella konventioner avseende 
resetjänster och till unionslagstiftningen 
om passagerares rättigheter. När 
arrangören är ansvarig för försummelse 
eller brister avseende fullgörandet av de 
tjänster som ingår i ett paketreseavtal bör 
arrangören kunna åberopa de 
begränsningar av tjänsteleverantörers 
ansvar som anges i internationella 
konventioner, t.ex. konventionen om vissa 
enhetliga regler för internationella 
lufttransporter från 1999
(Montrealkonventionen) 18, fördraget om 
internationell järnvägstrafik från 1980
(Cotif) 19 och 1974 års Atenkonvention om 
befordran till sjöss av passagerare och 
deras resgods20. När det på grund av 
oundvikliga och extraordinära 
omständigheter är omöjligt att säkerställa 
en resenärs återresa till avreseplatsen bör 
arrangörens skyldighet att åta sig 
kostnaden för resenärens fortsatta vistelse 
på resmålet anpassas till kommissionens 
förslag21 som syftar till en ändring av 
Europaparlamentets och rådets förordning
(EG) nr 261/2004 om fastställande av 
gemensamma regler om kompensation och 
assistans till passagerare vid nekad 
ombordstigning och inställda eller kraftigt 

(30) För att säkerställa en enhetlig 
tillämpning är det lämpligt att anpassa 
bestämmelserna i detta direktiv till 
internationella konventioner avseende 
resetjänster och till unionslagstiftningen 
om passagerares rättigheter, och i 
tillämpliga fall ska den senare gälla. När 
arrangören är ansvarig för försummelse 
eller brister avseende fullgörandet av de 
tjänster som ingår i ett paketreseavtal bör 
arrangören kunna åberopa de 
begränsningar av tjänsteleverantörers 
ansvar som anges i internationella 
konventioner, t.ex. konventionen om vissa 
enhetliga regler för internationella 
lufttransporter från 1999
(Montrealkonventionen) 18, fördraget om 
internationell järnvägstrafik från 1980
(Cotif) 19 och 1974 års Atenkonvention om 
befordran till sjöss av passagerare och 
deras resgods20. När det på grund av 
oundvikliga och extraordinära 
omständigheter är omöjligt att säkerställa 
en resenärs återresa till avreseplatsen bör 
arrangörens skyldighet att åta sig 
kostnaden för resenärens fortsatta vistelse 
på resmålet anpassas till kommissionens 
förslag21 som syftar till en ändring av 
Europaparlamentets och rådets förordning
(EG) nr 261/2004 om fastställande av 
gemensamma regler om kompensation och 
assistans till passagerare vid nekad 
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försenade flygningar22. ombordstigning och inställda eller kraftigt 
försenade flygningar22.

__________________ __________________
18 2001/539/EC: Rådets beslut av den 5 
april 2001 om Europeiska gemenskapernas 
ingående av konventionen om vissa 
enhetliga regler för internationella 
lufttransporter (Montrealkonventionen)
(EGT L 194, 18.7.2001, s. 38).

18 2001/539/EC: Rådets beslut av den 5 
april 2001 om Europeiska gemenskapernas 
ingående av konventionen om vissa 
enhetliga regler för internationella 
lufttransporter (Montrealkonventionen)
(EGT L 194, 18.7.2001, s. 38).

19 2013/103/EU: Rådets beslut av den 16 
juni 2011 om undertecknande och ingående 
av avtalet mellan Europeiska unionen och 
den mellanstatliga organisationen för 
internationell järnvägstrafik om Europeiska 
unionens anslutning till fördraget om 
internationell järnvägstrafik (Cotif) (EUT 
L 51, 23.2.2013, s. 1).

19 2013/103/EU: Rådets beslut av den 16 
juni 2011 om undertecknande och ingående 
av avtalet mellan Europeiska unionen och 
den mellanstatliga organisationen för 
internationell järnvägstrafik om Europeiska 
unionens anslutning till fördraget om 
internationell järnvägstrafik (Cotif) (EUT 
L 51, 23.2.2013, s. 1).

20 2012/22/EU: Rådets beslut av den 12 
december 2011 om Europeiska unionens 
anslutning till 2002 års protokoll till 1974 
års Atenkonvention om befordran till sjöss 
av passagerare och deras resgods, med 
undantag för artiklarna 10 och 11 (EUT 
L 8, 12.1.2012, s. 1).

20 2012/22/EU: Rådets beslut av den 12 
december 2011 om Europeiska unionens 
anslutning till 2002 års protokoll till 1974 
års Atenkonvention om befordran till sjöss 
av passagerare och deras resgods, med 
undantag för artiklarna 10 och 11 (EUT 
L 8, 12.1.2012, s. 1).

21 Förslag till Europaparlamentets och 
rådets förordning om ändring av förordning
(EG) nr 261/2004 om gemensamma regler 
om kompensation och assistans till 
passagerare vid nekad ombordstigning och 
inställda eller kraftigt försenade flygningar 
och förordning (EG) nr 2027/97 om 
lufttrafikföretags skadeståndsansvar 
avseende lufttransport av passagerare och 
deras bagage – COM/2013/130 final.

21 Förslag till Europaparlamentets och 
rådets förordning om ändring av förordning
(EG) nr 261/2004 om gemensamma regler 
om kompensation och assistans till 
passagerare vid nekad ombordstigning och 
inställda eller kraftigt försenade flygningar 
och förordning (EG) nr 2027/97 om 
lufttrafikföretags skadeståndsansvar 
avseende lufttransport av passagerare och 
deras bagage – COM/2013/130 final.

22 EUT L 46, 17.2.2004, s. 1. 22 EUT L 46, 17.2.2004, s. 1.

Or. en

Ändringsförslag 132
Matteo Salvini

Förslag till direktiv
Skäl 30
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(30) För att säkerställa en enhetlig 
tillämpning är det lämpligt att anpassa 
bestämmelserna i detta direktiv till 
internationella konventioner avseende 
resetjänster och till unionslagstiftningen 
om passagerares rättigheter. När 
arrangören är ansvarig för försummelse 
eller brister avseende fullgörandet av de 
tjänster som ingår i ett paketreseavtal bör 
arrangören kunna åberopa de 
begränsningar av tjänsteleverantörers 
ansvar som anges i internationella 
konventioner, t.ex. konventionen om vissa 
enhetliga regler för internationella 
lufttransporter från 1999
(Montrealkonventionen) 18, fördraget om 
internationell järnvägstrafik från 1980
(Cotif) 19 och 1974 års Atenkonvention om 
befordran till sjöss av passagerare och 
deras resgods20. När det på grund av 
oundvikliga och extraordinära 
omständigheter är omöjligt att säkerställa 
en resenärs återresa till avreseplatsen bör 
arrangörens skyldighet att åta sig 
kostnaden för resenärens fortsatta vistelse 
på resmålet anpassas till kommissionens 
förslag21 som syftar till en ändring av 
Europaparlamentets och rådets förordning
(EG) nr 261/2004 om fastställande av 
gemensamma regler om kompensation och 
assistans till passagerare vid nekad 
ombordstigning och inställda eller kraftigt 
försenade flygningar22.

(30) För att säkerställa en enhetlig 
tillämpning är det lämpligt att anpassa 
bestämmelserna i detta direktiv till 
internationella konventioner avseende 
resetjänster och till unionslagstiftningen 
om passagerares rättigheter, och i 
tillämpliga fall ska den senare gälla. När 
arrangören är ansvarig för försummelse 
eller brister avseende fullgörandet av de 
tjänster som ingår i ett paketreseavtal bör 
arrangören kunna åberopa de 
begränsningar av tjänsteleverantörers 
ansvar som anges i internationella 
konventioner, t.ex. konventionen om vissa 
enhetliga regler för internationella 
lufttransporter från 1999
(Montrealkonventionen) 18, fördraget om 
internationell järnvägstrafik från 1980
(Cotif) 19 och 1974 års Atenkonvention om 
befordran till sjöss av passagerare och 
deras resgods20. När det på grund av 
oundvikliga och extraordinära 
omständigheter är omöjligt att säkerställa 
en resenärs återresa till avreseplatsen bör 
arrangörens skyldighet att åta sig 
kostnaden för resenärens fortsatta vistelse 
på resmålet anpassas till kommissionens 
förslag21 som syftar till en ändring av 
Europaparlamentets och rådets förordning
(EG) nr 261/2004 om fastställande av 
gemensamma regler om kompensation och 
assistans till passagerare vid nekad 
ombordstigning och inställda eller kraftigt 
försenade flygningar22.

__________________ __________________
18 2001/539/EC: Rådets beslut av den 5 
april 2001 om Europeiska gemenskapernas 
ingående av konventionen om vissa 
enhetliga regler för internationella 
lufttransporter (Montrealkonventionen)
(EGT L 194, 18.7.2001, s. 38).

18 2001/539/EC: Rådets beslut av den 5 
april 2001 om Europeiska gemenskapernas 
ingående av konventionen om vissa 
enhetliga regler för internationella 
lufttransporter (Montrealkonventionen)
(EGT L 194, 18.7.2001, s. 38).

19 2013/103/EU: Rådets beslut av den 16 
juni 2011 om undertecknande och ingående 
av avtalet mellan Europeiska unionen och 

19 2013/103/EU: Rådets beslut av den 16 
juni 2011 om undertecknande och ingående 
av avtalet mellan Europeiska unionen och 
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den mellanstatliga organisationen för 
internationell järnvägstrafik om Europeiska 
unionens anslutning till fördraget om 
internationell järnvägstrafik (Cotif) (EUT 
L 51, 23.2.2013, s. 1).

den mellanstatliga organisationen för 
internationell järnvägstrafik om Europeiska 
unionens anslutning till fördraget om 
internationell järnvägstrafik (Cotif) (EUT 
L 51, 23.2.2013, s. 1).

20 2012/22/EU: Rådets beslut av den 12 
december 2011 om Europeiska unionens 
anslutning till 2002 års protokoll till 1974 
års Atenkonvention om befordran till sjöss 
av passagerare och deras resgods, med 
undantag för artiklarna 10 och 11 (EUT 
L 8, 12.1.2012, s. 1).

20 2012/22/EU: Rådets beslut av den 12 
december 2011 om Europeiska unionens 
anslutning till 2002 års protokoll till 1974 
års Atenkonvention om befordran till sjöss 
av passagerare och deras resgods, med 
undantag för artiklarna 10 och 11 (EUT 
L 8, 12.1.2012, s. 1).

21 Förslag till Europaparlamentets och 
rådets förordning om ändring av förordning
(EG) nr 261/2004 om gemensamma regler 
om kompensation och assistans till 
passagerare vid nekad ombordstigning och 
inställda eller kraftigt försenade flygningar 
och förordning (EG) nr 2027/97 om 
lufttrafikföretags skadeståndsansvar 
avseende lufttransport av passagerare och 
deras bagage – COM/2013/130 final.

21 Förslag till Europaparlamentets och 
rådets förordning om ändring av förordning
(EG) nr 261/2004 om gemensamma regler 
om kompensation och assistans till 
passagerare vid nekad ombordstigning och 
inställda eller kraftigt försenade flygningar 
och förordning (EG) nr 2027/97 om 
lufttrafikföretags skadeståndsansvar 
avseende lufttransport av passagerare och 
deras bagage – COM/2013/130 final.

22 EUT L 46, 17.2.2004, s. 1. 22 EUT L 46, 17.2.2004, s. 1.

Or. en

Motivering

De tillämpliga EU-förordningarna om passagerares rättigheter bör gälla framför 
paketresedirektivet när det finns överlappande särskilda bestämmelser om rättigheter för 
passagerare som använder de olika transportsätten.

Ändringsförslag 133
Philippe Juvin

Förslag till direktiv
Skäl 31

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(31) Detta direktiv bör inte påverka 
resenärers rätt att lägga fram anspråk både 
enligt detta direktiv och enligt annan 
relevant unionslagstiftning, så att resenärer 
också fortsättningsvis kommer att ha 

(31) Detta direktiv bör inte påverka 
resenärers rätt att lägga fram anspråk både 
enligt detta direktiv och enligt annan 
relevant unionslagstiftning, så att resenärer 
också fortsättningsvis kommer att ha 
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möjlighet att kunna rikta anspråk mot 
arrangören, transportören eller vilken som 
helst annan ansvarig part eller, vilket också 
är möjligt, mot flera parter. Det bör 
klargöras att de inte kan samla rättigheter 
enligt olika rättsliga grunder om 
rättigheterna skyddar samma intresse eller 
har samma syfte. Arrangörens ansvar 
påverkas inte av rätten att söka gottgörelse 
från tredje parter, inbegripet 
tjänsteleverantörer.

möjlighet att kunna rikta anspråk mot 
arrangören och/eller återförsäljaren, 
transportören eller vilken som helst annan 
ansvarig part eller, vilket också är möjligt, 
mot flera parter. Det bör klargöras att de 
inte kan samla rättigheter enligt olika 
rättsliga grunder om rättigheterna skyddar 
samma intresse eller har samma syfte. 
Arrangörens och/eller återförsäljarens
ansvar påverkas inte av rätten att söka 
gottgörelse från tredje parter, inbegripet 
tjänsteleverantörer. Medlemsstaterna bör 
säkerställa att arrangören och 
återförsäljaren har lämpliga och 
tillgängliga möjligheter till gottgörelse i 
förhållande till tredjeparter i detta 
avseende.

Or. en

Motivering

I kommissionens aktuella förslag ifrågasätts den möjlighet som medlemsstaterna enligt 1990 
års direktiv har att definiera vem som är ansvarig (arrangör/återförsäljare) för ett resepaket. 
Det finns inget objektivt berättigande till denna ändring, som inte är anpassad till vissa 
medlemsstaters fragmenterade marknadsstrukturer med många mycket små företag. 
Dessutom är ansvarstagandet ett starkt försäljningsargument för återförsäljarna, särskilt mot 
bakgrund av den ekonomiska krisen och den ökande konkurrensen från internetbaserade 
näringsidkare, och skapar en stark relation med konsumenten. Det förenklar också 
hanteringen för konsumenten, som bara behöver möta en enda representant. Det sista 
tillägget hänvisar till det ändringsförslag som ingavs av Philippe Juvin till artikel 20 
(möjligheter till gottgörelse).

Ändringsförslag 134
Hans-Peter Mayer

Förslag till direktiv
Skäl 31

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(31) Detta direktiv bör inte påverka 
resenärers rätt att lägga fram anspråk både 
enligt detta direktiv och enligt annan 
relevant unionslagstiftning, så att resenärer 
också fortsättningsvis kommer att ha 

(31) Detta direktiv bör inte påverka 
resenärers rätt att lägga fram anspråk både 
enligt detta direktiv och enligt annan 
relevant unionslagstiftning, så att resenärer 
också fortsättningsvis kommer att ha 
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möjlighet att kunna rikta anspråk mot 
arrangören, transportören eller vilken som 
helst annan ansvarig part eller, vilket också 
är möjligt, mot flera parter. Det bör 
klargöras att de inte kan samla rättigheter 
enligt olika rättsliga grunder om 
rättigheterna skyddar samma intresse eller 
har samma syfte. Arrangörens ansvar 
påverkas inte av rätten att söka gottgörelse 
från tredje parter, inbegripet 
tjänsteleverantörer.

möjlighet att kunna rikta anspråk mot 
arrangören, transportören eller vilken som 
helst annan ansvarig part eller, vilket också 
är möjligt, mot flera parter. Det bör 
klargöras att de inte kan samla rättigheter 
enligt olika rättsliga grunder om 
rättigheterna skyddar samma intresse eller 
har samma syfte. Dock bör inte behovet att 
säkerställa att resenärer får rimlig 
ersättning i rätt tid i fall där avtalet inte 
följs av någon av parterna innebära att 
arrangörer och återförsäljare åläggs en 
orimlig och oproportionerlig börda. 
Utöver sin skyldighet att åtgärda all 
bristande överensstämmelse eller ersätta 
resenärer bör arrangörer och 
återförsäljare då ha rätt att begära 
gottgörelse från någon tredje part som 
bidrog till den händelse som utlöste 
ersättningen eller andra skyldigheter.
Arrangörens och återförsäljarens ansvar 
påverkas därför inte av denna rätt att söka 
gottgörelse från tredje parter, inbegripet 
tjänsteleverantörer.

Or. en

Motivering

Se ändringar och motivering för artikel 20 när det gäller detta.

Ändringsförslag 135
Emma McClarkin

Förslag till direktiv
Skäl 34

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(34) Medlemsstaterna bör säkerställa att 
resenärer som köper ett resepaket eller ett
assisterat researrangemang skyddas fullt ut 
i händelse av att arrangören, den 
återförsäljare som har tillhandahållit det
assisterade researrangemanget eller någon 
av tjänsteleverantörerna hamnar i obestånd. 

(34) Medlemsstaterna bör säkerställa att 
resenärer som köper ett resepaket eller ett
sammanlänkat researrangemang skyddas 
fullt ut i händelse av att arrangören, den 
återförsäljare som har tillhandahållit det
sammanlänkade researrangemanget eller 
någon av tjänsteleverantörerna hamnar i 
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De medlemsstater i vilka arrangörer av 
resepaket och återförsäljare som 
tillhandahåller assisterade researrangemang 
är etablerade bör säkerställa att 
näringsidkare som erbjuder sådana 
kombinationer av resetjänster 
tillhandahåller säkerhet avseende 
återbetalning av resenärernas alla 
betalningar samt hemtransport i händelse 
av obestånd. Samtidigt som 
medlemsstaterna också fortsättningsvis ska 
få välja hur skyddet i händelse av obestånd 
ska ges bör medlemsstaterna säkerställa att 
deras nationella program för skydd i 
händelse av obestånd är effektiva och kan 
garantera omedelbar hemtransport av och 
återbetalning till alla resenärer som drabbas 
av obeståndet. Det nödvändiga skyddet i 
händelse av obestånd bör beakta den 
faktiska finansiella risken beträffande den 
verksamhet som bedrivs av arrangören, den 
berörda återförsäljaren eller 
tjänsteleverantören, inbegripet den typ av 
kombination av resetjänster som de säljer, 
förutsebara säsongsmässiga variationer 
samt förskottsbetalningarnas omfattning 
och det sätt på vilka dessa säkras. I enlighet 
med Europaparlamentets och rådets 
direktiv 2006/123/EG av den 
12 december 2006 om tjänster på den inre 
marknaden25 får sådan säkerhet inte 
begränsas till intyg som utfärdas av 
finansiella operatörer som är etablerade i 
en viss medlemsstat i fall då skydd i 
händelse av obestånd kan tillhandahållas i 
form av en garanti eller en försäkring.

obestånd. De medlemsstater i vilka 
arrangörer av resepaket och återförsäljare 
som tillhandahåller assisterade 
researrangemang är etablerade bör 
säkerställa att näringsidkare som erbjuder 
sådana kombinationer av resetjänster 
tillhandahåller säkerhet avseende 
återbetalning av resenärernas alla 
betalningar samt hemtransport i händelse 
av obestånd. Samtidigt som 
medlemsstaterna också fortsättningsvis ska 
få välja hur skyddet i händelse av obestånd 
ska ges bör medlemsstaterna säkerställa att 
deras nationella program för skydd i 
händelse av obestånd är effektiva och kan 
garantera omedelbar hemtransport av och 
återbetalning till alla resenärer som drabbas 
av obeståndet. Om en konsument skulle 
föredra att slutföra sin paketresa eller sitt 
sammanlänkade researrangemang 
framför att få en fullständig återbetalning 
kan skyddet vid obestånd i tillämpliga fall 
täcka uppfyllandet av befintliga avtal, så 
att paketresan eller det sammanlänkade 
researrangemanget kan fortsätta utan 
merkostnader för konsumenten. Det 
nödvändiga skyddet i händelse av obestånd 
bör beakta den faktiska finansiella risken 
beträffande den verksamhet som bedrivs av 
arrangören, den berörda återförsäljaren 
eller tjänsteleverantören, inbegripet den typ 
av kombination av resetjänster som de 
säljer, förutsebara säsongsmässiga 
variationer samt förskottsbetalningarnas 
omfattning och det sätt på vilka dessa 
säkras. I enlighet med Europaparlamentets 
och rådets direktiv 2006/123/EG av den 
12 december 2006 om tjänster på den inre 
marknaden25 får sådan säkerhet inte 
begränsas till intyg som utfärdas av 
finansiella operatörer som är etablerade i 
en viss medlemsstat i fall då skydd i 
händelse av obestånd kan tillhandahållas i 
form av en garanti eller en försäkring.

__________________ __________________
25 EUT L376, 27.12.2006, s. 36. 25 EUT L376, 27.12.2006, s. 36.
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Or. en

Motivering

System för skydd mot obestånd bör vara tillräckligt flexibla för att tillgodose konsumenternas 
önskemål när så är möjligt. I detta ingår att göra det möjligt att uppfylla befintliga avtal om 
konsumenterna vill slutföra sin semesterresa eller, om avresan är nära förestående, följa sina 
befintliga planer.

Ändringsförslag 136
Catherine Stihler

Förslag till direktiv
Skäl 34

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(34) Medlemsstaterna bör säkerställa att 
resenärer som köper ett resepaket eller ett 
assisterat researrangemang skyddas fullt ut 
i händelse av att arrangören, den 
återförsäljare som har tillhandahållit det 
assisterade researrangemanget eller någon 
av tjänsteleverantörerna hamnar i obestånd. 
De medlemsstater i vilka arrangörer av 
resepaket och återförsäljare som 
tillhandahåller assisterade researrangemang 
är etablerade bör säkerställa att 
näringsidkare som erbjuder sådana 
kombinationer av resetjänster 
tillhandahåller säkerhet avseende 
återbetalning av resenärernas alla 
betalningar samt hemtransport i händelse 
av obestånd. Samtidigt som 
medlemsstaterna också fortsättningsvis ska 
få välja hur skyddet i händelse av obestånd 
ska ges bör medlemsstaterna säkerställa att 
deras nationella program för skydd i 
händelse av obestånd är effektiva och kan 
garantera omedelbar hemtransport av och 
återbetalning till alla resenärer som drabbas 
av obeståndet. Det nödvändiga skyddet i 
händelse av obestånd bör beakta den 
faktiska finansiella risken beträffande den 
verksamhet som bedrivs av arrangören, den 
berörda återförsäljaren eller 

(34) Medlemsstaterna bör säkerställa att 
resenärer som köper ett resepaket eller ett 
assisterat researrangemang skyddas fullt ut 
i händelse av att arrangören, den 
återförsäljare som har tillhandahållit det 
assisterade researrangemanget eller någon 
av tjänsteleverantörerna hamnar i obestånd. 
De medlemsstater i vilka arrangörer av 
resepaket och återförsäljare som 
tillhandahåller assisterade researrangemang 
är etablerade bör säkerställa att 
näringsidkare som erbjuder sådana 
kombinationer av resetjänster 
tillhandahåller säkerhet avseende 
återbetalning av resenärernas alla 
betalningar samt hemtransport i händelse 
av obestånd. Samtidigt som 
medlemsstaterna också fortsättningsvis ska 
få välja hur skyddet i händelse av obestånd 
ska ges bör medlemsstaterna säkerställa att 
deras nationella program för skydd i 
händelse av obestånd är effektiva och kan 
garantera omedelbar hemtransport av och 
återbetalning till alla resenärer som drabbas 
av obeståndet. Om en konsument skulle 
föredra att slutföra sin paketresa eller sitt 
sammanlänkade researrangemang 
framför att få en fullständig återbetalning 
kan skyddet vid obestånd i tillämpliga fall 
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tjänsteleverantören, inbegripet den typ av 
kombination av resetjänster som de säljer, 
förutsebara säsongsmässiga variationer 
samt förskottsbetalningarnas omfattning 
och det sätt på vilka dessa säkras. I enlighet 
med Europaparlamentets och rådets 
direktiv 2006/123/EG av den 
12 december 2006 om tjänster på den inre 
marknaden25 får sådan säkerhet inte 
begränsas till intyg som utfärdas av 
finansiella operatörer som är etablerade i 
en viss medlemsstat i fall då skydd i 
händelse av obestånd kan tillhandahållas i 
form av en garanti eller en försäkring.

täcka uppfyllandet av befintliga avtal, så 
att paketresan eller det sammanlänkade 
researrangemanget kan fortsätta, men 
detta ska ske utan merkostnader för 
resenären. Det nödvändiga skyddet i 
händelse av obestånd bör beakta den 
faktiska finansiella risken beträffande den 
verksamhet som bedrivs av arrangören, den 
berörda återförsäljaren eller 
tjänsteleverantören, inbegripet den typ av 
kombination av resetjänster som de säljer, 
förutsebara säsongsmässiga variationer 
samt förskottsbetalningarnas omfattning 
och det sätt på vilka dessa säkras. I enlighet 
med Europaparlamentets och rådets 
direktiv 2006/123/EG av den 
12 december 2006 om tjänster på den inre 
marknaden25 får sådan säkerhet inte 
begränsas till intyg som utfärdas av 
finansiella operatörer som är etablerade i 
en viss medlemsstat i fall då skydd i 
händelse av obestånd kan tillhandahållas i 
form av en garanti eller en försäkring.

__________________ __________________
25 EUT L376, 27.12.2006, s. 36. 25 EUT L376, 27.12.2006, s. 36.

Or. en

Ändringsförslag 137
Philippe Juvin

Förslag till direktiv
Skäl 34

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(34) Medlemsstaterna bör säkerställa att 
resenärer som köper ett resepaket eller ett 
assisterat researrangemang skyddas fullt ut 
i händelse av att arrangören, den 
återförsäljare som har tillhandahållit det 
assisterade researrangemanget eller någon 
av tjänsteleverantörerna hamnar i obestånd. 
De medlemsstater i vilka arrangörer av 
resepaket och återförsäljare som 

(34) Medlemsstaterna bör säkerställa att 
resenärer som köper ett resepaket eller ett 
assisterat researrangemang skyddas fullt ut 
i händelse av att arrangören och/eller 
återförsäljaren om det gäller ett resepaket, 
den återförsäljare som har tillhandahållit 
det assisterade researrangemanget eller 
någon av tjänsteleverantörerna hamnar i 
obestånd. De medlemsstater i vilka 
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tillhandahåller assisterade researrangemang 
är etablerade bör säkerställa att 
näringsidkare som erbjuder sådana 
kombinationer av resetjänster 
tillhandahåller säkerhet avseende 
återbetalning av resenärernas alla 
betalningar samt hemtransport i händelse 
av obestånd. Samtidigt som 
medlemsstaterna också fortsättningsvis ska 
få välja hur skyddet i händelse av obestånd 
ska ges bör medlemsstaterna säkerställa att 
deras nationella program för skydd i 
händelse av obestånd är effektiva och kan 
garantera omedelbar hemtransport av och 
återbetalning till alla resenärer som drabbas
av obeståndet. Det nödvändiga skyddet i 
händelse av obestånd bör beakta den 
faktiska finansiella risken beträffande den 
verksamhet som bedrivs av arrangören,
den berörda återförsäljaren eller 
tjänsteleverantören, inbegripet den typ av 
kombination av resetjänster som de säljer, 
förutsebara säsongsmässiga variationer 
samt förskottsbetalningarnas omfattning 
och det sätt på vilka dessa säkras. I enlighet 
med Europaparlamentets och rådets 
direktiv 2006/123/EG av den 
12 december 2006 om tjänster på den inre 
marknaden25 får sådan säkerhet inte 
begränsas till intyg som utfärdas av 
finansiella operatörer som är etablerade i 
en viss medlemsstat i fall då skydd i 
händelse av obestånd kan tillhandahållas i 
form av en garanti eller en försäkring.

arrangörer och/eller återförsäljare av 
resepaket och återförsäljare som 
tillhandahåller assisterade researrangemang 
är etablerade bör säkerställa att 
näringsidkare som erbjuder sådana 
kombinationer av resetjänster 
tillhandahåller säkerhet avseende 
återbetalning av resenärernas alla 
betalningar samt hemtransport i händelse 
av obestånd. Samtidigt som 
medlemsstaterna också fortsättningsvis ska 
få välja hur skyddet i händelse av obestånd 
ska ges bör medlemsstaterna säkerställa att 
deras nationella program för skydd i 
händelse av obestånd är effektiva och kan 
garantera omedelbar hemtransport av och 
återbetalning till alla resenärer som drabbas 
av obeståndet. Det nödvändiga skyddet i 
händelse av obestånd bör beakta den 
faktiska finansiella risken beträffande den 
verksamhet som bedrivs av arrangören
och/eller återförsäljaren, eller 
tjänsteleverantören, inbegripet den typ av 
kombination av resetjänster som de säljer, 
förutsebara säsongsmässiga variationer 
samt förskottsbetalningarnas omfattning 
och det sätt på vilka dessa säkras. I enlighet 
med Europaparlamentets och rådets 
direktiv 2006/123/EG av den 
12 december 2006 om tjänster på den inre 
marknaden25 får sådan säkerhet inte 
begränsas till intyg som utfärdas av 
finansiella operatörer som är etablerade i 
en viss medlemsstat i fall då skydd i 
händelse av obestånd kan tillhandahållas i 
form av en garanti eller en försäkring.

__________________ __________________
25 EUT L376, 27.12.2006, s. 36. 25 EUT L376, 27.12.2006, s. 36.

Or. en

Motivering

I kommissionens aktuella förslag ifrågasätts den möjlighet som medlemsstaterna enligt 1990 
års direktiv har att definiera vem som är ansvarig (arrangör/återförsäljare) för ett resepaket. 
Det finns inget objektivt berättigande till denna ändring, som inte är anpassad till vissa 
medlemsstaters fragmenterade marknadsstrukturer med många mycket små företag. 
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Dessutom är ansvarstagandet ett starkt försäljningsargument för återförsäljarna, särskilt mot 
bakgrund av den ekonomiska krisen och den ökande konkurrensen från internetbaserade 
näringsidkare, och skapar en stark relation med konsumenten. Det förenklar också 
hanteringen för konsumenten, som bara behöver möta en enda representant. Ett 
ansvarstagande inbegriper ett lämpligt skydd mot obestånd.

Ändringsförslag 138
Ivo Belet

Förslag till direktiv
Skäl 34

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(34) Medlemsstaterna bör säkerställa att 
resenärer som köper ett resepaket eller ett 
assisterat researrangemang skyddas fullt ut 
i händelse av att arrangören, den 
återförsäljare som har tillhandahållit det 
assisterade researrangemanget eller någon 
av tjänsteleverantörerna hamnar i obestånd. 
De medlemsstater i vilka arrangörer av 
resepaket och återförsäljare som 
tillhandahåller assisterade researrangemang 
är etablerade bör säkerställa att 
näringsidkare som erbjuder sådana 
kombinationer av resetjänster 
tillhandahåller säkerhet avseende 
återbetalning av resenärernas alla 
betalningar samt hemtransport i händelse 
av obestånd. Samtidigt som 
medlemsstaterna också fortsättningsvis ska 
få välja hur skyddet i händelse av obestånd 
ska ges bör medlemsstaterna säkerställa att 
deras nationella program för skydd i 
händelse av obestånd är effektiva och kan 
garantera omedelbar hemtransport av och 
återbetalning till alla resenärer som drabbas 
av obeståndet. Det nödvändiga skyddet i 
händelse av obestånd bör beakta den 
faktiska finansiella risken beträffande den 
verksamhet som bedrivs av arrangören, den 
berörda återförsäljaren eller 
tjänsteleverantören, inbegripet den typ av 
kombination av resetjänster som de säljer, 
förutsebara säsongsmässiga variationer 

(34) Medlemsstaterna bör säkerställa att
resenärer som köper ett resepaket eller ett 
assisterat researrangemang skyddas fullt ut 
i händelse av att arrangören, den 
återförsäljare som har tillhandahållit det 
assisterade researrangemanget eller någon 
av tjänsteleverantörerna hamnar i obestånd. 
De medlemsstater i vilka arrangörer av 
resepaket och återförsäljare som 
tillhandahåller assisterade researrangemang 
är etablerade bör säkerställa att 
näringsidkare som erbjuder sådana 
kombinationer av resetjänster 
tillhandahåller säkerhet avseende 
återbetalning av resenärernas alla 
betalningar samt hemtransport i händelse 
av obestånd. Samtidigt som 
medlemsstaterna också fortsättningsvis ska 
få välja hur skyddet i händelse av obestånd 
ska ges bör medlemsstaterna säkerställa att 
deras program för skydd i händelse av 
obestånd är effektiva och kan garantera 
omedelbar hemtransport av och 
återbetalning till alla resenärer som drabbas 
av obeståndet. Det nödvändiga skyddet i 
händelse av obestånd bör beakta den 
faktiska finansiella risken beträffande den 
verksamhet som bedrivs av arrangören, den 
berörda återförsäljaren eller 
tjänsteleverantören, inbegripet den typ av 
kombination av resetjänster som de säljer, 
förutsebara säsongsmässiga variationer 
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samt förskottsbetalningarnas omfattning 
och det sätt på vilka dessa säkras. I enlighet 
med Europaparlamentets och rådets 
direktiv 2006/123/EG av den 
12 december 2006 om tjänster på den inre 
marknaden25 får sådan säkerhet inte 
begränsas till intyg som utfärdas av 
finansiella operatörer som är etablerade i 
en viss medlemsstat i fall då skydd i 
händelse av obestånd kan tillhandahållas i 
form av en garanti eller en försäkring.

samt förskottsbetalningarnas omfattning 
och det sätt på vilka dessa säkras. I enlighet 
med Europaparlamentets och rådets 
direktiv 2006/123/EG av den 
12 december 2006 om tjänster på den inre 
marknaden25 får sådan säkerhet inte 
begränsas till intyg som utfärdas av 
finansiella operatörer som är etablerade i 
en viss medlemsstat i fall då skydd i 
händelse av obestånd kan tillhandahållas i 
form av en garanti eller en försäkring.

__________________ __________________
25 EUT L376 27.12.2006, s. 36. 25 EUT L376 27.12.2006, s. 36.

Or. nl

Motivering

Detta direktiv kommer att införlivas på olika förvaltningsnivåer i medlemsstaterna allt efter 
deras styrelseskick.

Ändringsförslag 139
Sergio Gaetano Cofferati

Förslag till direktiv
Skäl 36

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(36) Vad gäller assisterade 
researrangemang omfattas de berörda 
avtalen av EU:s allmänna 
konsumentskyddslagstiftning och 
sektorspecifik unionslagstiftning utöver 
skyldigheten att tillhandahålla skydd i 
händelse av obestånd och att informera 
resenärer om att enskilda 
tjänsteleverantörer uteslutande är ansvariga 
för sitt avtalsmässiga fullgörande.

(36) Vad gäller assisterade 
researrangemang omfattas de berörda 
avtalen av EU:s allmänna 
konsumentskyddslagstiftning och 
sektorspecifik unionslagstiftning utöver 
skyldigheten att tillhandahålla skydd i 
händelse av obestånd, att ge assistans till 
resenärer som befinner sig i svårigheter
och att informera resenärer om att enskilda 
tjänsteleverantörer uteslutande är ansvariga 
för sitt avtalsmässiga fullgörande.

Or. en



PE526.125v01-00 48/195 AM\1013596SV.doc

SV

Ändringsförslag 140
Philippe Juvin

Förslag till direktiv
Skäl 37

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(37) Resenärer bör skyddas i situationer då 
en återförsäljare sköter bokningen av ett 
resepaket eller ett assisterat 
researrangemang och återförsäljaren begår 
misstag under bokningsprocessen.

(37) Resenärer bör skyddas i situationer då 
en arrangör eller återförsäljare sköter 
bokningen av ett resepaket, eller då en 
återförsäljare sköter bokningen av ett 
assisterat researrangemang och arrangören 
eller återförsäljaren begår misstag under 
bokningsprocessen.

Or. en

Motivering

I artikel 19 anges återförsäljarens ansvar vid bokningsfel (oavsett om återförsäljaren sköter 
bokningen av ett resepaket eller ett assisterat researrangemang). I denna artikel behandlas 
dock inte ansvaret för bokningsfel av arrangören när den senare sköter bokningen direkt. 
Arrangörer bör i detta fall också vara ansvariga för bokningsfel.

Ändringsförslag 141
Sergio Gaetano Cofferati

Förslag till direktiv
Skäl 37 a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(37a) Kommissionen bör genom tekniska 
standarder utveckla två visuella 
europeiska indikatorer för att indikera 
paketresor respektive assisterade 
researrangemang. Dessa indikatorer 
kommer inte att avse kvaliteten på avtalet 
eller på de tjänster som erbjuds, utan 
kommer bara att tala om för resenären 
om denne har att göra med en paketresa 
eller ett sammanlänkat researrangemang. 
Färgerna på dessa indikatorer ska vara 
grönt för paketresor och gult för de 
sammanlänkade researrangemangen, så 
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att det klart och tydligt framgår vilka de 
olika skyddsnivåerna är och vilka 
garantier resenären erbjuds.

Or. en

Ändringsförslag 142
Ivo Belet

Förslag till direktiv
Skäl 39

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(39) Medlemsstaterna måste fastställa 
påföljder för brott mot nationella
bestämmelser som införlivar detta direktiv 
och säkerställa att dessa verkställs. De 
föreskrivna påföljderna ska vara effektiva, 
proportionella och avskräckande.

(39) Medlemsstaterna måste fastställa 
påföljder för brott mot bestämmelser som 
införlivar detta direktiv och säkerställa att 
dessa verkställs. De föreskrivna 
påföljderna ska vara effektiva, 
proportionella och avskräckande.

Or. nl

Motivering

Detta direktiv kommer att införlivas på olika förvaltningsnivåer i medlemsstaterna allt efter 
deras styrelseskick.

Ändringsförslag 143
Ivo Belet

Förslag till direktiv
Skäl 43

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(43) I enlighet med den gemensamma 
politiska förklaringen av den 28 september 
2011 från medlemsstaterna och 
kommissionen om förklarande dokument 
har medlemsstaterna åtagit sig att i 
motiverade fall låta anmälan om 
införlivandeåtgärder åtföljas av ett eller 
flera förklarande dokument om 

(43) I enlighet med den gemensamma 
politiska förklaringen av den 28 september 
2011 från medlemsstaterna och 
kommissionen om förklarande dokument 
har medlemsstaterna åtagit sig att i 
motiverade fall låta anmälan om 
införlivandeåtgärder åtföljas av ett eller 
flera förklarande dokument om 
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förhållandet mellan de olika delarna i ett 
direktiv och motsvarande delar i nationella
instrument för införlivande. Med avseende 
på detta direktiv anser lagstiftaren att 
översändandet av sådana dokument är 
motiverat.

förhållandet mellan de olika delarna i ett 
direktiv och motsvarande delar i instrument 
för införlivande. Med avseende på detta 
direktiv anser lagstiftaren att 
översändandet av sådana dokument är 
motiverat.

Or. nl

Motivering

Detta direktiv kommer att införlivas på olika förvaltningsnivåer i medlemsstaterna allt efter 
deras styrelseskick.

Ändringsförslag 144
Emma McClarkin

Förslag till direktiv
Artikel 1 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Detta direktiv ska bidra till en väl 
fungerande inre marknad och till 
uppnåendet av en hög 
konsumentskyddsnivå genom att tillnärma
vissa aspekter av medlemsstaternas lagar, 
regler och administrativa bestämmelser vad 
gäller avtal om paketresor och assisterade 
researrangemang som sluts mellan 
resenärer och näringsidkare.

Detta direktiv ska bidra till en väl 
fungerande inre marknad och till 
uppnåendet av en hög 
konsumentskyddsnivå genom att tillnärma
lämpliga aspekter av medlemsstaternas 
lagar, regler och administrativa 
bestämmelser vad gäller avtal om 
paketresor och assisterade 
researrangemang som sluts mellan 
resenärer och näringsidkare.

Or. en

Ändringsförslag 145
Matteo Salvini

Förslag till direktiv
Artikel 1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Detta direktiv ska bidra till en väl Detta direktiv ska bidra till en väl 
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fungerande inre marknad och till 
uppnåendet av en hög 
konsumentskyddsnivå genom att tillnärma 
vissa aspekter av medlemsstaternas lagar, 
regler och administrativa bestämmelser vad 
gäller avtal om paketresor och assisterade 
researrangemang som sluts mellan 
resenärer och näringsidkare.

fungerande inre marknad och till 
uppnåendet av en hög 
konsumentskyddsnivå genom att tillnärma 
vissa aspekter av medlemsstaternas lagar, 
regler och administrativa bestämmelser vad 
gäller avtal om paketresor som sluts mellan 
resenärer och näringsidkare.

Or. en

Motivering

Omfattningen av paketresedirektivet bör vara begränsad till kombinationer av resetjänster 
som utgör ett paket. Införandet av det nya begreppet ”assisterat researrangemang” i detta 
direktiv skulle kunna få negativa effekter för konsumenter och företag.

Ändringsförslag 146
Matteo Salvini

Förslag till direktiv
Artikel 2 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Detta direktiv ska gälla för resepaket 
som saluförs eller säljs av näringsidkare till 
resenärer, med undantag för artikel 17, och 
för assisterade researrangemang med 
undantag för artiklarna 4–14, artikel 18 
och artikel 21.1.

1. Detta direktiv ska gälla för resepaket 
som saluförs eller säljs av näringsidkare till 
resenärer, med undantag för artikel 17.

Or. en

Motivering

Omfattningen av paketresedirektivet bör vara begränsad till kombinationer av resetjänster 
som utgör ett paket. Införandet av det nya begreppet ”assisterat researrangemang” i detta 
direktiv skulle kunna få negativa effekter för konsumenter och företag.

Ändringsförslag 147
Jorgo Chatzimarkakis
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Förslag till direktiv
Artikel 2 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Detta direktiv ska gälla för resepaket 
som saluförs eller säljs av näringsidkare till 
resenärer, med undantag för artikel 17, och 
för assisterade researrangemang med 
undantag för artiklarna 4–14, artikel 18 
och artikel 21.1.

1. Detta direktiv ska gälla för resepaket 
som saluförs eller säljs av näringsidkare till 
resenärer, med undantag för artikel 17.

Or. en

Motivering

Omfattningen av detta direktiv bör vara begränsad till paketresor, eftersom skiljelinjen 
mellan vad som inkluderas och inte inkluderas annars blir för oklar.

Ändringsförslag 148
Sergio Gaetano Cofferati

Förslag till direktiv
Artikel 2 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Detta direktiv ska gälla för resepaket 
som saluförs eller säljs av näringsidkare till 
resenärer, med undantag för artikel 17, och 
för assisterade researrangemang med 
undantag för artiklarna 4–14, artikel 18 
och artikel 21.1.

1. Detta direktiv ska gälla för resepaket 
som saluförs eller säljs av näringsidkare till 
resenärer, med undantag för artikel 17, och 
för assisterade researrangemang med 
undantag för artiklarna 4–13, artikel 18 
och artikel 21.1.

Or. en

Ändringsförslag 149
Bernadette Vergnaud

Förslag till direktiv
Artikel 2 – punkt 1 – stycke 1a (nytt)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

Förutom för näringsidkare enligt 
definitionen i artikel 3.7 kan 
medlemsstaterna även kräva att ideella 
organisationer som kombinerar och/eller 
säljer resepaket, även om det är tillfälligt, 
ska fullgöra de skyldigheter som 
föreskrivs i detta direktiv, med undantag 
av artikel 17.

Or. fr

Motivering

Det bör preciseras att föreningar och ideella organisationer inte är undantagna från 
direktivets tillämpningsområde för att framför allt se till att de omfattas av en ekonomisk 
säkerhet och kan garantera sina medlemmar återbetalning eller hemtransport.

Ändringsförslag 150
Emma McClarkin

Förslag till direktiv
Artikel 2 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Medlemsstaterna får, om inget annat 
anges i de respektive bestämmelserna i 
detta direktiv, anta eller behålla strängare 
bestämmelser inom de områden som 
omfattas av detta direktiv, för att 
säkerställa en högre nivå av 
konsumentskydd.

Or. en

Ändringsförslag 151
Anna Hedh

Förslag till direktiv
Artikel 2 – punkt 2 – led a
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) Resepaket och assisterade 
researrangemang som omfattar en 
tidsperiod på mindre än 24 timmar, såvida 
inte inkvartering över natten ingår.

utgår

Or. sv

Ändringsförslag 152
Sergio Gaetano Cofferati

Förslag till direktiv
Artikel 2 – punkt 2 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) Resepaket och assisterade 
researrangemang som omfattar en 
tidsperiod på mindre än 24 timmar, såvida 
inte inkvartering över natten ingår.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 153
Catherine Stihler

Förslag till direktiv
Artikel 2 – punkt 2 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) Resepaket och assisterade
researrangemang som omfattar en 
tidsperiod på mindre än 24 timmar, såvida 
inte inkvartering över natten ingår.

(a) Resepaket och sammanlänkade
researrangemang som omfattar en 
tidsperiod på mindre än 24 timmar, såvida 
inte inkvartering över natten ingår.

Or. en

Ändringsförslag 154
Matteo Salvini
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Förslag till direktiv
Artikel 2 – punkt 2 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) Resepaket och assisterade 
researrangemang som omfattar en 
tidsperiod på mindre än 24 timmar, såvida 
inte inkvartering över natten ingår.

(a) Resepaket som omfattar en tidsperiod 
på mindre än 24 timmar, såvida inte 
inkvartering över natten ingår.

Or. en

Ändringsförslag 155
Heide Rühle

Förslag till direktiv
Artikel 2 – punkt 2 – led aa (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(aa) Resepaket och sammanlänkade 
researrangemang utan väsentliga 
transportelement.

Or. en

Ändringsförslag 156
Emma McClarkin

Förslag till direktiv
Artikel 2 – punkt 2 – led aa (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(aa) Resepaket och kombinerade 
arrangemang som erbjuds eller sätts 
samman av exempelvis 
välgörenhetsorganisationer, ideella 
föreningar, fotbollsklubbar och skolor.

Or. en
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Ändringsförslag 157
Hans-Peter Mayer

Förslag till direktiv
Artikel 2 – punkt 2 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) Kompletterande avtal som omfattar 
finansiella tjänster.

(b) Kompletterande avtal som omfattar 
resetjänster som utgör kompletterande 
tjänster till resepaketet och som 
tilläggsbokas utan arrangörens 
medverkan eller kompletterande avtal som 
omfattar finansiella tjänster.

Or. de

Motivering

Det skulle inte vara rimligt att utsätta återförsäljare för risken att även hamna i en 
researrangörs roll eller att betraktas som leverantörer av ett assisterat researrangemang om 
de till ett bokat resepaket förmedlar en kompletterande tjänst, t.ex. en tågbiljett till 
flygplatsen. Då skulle återförsäljaren inte bara bli ansvarig för den bokade extra tjänsten 
utan också för resepaketet trots att arrangören redan är ansvarig för det.

Ändringsförslag 158
Emma McClarkin

Förslag till direktiv
Artikel 2 – punkt 2 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) Resepaket och assisterade 
researrangemang som köpts på grundval 
av ramavtal mellan en resenärs 
arbetsgivare och en näringsidkare som är 
specialist inom anordnandet av
affärsresor.

(c) Resepaket och assisterade 
researrangemang som köpts för affärsresor.

Or. en

Ändringsförslag 159
Heide Rühle
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Förslag till direktiv
Artikel 2 – punkt 2 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) Resepaket och assisterade 
researrangemang som köpts på grundval av 
ramavtal mellan en resenärs arbetsgivare 
och en näringsidkare som är specialist 
inom anordnandet av affärsresor.

(c) Resepaket och assisterade 
researrangemang som köpts på grundval av 
ramavtal för en affärsresa eller av ett 
företag för vars räkning resenären reser.

Or. en

Ändringsförslag 160
Ildikó Gáll-Pelcz

Förslag till direktiv
Artikel 2 – punkt 2 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) Resepaket och assisterade 
researrangemang som köpts på grundval 
av ramavtal mellan en resenärs 
arbetsgivare och en näringsidkare som är 
specialist inom anordnandet av 
affärsresor.

(c) Resepaket och assisterade 
researrangemang som köpts av ett företag 
för vars räkning resenären reser och en 
näringsidkare.

Or. en

Motivering

Den föreslagna uteslutningen skulle bara gälla näringsidkare specialiserade på att sälja 
förvaltade affärsresor, vilket skapar ojämlika villkor för resebyråer som säljer både 
fritidsrelaterade tjänster och affärsreserelaterade tjänster. Det behövs ett tydligare 
uteslutande av affärsresor genom en inriktning på tjänster som levereras till en juridisk 
person, där det är denna person och inte affärsresenären som faktureras.

Ändringsförslag 161
Matteo Salvini

Förslag till direktiv
Artikel 2 – punkt 2 – led c
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) Resepaket och assisterade 
researrangemang som köpts på grundval 
av ramavtal mellan en resenärs 
arbetsgivare och en näringsidkare som är 
specialist inom anordnandet av affärsresor.

(c) Resepaket som köpts på grundval av 
ramavtal mellan en resenärs arbetsgivare 
och en näringsidkare som är specialist 
inom anordnandet av affärsresor.

Or. en

Ändringsförslag 162
Sergio Gaetano Cofferati

Förslag till direktiv
Artikel 2 – punkt 2 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(d) Resepaket i samband med vilka högst 
en resetjänst enligt artikel 3.1 a–c 
kombineras med en resetjänst enligt 
artikel 3.1 d, om denna tjänst inte utgör 
en betydande del av resepaketet, eller

utgår

Or. en

Ändringsförslag 163
Othmar Karas

Förslag till direktiv
Artikel 2 – punkt 2 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(d) Resepaket i samband med vilka högst 
en resetjänst enligt artikel 3.1 a–c 
kombineras med en resetjänst enligt 
artikel 3.1 d, om denna tjänst inte utgör en 
betydande del av resepaketet.

(d) Resepaket i samband med vilka högst 
en resetjänst enligt artikel 3.1 a–c 
kombineras med resetjänster enligt 
artikel 3.1 d, om dessa tjänster inte utgör 
en betydande del av resepaketet.

Or. de
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Motivering

Undantaget bör även gälla vid kombination av resetjänsten med mer än en extra 
kompletterande tjänst, t.ex. inträde till ett spa, cykeluthyrning och en guidad vandring om 
dessa kompletterande tjänster inte utgör en betydande del av resan.

Ändringsförslag 164
Jorgo Chatzimarkakis

Förslag till direktiv
Artikel 2 – punkt 2 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(d) Resepaket i samband med vilka högst 
en resetjänst enligt artikel 3.1 a–c 
kombineras med en resetjänst enligt 
artikel 3.1 d, om denna tjänst inte utgör en 
betydande del av resepaketet, eller

(d) Resepaket i samband med vilka högst 
en resetjänst enligt artikel 3.1 a–c 
kombineras med en resetjänst enligt 
artikel 3.1 d, om denna tjänst inte utgör 
upp till 40 % av resepaketet, eller

Or. en

Ändringsförslag 165
Hans-Peter Mayer

Förslag till direktiv
Artikel 2 – punkt 2 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(d) Resepaket i samband med vilka högst 
en resetjänst enligt artikel 3.1 a–c 
kombineras med en resetjänst enligt 
artikel 3.1 d, om denna tjänst inte utgör en 
betydande del av resepaketet.

(d) Resepaket i samband med vilka högst 
en resetjänst enligt artikel 3.1 a–c 
kombineras med en resetjänst enligt 
artikel 3.1 d, om den sistnämnda tjänsten
inte utgör en betydande del av resepaketet 
eller det är tydligt att den inte är det 
verkliga skälet till resan.

Or. de

Motivering

Om den viktigaste delen uttryckligen utgörs av den kompletterande tjänsten, dvs. att hotellet 
endast bokades på grund av musikalen, är direktivet tillämpligt. Men om det är frågan om en 
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bisak som inte är den viktigaste delen (gästen stannar fem nätter i staden och bokar biljetter 
för en musikal för en kväll) bör denna bokning inte omfattas av direktivet.

Ändringsförslag 166
Emma McClarkin

Förslag till direktiv
Artikel 2 – punkt 2 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(d) Resepaket i samband med vilka högst 
en resetjänst enligt artikel 3.1 a–c 
kombineras med en resetjänst enligt 
artikel 3.1 d, om denna tjänst inte utgör en 
betydande del av resepaketet, eller

(d) Resepaket i samband med vilka högst 
en resetjänst enligt artikel 3.1 a–c 
kombineras med en resetjänst enligt 
artikel 3.1 d, om denna tjänst inte utgör en 
betydande del av resepaketet eller om den 
kompletterande tjänsten inte uttryckligen 
marknadsförs som resans viktigaste del, 
eller

Or. en

Ändringsförslag 167
Hans-Peter Mayer

Förslag till direktiv
Artikel 2 – punkt 2 – led ea (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ea) Passagerartransport med buss, tåg, 
båt eller flyg där inkvartering ingår om 
det är tydligt att transportkaraktären 
dominerar och en sådan persontransport 
inte kombineras med en annan resetjänst 
i den mening som avses i artikel 3.1 b–d.

Or. de

Ändringsförslag 168
Jorgo Chatzimarkakis
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Förslag till direktiv
Artikel 2 – punkt 2 – led ea (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ea) Affärsresor.

Or. en

Ändringsförslag 169
Emma McClarkin

Förslag till direktiv
Artikel 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 2a
Medlemsstaterna får välja att inte anta 
bestämmelser som är nödvändiga för att 
följa detta direktiv när det gäller resepaket 
eller sammanlänkade researrangemang 
där alla resetjänster ska tillhandahållas 
inom medlemsstaten och när de inte 
innefattar transport av passagerare.

Or. en

Ändringsförslag 170
Pablo Arias Echeverría

Förslag till direktiv
Artikel 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 2a
Harmoniseringsnivå

1. Detta direktiv ska inte utgöra ett hinder 
för medlemsstaterna att bibehålla eller 
införa strängare bestämmelser för 
konsumentskydd, förutsatt att 
bestämmelserna är förenliga med de 
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skyldigheter som EU-rätten ålägger 
medlemsstaterna.
2. Utan hinder av vad som sägs i punkt 1 
är de informationskrav som ställs i detta 
direktiv uttömmande, dock ska de gälla 
med förbehåll för informationskraven i 
andra tillämpliga EU-rättsakter (se vidare 
direktiven 2000/31/EG och 2006/123/EG 
samt förordningarna (EG) nr 1107/2006, 
(EG) nr 1008/2008, (EG) nr 1371/2007, 
(EU) nr 181/2011, (EU) nr 1177/2010 och 
(EG) nr 211/2005).

Or. es

Motivering

Förslaget avser att ge en tillräcklig förklaring av den åsyftade harmoniseringsnivån, med 
hänsyn tagen till bestämmelsen i skäl 24 i förslaget till direktiv.

Ändringsförslag 171
Emma McClarkin

Förslag till direktiv
Artikel 3 – led 2 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(2) resepaket: en kombination av minst två 
olika typer av resetjänster avsedda för 
samma resa eller semester om

(2) resepaket: en kombination av transport 
av passagerare och minst en annan typ av 
resetjänst avsedd för samma resa eller 
semester om

Or. en

Ändringsförslag 172
Jorgo Chatzimarkakis

Förslag till direktiv
Artikel 3 – led 2 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(2) resepaket: en kombination av minst två (2) resepaket: en kombination av minst två 
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olika typer av resetjänster avsedda för 
samma resa eller semester om

olika typer av resetjänster (av vilka en 
måste inkludera transport av passagerare)
avsedda för samma resa eller semester om

Or. en

Ändringsförslag 173
Catherine Stihler

Förslag till direktiv
Artikel 3 – led 2 – led b – led i

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(i) köps från ett enda försäljningsställe 
inom samma bokningsprocess,

(i) köps från ett enda försäljningsställe 
inom samma bokningsprocess där alla 
tjänster har valts av resenären innan 
resenären har gått med på att betala,

Or. en

Motivering

Detta bidrar till att förtydliga denna process och särskilja den från 
sammanlänkade/assisterade researrangemang. Detta återspeglar också innehållet i skäl 10.

Ändringsförslag 174
Emma McClarkin

Förslag till direktiv
Artikel 3 – led 2 – led b – led i

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(i) köps från ett enda försäljningsställe 
inom samma bokningsprocess,

(i) köps från ett enda försäljningsställe 
inom samma bokningsprocess och alla 
tjänster har valts av resenären innan 
resenären har gått med på att betala,

Or. en
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Ändringsförslag 175
Jorgo Chatzimarkakis

Förslag till direktiv
Artikel 3 – led 2 – led b – led i

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(i) köps från ett enda försäljningsställe 
inom samma bokningsprocess,

utgår

Or. en

Motivering

Bokning av resplaner från ett enda försäljningsställe med samma bokningsprocess skulle inte 
nödvändigtvis utgöra ett paketerbjudande. I ett sådant fall bör definitionen begränsas till ett 
reseköp som har ett allomfattande totalpris.

Ändringsförslag 176
Anna Hedh

Förslag till direktiv
Artikel 3 – led 2 – led b – led i

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(i) köps från ett enda försäljningsställe 
inom samma bokningsprocess,

(i) köps från ett enda försäljningsställe, 
eller

Or. sv

Ändringsförslag 177
Sergio Gaetano Cofferati

Förslag till direktiv
Artikel 3 – led 2 – led b – led i

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(i) köps från ett enda försäljningsställe
inom samma bokningsprocess,

(i) köps från ett enda försäljningsställe,

Or. en
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Ändringsförslag 178
Anna Hedh

Förslag till direktiv
Artikel 3 – led 2 – led b – led ii

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ii) erbjuds eller debiteras till ett 
allomfattande eller totalt pris,

(ii) erbjuds eller debiteras till ett 
allomfattande eller totalt pris, eller

Or. sv

Ändringsförslag 179
Anna Hedh

Förslag till direktiv
Artikel 3 – led 2 – led b – led iii

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(iii) marknadsförs eller säljs med 
beteckningen ”resepaket” eller en liknande 
beteckning,

(iii) marknadsförs eller säljs med 
beteckningen ”resepaket” eller en liknande 
beteckning, eller

Or. sv

Ändringsförslag 180
Jorgo Chatzimarkakis

Förslag till direktiv
Artikel 3 – led 2 – led b – led iv

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(iv) kombineras efter slutandet av ett avtal 
enligt vilket en näringsidkare ger 
resenären rätt att välja bland ett urval av 
olika slags resetjänster, eller

utgår

Or. en
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Ändringsförslag 181
Heide Rühle

Förslag till direktiv
Artikel 3 – led 2 – led b – led v

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(v) köps från separata näringsidkare 
genom sammanlänkade 
bokningsprocesser via internet där 
resenärens namn eller de uppgifter som 
krävs för att fullborda 
bokningstransaktionen överförs mellan 
näringsidkarna senast när bokningen av 
den första tjänsten bekräftats.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 182
Matteo Salvini

Förslag till direktiv
Artikel 3 – led 2 – led b – led v

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(v) köps från separata näringsidkare 
genom sammanlänkade 
bokningsprocesser via internet där 
resenärens namn eller de uppgifter som 
krävs för att fullborda 
bokningstransaktionen överförs mellan 
näringsidkarna senast när bokningen av 
den första tjänsten bekräftats.

utgår

Or. en

Motivering

De första fyra kriterierna för definitionen av ett resepaket i artikel 3.2 b motsvarar det som 
både konsumenter och resetjänstleverantörer rimligen skulle anse vara ett resepaket. Detta 
gäller inte sammanlänkade bokningsprocesser via internet, där två tjänster, som bara är 
relaterade till varandra genom webblänkar, köps var för sig på olika webbplatser och från 
olika leverantörer.
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Ändringsförslag 183
Jorgo Chatzimarkakis

Förslag till direktiv
Artikel 3 – led 2 – led b – led v

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(v) köps från separata näringsidkare 
genom sammanlänkade 
bokningsprocesser via internet där 
resenärens namn eller de uppgifter som 
krävs för att fullborda 
bokningstransaktionen överförs mellan 
näringsidkarna senast när bokningen av 
den första tjänsten bekräftats.

utgår

Or. en

Motivering

Köp som görs från olika näringsidkare och endast är sammanlänkade genom 
bokningsprocesser via internet skiljer sig från konceptet paketresa, i synnerhet då det 
förmodligen inte finns något totalpris.

Ändringsförslag 184
Sergio Gaetano Cofferati

Förslag till direktiv
Artikel 3 – led 2 – led b – led v

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(v) köps från separata näringsidkare genom 
sammanlänkade bokningsprocesser via 
internet där resenärens namn eller de 
uppgifter som krävs för att fullborda
bokningstransaktionen överförs mellan 
näringsidkarna senast när bokningen av 
den första tjänsten bekräftats.

(v) köps från separata näringsidkare genom 
sammanlänkade bokningsprocesser via 
internet där resenärens namn eller andra 
reservationsdata som krävs för att 
fullborda bokningstransaktioner överförs 
mellan näringsidkarna senast när 
bokningen av den första tjänsten bekräftats.

Or. en
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Ändringsförslag 185
Philippe Juvin

Förslag till direktiv
Artikel 3 – led 2 – led b – led v

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(v) köps från separata näringsidkare genom 
sammanlänkade bokningsprocesser via 
internet där resenärens namn eller de 
uppgifter som krävs för att fullborda 
bokningstransaktionen överförs mellan 
näringsidkarna senast när bokningen av 
den första tjänsten bekräftats.

(v) köps från separata näringsidkare genom 
sammanlänkade bokningsprocesser via 
internet där både resenärens
personuppgifter som krävs för att fullborda 
bokningstransaktionen (inklusive 
resenärens namn, kontaktuppgifter och 
kreditkortsnummer) och uppgifter 
specifikt relaterade till den första 
resetjänsten (inklusive resmål och 
reseperiod) överförs mellan näringsidkarna 
senast när bokningen av den första tjänsten 
bekräftats via e-post.

Or. en

Motivering

Förtydligande av det slags information som utbyts (”uppgifter”), särskilt för att göra en 
tydlig åtskillnad mellan en paketresa enligt definitionen i artikel 3.2 v och ett assisterat 
researrangemang enligt definitionen i artikel 3.5 b, då situationerna verkar likartade. 
Dessutom måste den korrekta tiden för bekräftelsen klargöras (mottagning av 
e-postbekräftelsen) för att rättssäkerheten ska säkerställas (definitionen av tidsperioden 
inverkar på vad som ska anses vara eller inte vara en paketresa).

Ändringsförslag 186
Emma McClarkin

Förslag till direktiv
Artikel 3 – led 2 – led b – led v

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(v) köps från separata näringsidkare genom 
sammanlänkade bokningsprocesser via 
internet där resenärens namn eller de
uppgifter som krävs för att fullborda 
bokningstransaktionen överförs mellan 
näringsidkarna senast när bokningen av 

(v) köps från separata näringsidkare genom 
sammanlänkade bokningsprocesser via 
internet där resenärens namn eller de data
som krävs för att fullborda 
bokningstransaktionen överförs mellan 
näringsidkarna med början senast när 
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den första tjänsten bekräftats. bokningen av den första tjänsten bekräftats
och då alla avtal sluts senast en dag efter 
denna bekräftelse.

Or. en

Ändringsförslag 187
Anna Hedh

Förslag till direktiv
Artikel 3 – punkt 2 – led b – led v

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(v) köps från separata näringsidkare genom 
sammanlänkade bokningsprocesser via 
internet där resenärens namn eller de 
uppgifter som krävs för att fullborda 
bokningstransaktionen överförs mellan 
näringsidkarna senast när bokningen av 
den första tjänsten bekräftats.

(v) köps från separata näringsidkare genom 
sammanlänkade bokningsprocesser online 
eller offline där resenärens namn eller de 
uppgifter som krävs för att fullborda 
bokningstransaktionen överförs mellan 
näringsidkarna senast när bokningen av 
den första tjänsten bekräftats.

Or. sv

Ändringsförslag 188
Catherine Stihler

Förslag till direktiv
Artikel 3 – led 2 – led b – led v

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(v) köps från separata näringsidkare genom 
sammanlänkade bokningsprocesser via 
internet där resenärens namn eller de
uppgifter som krävs för att fullborda 
bokningstransaktionen överförs mellan 
näringsidkarna senast när bokningen av 
den första tjänsten bekräftats.

(v) köps från separata näringsidkare genom 
sammanlänkade bokningsprocesser via 
internet där resenärens namn eller de data
som krävs för att fullborda 
bokningstransaktionen överförs mellan 
näringsidkarna senast när bokningen av 
den första tjänsten bekräftats.

Or. en
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Ändringsförslag 189
Ivo Belet

Förslag till direktiv
Artikel 3 – punkt 3 – led b – led v

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(v) köps från separata näringsidkare genom 
sammanlänkade bokningsprocesser via 
internet där resenärens namn eller de 
uppgifter som krävs för att fullborda 
bokningstransaktionen överförs mellan 
näringsidkarna senast när bokningen av 
den första tjänsten bekräftats.

(v) köps samtidigt från separata 
näringsidkare genom sammanlänkade 
bokningsprocesser via internet där 
resenärens namn eller de uppgifter som 
krävs för att fullborda 
bokningstransaktionen överförs mellan 
näringsidkarna senast när bokningen av 
den första tjänsten bekräftats.

Or. nl

Ändringsförslag 190
Matteo Salvini

Förslag till direktiv
Artikel 3 – led 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(5) assisterat researrangemang: en 
kombination av minst två olika typer av 
resetjänster avsedda för samma resa eller 
semester, vilka inte utgör ett resepaket och 
som leder till slutandet av separata avtal 
med de enskilda resetjänstleverantörerna, 
om en återförsäljare förmedlar 
kombinationen, antingen

utgår

(a) på grundval av separata bokningar vid 
tidpunkten för ett enda besök hos eller en 
enda kontakt med försäljningsstället, eller
(b) genom anskaffande av ytterligare 
resetjänster från en annan näringsidkare 
på ett målinriktat sätt genom 
sammanlänkade bokningsprocesser via 
internet senast när bokningen av den 
första tjänsten bekräftats.
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Or. en

Motivering

Omfattningen av paketresedirektivet bör vara begränsad till kombinationer av resetjänster 
som utgör ett paket. Införandet av det nya begreppet ”assisterat researrangemang” i detta 
direktiv skulle kunna få negativa effekter för konsumenter och företag. Dessutom kommer 
oklarheten angående den konkreta skillnaden mellan begreppen ”resepaket” och ”assisterat 
researrangemang” att skapa ytterligare förvirring bland konsumenterna.

Ändringsförslag 191
Emma McClarkin

Förslag till direktiv
Artikel 3 – led 5 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(5) assisterat researrangemang: en 
kombination av minst två olika typer av 
resetjänster avsedda för samma resa eller 
semester, vilka inte utgör ett resepaket och 
som leder till slutandet av separata avtal 
med de enskilda resetjänstleverantörerna, 
om en återförsäljare förmedlar 
kombinationen, antingen

(5) sammanlänkat researrangemang: en 
kombination av transport av passagerare 
och minst en annan typ av resetjänst
avsedda för samma resa eller semester, 
vilka inte utgör ett resepaket och som leder 
till slutandet av separata avtal med de 
enskilda resetjänstleverantörerna, om en 
återförsäljare förmedlar kombinationen, 
antingen

Or. en

Motivering

Övergripande ändring. ”Sammanlänkat researrangemang” beskriver tydligare typen av 
affärsmodell och undanröjer misstolkningar som kan uppstå med den nuvarande termen.

Ändringsförslag 192
Ivo Belet

Förslag till direktiv
Artikel 3 – punkt 6 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(6) assisterat researrangemang: en 
kombination av minst två olika typer av 

(6) assisterat researrangemang: en 
kombination av minst två olika typer av 
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resetjänster avsedda för samma resa eller 
semester, vilka inte utgör ett resepaket och 
som leder till slutandet av separata avtal 
med de enskilda resetjänstleverantörerna, 
om en återförsäljare förmedlar 
kombinationen, antingen

resetjänster avsedda för samma resa eller 
semester, vilka inte utgör ett resepaket och 
som efter att det första avtalet med 
arrangören om en resetjänst har slutits
leder till slutandet av separata avtal med de 
enskilda resetjänstleverantörerna, om 
arrangören eller en återförsäljare 
förmedlar kombinationen, antingen

Or. nl

Ändringsförslag 193
Emma McClarkin

Förslag till direktiv
Artikel 3 – led 5 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) på grundval av separata bokningar vid 
tidpunkten för ett enda besök hos eller en 
enda kontakt med försäljningsstället, eller

(a) på grundval av separata bokningar där 
resenären väljer och betalar för varje 
tjänst var för sig, eller

Or. en

Ändringsförslag 194
Heide Rühle

Förslag till direktiv
Artikel 3 – led 5 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) genom anskaffande av ytterligare 
resetjänster från en annan näringsidkare 
på ett målinriktat sätt genom
sammanlänkade bokningsprocesser via 
internet senast när bokningen av den första 
tjänsten bekräftats.

(b) genom sammanlänkade 
bokningsprocesser via internet där 
resenärens namn eller annan 
identitetsinformation för resenären 
överförs mellan näringsidkarna senast när 
bokningen av den första tjänsten bekräftats.

Or. en
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Ändringsförslag 195
Philippe Juvin

Förslag till direktiv
Artikel 3 – led 5 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) genom anskaffande av ytterligare 
resetjänster från en annan näringsidkare på 
ett målinriktat sätt genom sammanlänkade 
bokningsprocesser via internet senast när 
bokningen av den första tjänsten bekräftats.

(b) genom anskaffande av ytterligare 
resetjänster från en annan näringsidkare 
genom sammanlänkade bokningsprocesser 
via internet på ett målinriktat sätt som 
innebär en överföring mellan 
näringsidkarna av uppgifter specifikt 
relaterade till den första resetjänsten 
(inklusive resmål och reseperiod), utan 
någon överföring av resenärens 
personuppgifter senast när bokningen av 
den första tjänsten bekräftats via e-post.

Or. en

Motivering

Förtydligande av det slags information som utbyts (åtskillnad mellan en paketresa enligt 
definitionen i artikel 3.2 v och ett assisterat researrangemang enligt definitionen i artikel 
3.5 b). En länk på en webbplats kan inte ensam utgöra ett assisterat researrangemang (krav 
på en minsta överföring av information mellan näringsidkare endast om bokningen – resmål 
och reseperiod). Den korrekta tiden för bekräftelsen måste klargöras (mottagning av 
e-postbekräftelsen) för att rättssäkerheten ska säkerställas (definitionen av tidsperioden 
inverkar på vad som ska anses vara eller inte vara en paketresa).

Ändringsförslag 196
Emma McClarkin

Förslag till direktiv
Artikel 3 – led 5 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) genom anskaffande av ytterligare 
resetjänster från en annan näringsidkare på 
ett målinriktat sätt genom sammanlänkade 
bokningsprocesser via internet senast när 
bokningen av den första tjänsten bekräftats.

(b) genom anskaffande av ytterligare 
resetjänster som erbjuds av en annan 
näringsidkare på ett målinriktat sätt genom 
sammanlänkade bokningsprocesser via 
internet med början senast när bokningen 
av den första tjänsten bekräftats och med 
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avslutning senast en dag efter denna 
bekräftelse.

Or. en

Ändringsförslag 197
Sergio Gaetano Cofferati

Förslag till direktiv
Artikel 3 – led 5 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) genom anskaffande av ytterligare 
resetjänster från en annan näringsidkare på 
ett målinriktat sätt genom sammanlänkade 
bokningsprocesser via internet senast när 
bokningen av den första tjänsten 
bekräftats.

(b) genom anskaffande av ytterligare 
resetjänster från en annan näringsidkare på 
ett målinriktat sätt genom sammanlänkade 
bokningsprocesser via internet.

Or. en

Ändringsförslag 198
Bernadette Vergnaud

Förslag till direktiv
Artikel 3 – led 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(6) resenär: en person som vill sluta ett 
avtal eller har rätt att resa på grundval av 
ett avtal som har slutits inom detta 
direktivs tillämpningsområde, inbegripet 
affärsresenärer i den mån dessa inte reser
på grundval av ett ramavtal med en 
näringsidkare som är specialist inom 
anordnandet av affärsresor.

(6) konsument: en person som vill sluta ett 
avtal eller har rätt att resa på grundval av 
ett avtal som har slutits inom detta 
direktivs tillämpningsområde, inbegripet 
för yrkesändamål (affärsresor) i den mån 
resan inte sker på grundval av ett ramavtal 
med en näringsidkare som är specialist 
inom anordnandet av affärsresor.

Or. fr

Motivering

Det är lämpligt att återgå till definitionen av ”konsument” i direktiv 90/314/EG, eftersom 



AM\1013596SV.doc 75/195 PE526.125v01-00

SV

definitionen av resenär kan visa sig vara problematisk, särskilt om den person som reser inte 
är den som köpte resan.

Ändringsförslag 199
Bernadette Vergnaud

Förslag till direktiv
Artikel 3 – led 6a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(6a) resenär: en person som har rätt att 
resa på grundval av ett avtal som har 
slutits inom detta direktivs 
tillämpningsområde, inbegripet för 
yrkesändamål, oavsett om resenären är 
den konsument som har slutit avtalet.

Or. fr

Motivering

Definitionen av ”konsument” i direktiv 90/314/EG har återinförts. Definitionen av resenär 
bör anpassas eftersom den kan visa sig vara problematisk, särskilt om den person som reser 
inte är den som köpte resan.

Ändringsförslag 200
Catherine Stihler

Förslag till direktiv
Artikel 3 – led 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(7) näringsidkare: varje person som agerar 
med hänsyn till ändamål relaterade till sin 
bransch, sina affärer, sitt hantverk eller
sitt yrke.

(7) näringsidkare: varje person som säljer 
eller saluför resetjänster eller främjar 
anskaffandet av resetjänster i sitt eget 
namn eller som förmedlare.

Or. en

Ändringsförslag 201
Catherine Stihler
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Förslag till direktiv
Artikel 3 – led 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(8) arrangör: en näringsidkare som 
kombinerar och säljer eller erbjuder 
resepaket för försäljning, antingen direkt 
eller genom en annan näringsidkare eller 
tillsammans med en annan näringsidkare. 
När mer än en näringsidkare uppfyller 
något av de kriterier som anges i 2 b ska 
alla dessa näringsidkare betraktas som 
arrangörer, såvida inte en av dem utsetts 
till arrangör och resenären blivit 
vederbörligen underrättad.

(8) arrangör: en näringsidkare som 
kombinerar och säljer eller erbjuder 
resepaket för försäljning, antingen direkt 
eller genom en annan näringsidkare eller 
tillsammans med en annan näringsidkare
eller som främjar kombinerandet och 
anskaffandet av sådana paket. När mer än 
en näringsidkare uppfyller något av de 
kriterier som anges i 2 b ska alla dessa 
näringsidkare betraktas som arrangörer, 
såvida inte en av dem utsetts till arrangör 
och resenären blivit vederbörligen 
underrättad.

Or. en

Motivering

Detta syftar till att säkerställa att alla handelsmodeller täcks och att inga kryphål uppstår.

Ändringsförslag 202
Othmar Karas

Förslag till direktiv
Artikel 3 – led 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(8) arrangör: en näringsidkare som 
kombinerar och säljer eller erbjuder 
resepaket för försäljning, antingen direkt 
eller genom en annan näringsidkare eller 
tillsammans med en annan näringsidkare. 
När mer än en näringsidkare uppfyller 
något av de kriterier som anges i 2 b ska 
alla dessa näringsidkare betraktas som 
arrangörer, såvida inte en av dem utsetts 
till arrangör och resenären blivit 
vederbörligen underrättad.

(8) arrangör: en person eller en 
näringsidkare som kombinerar och säljer 
eller erbjuder resepaket för försäljning, 
antingen direkt eller genom en annan 
näringsidkare eller tillsammans med en 
annan näringsidkare. När mer än en 
näringsidkare uppfyller något av de 
kriterier som anges i 2 b ska alla dessa 
näringsidkare betraktas som arrangörer, 
såvida inte en av dem utsetts till arrangör 
och resenären blivit vederbörligen 
underrättad.
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Or. de

Motivering

Inte bara företagare utan också personer som inte endast tillfälligt säljer resepaket bör 
omfattas för att även inbegripa icke-kommersiella leverantörer. Konsumentskyddet bör inte få 
äventyras för att ”svartsäljare” undantas.

Ändringsförslag 203
Matteo Salvini

Förslag till direktiv
Artikel 3 – led 9 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(9) återförsäljare: en annan näringsidkare 
än arrangören, som

(9) återförsäljare: en annan näringsidkare 
än arrangören, som säljer eller saluför 
resepaket.

Or. en

Motivering

Omfattningen av paketresedirektivet bör vara begränsad till kombinationer av resetjänster 
som utgör ett paket. Införandet av det nya begreppet ”assisterat researrangemang” i detta 
direktiv skulle kunna få negativa effekter för konsumenter och företag, genom att det skapar 
rättsosäkerhet och förvirring både bland konsumenterna och bland resetjänstleverantörerna.

Ändringsförslag 204
Matteo Salvini

Förslag till direktiv
Artikel 3 – led 9 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) säljer eller erbjuder resepaket för 
försäljning, eller

utgår

Or. en
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Ändringsförslag 205
Matteo Salvini

Förslag till direktiv
Artikel 3 – led 9 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) främjar anskaffandet av resetjänster 
som ingår i ett assisterat 
researrangemang genom att hjälpa 
resenärer att sluta separata avtal om 
resetjänster med enskilda 
tjänsteleverantörer.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 206
Jorgo Chatzimarkakis

Förslag till direktiv
Artikel 3 – led 9 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) främjar anskaffandet av resetjänster 
som ingår i ett assisterat 
researrangemang genom att hjälpa 
resenärer att sluta separata avtal om 
resetjänster med enskilda 
tjänsteleverantörer.

utgår

Or. en

Motivering

Om separata avtal från separata leverantörer sluts med separata priser är det oklart hur 
detta skulle utgöra paketresor eller kräva samma grad av reglering.

Ändringsförslag 207
Emma McClarkin

Förslag till direktiv
Artikel 3 – led 11
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(11) oundvikliga och extraordinära 
omständigheter: avses en situation utom 
kontroll för en näringsidkare, vars 
konsekvenser inte hade kunnat undvikas 
ens om alla rimliga åtgärder hade vidtagits.

(11) oundvikliga och extraordinära 
omständigheter: avses oförutsebara 
omständigheter utom kontroll för en 
näringsidkare, vars konsekvenser inte hade 
kunnat undvikas ens om alla rimliga 
åtgärder hade vidtagits.

Or. en

Ändringsförslag 208
Matteo Salvini

Förslag till direktiv
Artikel 3 – led 11

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(11) oundvikliga och extraordinära 
omständigheter: avses en situation utom 
kontroll för en näringsidkare, vars 
konsekvenser inte hade kunnat undvikas 
ens om alla rimliga åtgärder hade
vidtagits.

(11) oundvikliga och extraordinära 
omständigheter: avses ovanliga och 
oförutsebara omständigheter utom 
kontroll för den part som åberopar dem, 
vars konsekvenser inte hade kunnat 
undvikas ens om all tillbörlig omsorg hade
iakttagits.

Or. en

Ändringsförslag 209
Philippe Juvin

Förslag till direktiv
Artikel 3 – led 11

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(11) oundvikliga och extraordinära 
omständigheter: avses en situation utom 
kontroll för en näringsidkare, vars 
konsekvenser inte hade kunnat undvikas 
ens om alla rimliga åtgärder hade vidtagits.

(Berör inte den svenska versionen.)
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Or. fr

Motivering

(Berör inte den svenska versionen.)

Ändringsförslag 210
Ildikó Gáll-Pelcz

Förslag till direktiv
Artikel 3 – led 11

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(11) oundvikliga och extraordinära 
omständigheter: avses en situation utom 
kontroll för en näringsidkare, vars 
konsekvenser inte hade kunnat undvikas 
ens om alla rimliga åtgärder hade vidtagits.

(11) oundvikliga och extraordinära 
omständigheter: avses en situation utom 
kontroll för en näringsidkare eller en 
resenär, vars konsekvenser inte hade 
kunnat undvikas ens om alla rimliga 
åtgärder hade vidtagits.

Or. en

Ändringsförslag 211
Matteo Salvini

Förslag till direktiv
Artikel 3 – led 12

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(12) bristande överensstämmelse: brister 
och felaktigheter vid fullgörandet av de 
resetjänster som ingår i ett resepaket.

(12) brister vid fullgörande: 
underlåtenhet att fullgöra eller att inte 
fullgöra resetjänsterna enligt avtalet.

Or. en

Motivering

”Bristande överensstämmelse” i Europeiska kommissionens förslag ersätter begreppen 
”avtalsenligt fullgörande” och ”brister vid fullgörande”, vilka är begrepp i medlemsstaterna 
sedan 1990-talet. Det finns också befintlig rättspraxis i medlemsstaterna för deras betydelse 
och effekt. Användningen av ”brister vid fullgörande” enligt definitionen och användningen i 
direktiv 90/314/EEG ska följaktligen kvarstå.
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Ändringsförslag 212
Ildikó Gáll-Pelcz

Förslag till direktiv
Artikel 3 – led 12

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(12) bristande överensstämmelse: brister
och felaktigheter vid fullgörandet av de 
resetjänster som ingår i ett resepaket.

(12) bristande överensstämmelse: brister
eller felaktigheter vid fullgörandet av de 
resetjänster som ingår i ett resepaket.

Or. en

Ändringsförslag 213
Emma McClarkin

Förslag till direktiv
Artikel 3 – led 12a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(12a) uppgifter som behövs för att 
fullborda en bokningstransaktion: 
kreditkortsuppgifter eller annan 
information som krävs för att erhålla en 
betalning.

Or. en

Ändringsförslag 214
Cornelis de Jong

Förslag till direktiv
Artikel 3a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 3a
Nivå av harmonisering

Medlemsstaterna får i sina nationella 
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lagar behålla eller införa strängare 
bestämmelser än dem som fastställs i detta 
direktiv för att säkerställa en högre nivå 
av konsumentskydd.

Or. en

Ändringsförslag 215
Hans-Peter Mayer

Förslag till direktiv
Artikel 4 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska se till att innan 
resenären binds av något paketreseavtal 
eller motsvarande erbjudande ska 
arrangören och, om resepaketet säljs 
genom en återförsäljare också 
återförsäljaren, förse resenären med 
följande information om resepaketet i 
förekommande fall:

1. Medlemsstaterna ska se till att innan 
resenären binds av något paketreseavtal
eller motsvarande erbjudande ska 
arrangören förse resenären med följande 
information om resepaketet i 
förekommande fall:

Or. de

Motivering

Arrangören är skyldig att tillhandahålla information, medan återförsäljaren däremot på sin 
höjd kan vara skyldig att vidarebefordra denna information. Återförsäljaren kan endast vara 
ansvarig om återförsäljaren har begått misstag. Se det kompletterande ändringsförslaget till 
artikel 4.1 a nytt och till artikel 19. Om båda skulle vara skyldiga att tillhandahålla 
information blir det oklart vem som är ansvarig om olika uppgifter lämnas ut av misstag.

Ändringsförslag 216
Ildikó Gáll-Pelcz

Förslag till direktiv
Artikel 4 – punkt 1 – led a – led ii

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ii) Transportmedel, typ av transport och 
transportkategori, datum, tid och plats för 

(ii) En indikation av de typer och 
kategorier av passagerartransporter som 
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avresa och hemkomst eller, om den exakta 
tidpunkten ännu inte har fastställts, den 
ungefärliga tiden för avresa och 
hemkomst, resans längd och plats för
uppehåll under resan och anslutande 
transporter.

ska användas vid genomförandet av 
paketresan (till exempel bagagetransport, 
platsreservation), särskilt vilket 
transportsätt som ska användas för avresa 
och hemkomst (reguljär- eller 
charterflyg), förväntade platser och 
datum/klockslag för avresa och hemkomst
(del av dag som ett minimikrav), och plats
och varaktighet för vistelsens enskilda 
delar.

Or. en

Motivering

En utvidgning och precisering av artikel 4.1 a ii föreslås, då transportsätt för avresa och 
hemkomst och platser och tider för avresa och ankomst är särskilt viktiga för resenärerna.

Ändringsförslag 217
Hans-Peter Mayer

Förslag till direktiv
Artikel 4 – punkt 1 – led a – led ii

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ii) Transportmedel, typ av transport och 
transportkategori, datum, tid och plats för 
avresa och hemkomst eller, om den exakta 
tidpunkten ännu inte har fastställts, den 
ungefärliga tiden för avresa och hemkomst, 
resans längd och plats för uppehåll under 
resan och anslutande transporter.

(ii) Transportmedel, typ av transport och 
transportkategori, datum, tid och plats för 
avresa och hemkomst eller, om den exakta 
tidpunkten ännu inte har fastställts, den 
ungefärliga tiden för avresa och hemkomst, 
som sedan får avvika högst tre timmar 
från den faktiska tiden för avresa och 
hemkomst, resans längd och plats för 
uppehåll under resan och anslutande 
transporter.

Or. de

Motivering

Gränsen på tre timmar följer förordning (EG) nr 261/2004.
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Ändringsförslag 218
Pablo Arias Echeverría

Förslag till direktiv
Artikel 4 – punkt 1 – led a – led iii

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(iii) Inkvarteringens belägenhet, 
utmärkande kännetecken och kategori.

(iii) Inkvarteringens belägenhet, 
utmärkande kännetecken och kategori,
enligt uppgifter från den ansvariga 
organisationen på den plats där 
inkvarteringen är belägen.

Or. es

Motivering

Det förekommer ofta klagomål och reklamationer från konsumenter som uppger att den 
erbjudna eller publicerade turistkategorin för en viss inkvartering inte överensstämmer med 
turistkategorin enligt den ansvariga organisationen på den plats där inkvarteringen är 
belägen. Därför är det lämpligt att enbart den officiella turistkategorin får anges och inte den 
som valts enligt arrangörens kriterier.

Ändringsförslag 219
Sergio Gaetano Cofferati

Förslag till direktiv
Artikel 4 – punkt 1 – led a – led va (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(va) Huruvida några av resetjänsterna 
kommer att tillhandahållas till resenären 
som en del av en grupp och hur många 
personer som i så fall väntas delta.

Or. en

Ändringsförslag 220
Monika Hohlmeier

Förslag till direktiv
Artikel 4 – punkt 1 – led c
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) Resepaketets totalpris inklusive skatter 
och, i förekommande fall, alla 
tilläggsavgifter och övriga kostnader eller, 
om dessa kostnader inte rimligen kan 
beräknas i förväg, information om att 
resenären kan komma att behöva betala 
sådana tilläggskostnader.

(c) Resepaketets totalpris inklusive skatter 
och, i förekommande fall, alla 
tilläggsavgifter och övriga kostnader eller, 
om dessa kostnader inte rimligen kan 
beräknas i förväg, information om att 
resenären kan komma att behöva betala 
sådana tilläggskostnader. Det totala priset 
måste framgå i form av en fullständig 
faktura där alla kostnader för resetjänsten 
visas i tydlig form, särskilt kostnader för 
ombokning, avbokning eller andra 
ändringar av resetjänsterna. Denna 
faktura ska resenären senast ha tillgång 
till vid avresan.

Or. de

Ändringsförslag 221
Monika Hohlmeier

Förslag till direktiv
Artikel 4 – punkt 1 – led ca (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ca) Den bokningsklass som bokats 
inklusive eventuella underklasser i en 
tydlig och klar form samt tillgång, 
kostnader och villkor vid ombokning, 
avbokning eller andra ändringar för dem.

Or. de

Ändringsförslag 222
Monika Hohlmeier

Förslag till direktiv
Artikel 4 – punkt 1 – led cb (nytt)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(cb) Tillgängliga kvantiteter i en viss 
bokningsklass inklusive eventuella 
kostnader som kan förekomma vid byte 
till en annan bokningsklass eller 
underklass.

Or. de

Ändringsförslag 223
Jorgo Chatzimarkakis

Förslag till direktiv
Artikel 4 – punkt 1 – led e

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(e) Det minsta antalet personer som krävs 
för att resepaket ska genomföras och en 
tidsgräns på minst 20 dagar före avresa för 
en eventuell inställning om inte antalet 
resenärer har uppnåtts.

(e) Det minsta antalet personer som krävs 
för att resepaket ska genomföras och en
rimlig tidsgräns före avresa för en 
eventuell inställning om inte antalet 
resenärer har uppnåtts.

Or. en

Motivering

Det är orimligt att förvänta sig att det minsta antalet personer för en viss paketresa ska ha 
uppnåtts 20 dagar i förväg. Vilken tidsgräns som ska gälla bör överlåtas till arrangörerna att 
bestämma, men den bör tydligt meddelas konsumenten.

Ändringsförslag 224
Sergio Gaetano Cofferati

Förslag till direktiv
Artikel 4 – punkt 1 – led e

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(e) Det minsta antalet personer som krävs 
för att resepaket ska genomföras och en 
tidsgräns på minst 20 dagar före avresa för 

(e) Det minsta antalet personer som krävs 
för att resepaket ska genomföras och en 
tidsgräns på minst 30 dagar före avresa för 
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en eventuell inställning om inte antalet 
resenärer har uppnåtts.

en eventuell inställning om inte antalet 
resenärer har uppnåtts.

Or. en

Ändringsförslag 225
Ivo Belet

Förslag till direktiv
Artikel 4 – punkt 1 – led e

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(e) Det minsta antalet personer som krävs 
för att resepaket ska genomföras och en 
tidsgräns på minst 20 dagar före avresa för 
en eventuell inställning om inte antalet 
resenärer har uppnåtts.

(e) Det minsta antalet personer som krävs 
för att resepaket ska genomföras och en 
tidsgräns på minst 14 dagar före avresa för 
en eventuell inställning om inte antalet 
resenärer har uppnåtts.

Or. nl

Motivering

Denna siffra måste samordnas med avbeställningsreglerna för flygbolag i ändringen av 
förordning (EG) nr 261/2004 om fastställande av gemensamma regler om kompensation och 
assistans till passagerare vid nekad ombordstigning och inställda eller kraftigt försenade 
flygningar och av förordning (EG) nr 2027/97 om lufttrafikföretags skadeståndsansvar 
avseende lufttransport av passagerare och deras bagage.

Ändringsförslag 226
Emma McClarkin

Förslag till direktiv
Artikel 4 – punkt 1 – led fa (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(fa) Information om frivillig försäkring 
som täcker kostnaden för konsumentens 
avbeställning eller för hemtransport, i 
händelse av olycks- eller sjukdomsfall.

Or. en
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Ändringsförslag 227
Catherine Stihler

Förslag till direktiv
Artikel 4 – punkt 1 – led ga (nytt) 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ga) Villkoren för resenärens eller 
arrangörens uppsägning av avtalet före 
avresa.

Or. en

Ändringsförslag 228
Sergio Gaetano Cofferati

Förslag till direktiv
Artikel 4 – punkt 1 – led ga (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ga) Information om att resenären kan 
säga upp avtalet när som helst före avresa 
och om den tillämpliga skäliga 
standardiserade uppsägningsavgiften, i 
förekommande fall i enlighet med 
artikel 10.1.

Or. en

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

Förslag till direktiv
Artikel 4 – punkt 1 – led ga (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ga) Möjlighet att annullera avtalet, 
tidsfrister för detta och i förekommande 
fall konkret uppgift om tillhörande 
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avgifter.

Or. es

Ändringsförslag 230
Sergio Gaetano Cofferati

Förslag till direktiv
Artikel 4 – punkt 1 – led g b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(gb) I förekommande fall information om 
risker som uppstår genom krig och 
naturkatastrofer.

Or. en

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

Förslag till direktiv
Artikel 4 – punkt 1 – led gb (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(gb) Möjlighet att överlåta resan till en 
annan resenär och eventuella 
begränsningar eller konsekvenser av en 
sådan överlåtelse.

Or. es

Ändringsförslag 232
Sergio Gaetano Cofferati

Förslag till direktiv
Artikel 4 – punkt 1 – led gc (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(gc) Information om skydd i händelse av 
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obestånd och arrangörens 
ansvarsförsäkring.

Or. en

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

Förslag till direktiv
Artikel 4 – punkt 1 – led gc (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(gc) I förekommande fall möjlighet att 
överklaga till en icke-rättslig 
reklamations- och besvärsinstans som 
arrangören är bunden av, och sättet att få 
tillgång till denna instans.

Or. es

Motivering

Förslaget innebär att tre nya led infogas i artikel 4.1 för att konsumenten ska kunna göra en
tillräcklig värdering och jämförelse av de olika erbjudandena på marknaden, vilket dessutom 
skulle förbättra konkurrensen mellan företagen.

Ändringsförslag 234
Sergio Gaetano Cofferati

Förslag till direktiv
Artikel 4 – punkt 1 – led gd (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(gd) Information om interna förfaranden 
för handläggning av klagomål och 
tillgängliga mekanismer för alternativ 
tvistlösning enligt direktiv 2013/11/ EU 
och tvistlösning online enligt 
förordning (EU) nr 524/2013 samt om 
näringsidkaren är ansluten till ett 
specifikt alternativt tvistlösningsorgan 
eller inte.
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Or. en

Ändringsförslag 235
Hans-Peter Mayer

Förslag till direktiv
Artikel 4 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Om ett resepaket säljs via en 
återförsäljare ska återförsäljaren 
förmedla den information som anges i 
punkt 1 i dess helhet och utan onödigt 
dröjsmål.

Or. de

Motivering

Konsekvenserna av utebliven eller bristfällig informationsförmedling togs upp i artikel 19.

Ändringsförslag 236
Hans-Peter Mayer

Förslag till direktiv
Artikel 4 – punkt 1b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1b. När det är frågan om ett reseavtal som 
slutits på elektronisk väg ska arrangören 
omedelbart före bokningen på ett tydligt 
och framträdande sätt uppmärksamma 
resenären på den information som anges i 
artikel 4.1 a i–v, c, d. Artikel 8.2 andra 
stycket i direktiv 2011/83/EU ska 
tillämpas på motsvarande sätt.

Or. de

Motivering

Framför allt när det gäller resor som beställts på internet är den förhandsinformation som 
ska lämnas av särskild betydelse för resenären. Vid dessa bokningar har resenären ofta inte 
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någon personlig kontaktperson och måste själv leta efter den information som är relevant för 
resan på webbplatsen. Konkreta kriterier för hur informationen ska lämnas gör det enklare 
att genomföra informationskraven. Reglerna följer artikel 8.2 i direktiv 2011/83/EU.

Ändringsförslag 237
Hans-Peter Mayer

Förslag till direktiv
Artikel 4 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Den information som avses i punkt 1 ska 
tillhandahållas på ett klart och tydligt sätt.

2. Den information som avses i punkt 1 ska 
tillhandahållas på ett klart, begripligt och 
tydligt framträdande sätt.

Or. de

Motivering

I direktivet om konsumenträttigheter står det ”klart och begripligt”. Med klart menas väl här 
framträdande – det kan också vara ett översättningsproblem (engelska = prominent). Det som 
avses är: att informationen ska vara väl synlig.

Ändringsförslag 238
Sergio Gaetano Cofferati

Förslag till direktiv
Artikel 4 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Den information som avses i punkt 1 ska 
tillhandahållas på ett klart och tydligt sätt.

2. Den information som avses i punkt 1 ska 
tillhandahållas på ett varaktigt medium 
och på ett klart och tydligt sätt.

Or. en

Ändringsförslag 239
Pablo Arias Echeverría, Rosa Estaràs Ferragut

Förslag till direktiv
Artikel 4 – punkt 2
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Den information som avses i punkt 1 ska 
tillhandahållas på ett klart och tydligt sätt.

2. Den information som avses i punkt 1 ska 
tillhandahållas i en klar och begriplig 
form.

Or. es

Motivering

Förslaget avser att skapa erforderligt sammanhang med direktivet om konsumenträttigheter 
beträffande formen för tillhandahållande av information före avtalet.

Ändringsförslag 240
Catherine Stihler

Förslag till direktiv
Artikel 4 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Den information som avses i punkt 1 ska 
tillhandahållas på ett klart och tydligt sätt.

2. Den information som avses i punkt 1 ska 
tillhandahållas på ett klart, tillgängligt och 
tydligt sätt.

Or. en

Ändringsförslag 241
Hans-Peter Mayer

Förslag till direktiv
Artikel 4 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Bevisbördan för att de 
informationskrav som anges i detta 
kapitel uppfylls vilar på näringsidkaren.

Or. de
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Motivering

Eftersom det kan förekomma skiljaktigheter om informationskraven har uppfyllts mellan 
arrangören och konsumenten efter det att avtalet har ingåtts bör det i direktivet uttryckligen 
klargöras att näringsidkaren i detta fall är skyldig att bevisa att näringsidkaren uppfyllt de 
informationskrav som åligger näringsidkaren enligt kapitel II. Motsvarande regler finns i 
artikel 6.9 i direktiv 2011/83/EU om konsumenträttigheter.

Ändringsförslag 242
Hans-Peter Mayer

Förslag till direktiv
Artikel 5 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska se till att 
arrangören inte ändrar den information 
som tillgängliggjorts för resenären enligt 
artikel 4 a, c, d, e och g, såvida inte 
arrangören förbehåller sig rätten att 
ändra denna information och informerar 
resenären om dessa ändringar på ett klart 
och tydligt sätt innan avtalet ingås.

1. Den information som tillgängliggörs för 
resenären enligt artikel 4.1 a, c, d, e och g
blir en del av paketreseavtalets innehåll 
och får inte ändras, såvida inte
avtalsparterna uttryckligen enas om något 
annat.

Or. de

Motivering

Formuleringen av förslaget till direktiv kan missuppfattas: information som har lämnats kan 
inte ändras. Den nuvarande texten i förslaget till direktiv kan dessutom tolkas så att 
arrangören på grund av förhandsinformationen redan är bunden av ett avtal. I 
ändringsförslaget övertas lösningen från konsumentdirektivets regler om paketresor, vilket 
även bidrar till större enhetlighet i EU:s konsumentlagstiftning.

Ändringsförslag 243
Sergio Gaetano Cofferati

Förslag till direktiv
Artikel 5 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska se till att 
arrangören inte ändrar den information som 

1. Medlemsstaterna ska se till att 
arrangören inte ändrar den information som 



AM\1013596SV.doc 95/195 PE526.125v01-00

SV

tillgängliggjorts för resenären enligt 
artikel 4 a, c, d, e och g, såvida inte 
arrangören förbehåller sig rätten att ändra 
denna information och informerar 
resenären om dessa ändringar på ett klart
och tydligt sätt innan avtalet ingås.

tillgängliggjorts för resenären enligt 
artikel 4 a, c, d, e, g och ga, såvida inte 
arrangören förbehåller sig rätten att ändra 
denna information och informerar 
resenären om dessa ändringar på ett klart 
och tydligt sätt innan avtalet ingås.

Or. en

Ändringsförslag 244
Pablo Arias Echeverría, Rosa Estaràs Ferragut

Förslag till direktiv
Artikel 5 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska se till att 
arrangören inte ändrar den information som 
tillgängliggjorts för resenären enligt 
artikel 4 a, c, d, e och g, såvida inte 
arrangören förbehåller sig rätten att ändra 
denna information och informerar 
resenären om dessa ändringar på ett klart 
och tydligt sätt innan avtalet ingås.

1. Medlemsstaterna ska se till att 
arrangören inte ändrar den information som 
tillgängliggjorts för resenären enligt 
artikel 4 a, c, d, e och g, såvida inte 
arrangören förbehåller sig rätten att ändra 
denna information och informerar 
resenären om dessa ändringar i en klar och 
begriplig form innan avtalet ingås.

Or. es

Ändringsförslag 245
Ildikó Gáll-Pelcz

Förslag till direktiv
Artikel 5 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Om den information om sådana 
tilläggsavgifter eller övriga kostnader som 
avses i artikel 4 c inte tillhandahålls före 
avtalets ingående, ska resenären inte stå för 
dessa avgifter eller övriga kostnader.

2. Om den information om sådana 
tilläggsavgifter eller övriga kostnader som 
avses i artikel 4.1 c inte tillhandahålls 
skriftligen före avtalets ingående, ska 
resenären inte stå för dessa avgifter eller 
övriga kostnader. Men om researrangören 
uppmärksammar och informerar 
resenären om detta bör resenären vara 
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skyldig att stå för kostnaderna.

Or. en

Ändringsförslag 246
Hans-Peter Mayer, Andreas Schwab

Förslag till direktiv
Artikel 5 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. I samband med eller omedelbart efter 
avtalets ingående ska arrangören 
överlämna en kopia av avtalet eller en 
bekräftelse på avtalet på ett varaktigt 
medium till resenären.

3. I samband med eller utan onödigt 
dröjsmål efter avtalets ingående ska 
arrangören överlämna en kopia av avtalet 
eller en bekräftelse på avtalet på ett 
varaktigt medium till resenären.

Or. de

Motivering

Det kommer inte alltid att vara möjligt att överlämna bekräftelsen redan i samband med eller 
omedelbart efter avtalets ingående.

Ändringsförslag 247
Emma McClarkin

Förslag till direktiv
Artikel 5 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. I samband med eller omedelbart efter 
avtalets ingående ska arrangören 
överlämna en kopia av avtalet eller en 
bekräftelse på avtalet på ett varaktigt 
medium till resenären.

3. I samband med eller så snart som 
möjligt efter avtalets ingående ska 
arrangören överlämna en kopia av avtalet 
eller en bekräftelse på avtalet på ett 
varaktigt medium till resenären.

Or. en

Motivering

För bokningar som görs via telefon, post eller andra metoder som inte sker ansikte mot 
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ansikte eller via internet är det inte alltid möjligt att omedelbart tillhandahålla en bekräftelse.

Ändringsförslag 248
Jorgo Chatzimarkakis

Förslag till direktiv
Artikel 5 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. I samband med eller omedelbart efter 
avtalets ingående ska arrangören 
överlämna en kopia av avtalet eller en 
bekräftelse på avtalet på ett varaktigt 
medium till resenären.

3. I samband med eller omedelbart efter 
avtalets ingående ska arrangören 
överlämna en kopia av avtalet eller en 
bekräftelse på avtalet till resenären.

Or. en

Motivering

Eftersom många tjänster och transaktioner numera sker via internet bör det inte vara 
nödvändigt att tillhandahålla avtalet på ett varaktigt medium utan snarare via internet och i 
en version som är lätt att skriva ut.

Ändringsförslag 249
Catherine Stihler

Förslag till direktiv
Artikel 5 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. Den förhandsinformation som 
tillhandahålls resenären ska vara 
bindande för arrangören och utgöra en 
del av avtalet. 

Or. en

Ändringsförslag 250
Catherine Stihler
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Förslag till direktiv
Artikel 6 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska se till att 
paketreseavtal är klart och begripligt 
utformade samt läsliga om de är skriftliga.

1. Medlemsstaterna ska se till att 
paketreseavtal är klart, tillgängligt och 
begripligt utformade samt läsliga om de är 
skriftliga.

Or. en

Ändringsförslag 251
Pablo Arias Echeverría, Rosa Estaràs Ferragut

Förslag till direktiv
Artikel 6 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska se till att 
paketreseavtal är klart och begripligt 
utformade samt läsliga om de är skriftliga.

(Berör inte den svenska versionen.)

Or. es

Ändringsförslag 252
Hans-Peter Mayer

Förslag till direktiv
Artikel 6 – punkt 2 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Avtalet eller bekräftelsen på avtalet ska 
innehålla all information som avses i 
artikel 4. Det ska också innehålla följande 
information:

2. Avtalstexten eller bekräftelsen på avtalet 
ska återge hela innehållet i avtalet och 
särskilt även innehålla den information 
som avses i artikel 4 som har blivit en del 
av avtalets innehåll. Avtalstexten eller 
bekräftelsen ska också innehålla följande 
information:

Or. de
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Motivering

I förslaget preciseras kommissionens förslag enligt vilket informationen redan ska finnas med 
i avtalet när den endast ”avses i artikel 4”. Avtalet kan dock endast innehålla den 
information som faktiskt också har meddelats. Detta uppnås i ändringsförslaget eftersom det 
inriktas på den information ”som har blivit en del av avtalets innehåll”. Det sistnämnda 
följer förslaget ovan till artikel 5.1.

Ändringsförslag 253
Jorgo Chatzimarkakis

Förslag till direktiv
Artikel 6 – punkt 2 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) Särskilda krav från resenären som 
arrangören har godkänt.

(a) När så är möjligt, särskilda krav från 
resenären som arrangören har godkänt.

Or. en

Motivering

Det bör finnas flexibilitet för särskilda krav från resenären. Men arrangören kan inte alltid 
tillgodose alla tänkbara krav och bör därför inte vara skyldig att göra det automatiskt. 

Ändringsförslag 254
Philippe Juvin

Förslag till direktiv
Artikel 6 – punkt 2 – led b – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) Information om att arrangören är (b) Information om att arrangören och/eller 
återförsäljaren är

Or. en

Motivering

I aktuellt förslag ifrågasätts den möjlighet som medlemsstaterna har enligt direktivet från 
1990 att fastställa vem som bär ansvaret (arrangören/återförsäljaren) när det gäller ett 
resepaket. Det finns inga sakliga skäl som motiverar denna ändring, som inte är anpassad till 
vissa medlemsstaters fragmenterade marknadsstrukturer med ett stort antal mycket små 
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företag. Ansvar är dessutom ett stort försäljningsargument för återförsäljarna, än mer i 
samband med den ekonomiska krisen och ökande konkurrens från näringsidkare på internet, 
och skapar en nära relation med konsumenten. Det förenklar dessutom förfarandet för 
konsumenten som möter en enda representant.

Ändringsförslag 255
Philippe Juvin

Förslag till direktiv
Artikel 6 – punkt 2 – led b – led ii

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ii) skyldig att tillhandahålla assistans om 
resenären befinner sig i sådana 
svårigheter som avses i artikel 14,

utgår

Or. en

Motivering

Detta stycke utgår inte utan flyttas till led ba som en följd av det ändringsförslag till led b som 
lades fram av Philippe Juvin. Bestämmelsen om assistans (artikel 14) avser visserligen endast 
arrangören och inte återförsäljaren, men ansvaret för resepaketets fullgörande (artikel 11) 
och skyddet vid obestånd (artiklarna 15 och 16) gäller både arrangören och/eller 
återförsäljaren (när det gäller resepaket) och återförsäljaren när det gäller assisterade 
researrangemang.

Ändringsförslag 256
Philippe Juvin

Förslag till direktiv
Artikel 6 – punkt 2 – led ba (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ba) skyldig att tillhandahålla assistans 
om resenären befinner sig i sådana 
svårigheter som avses i artikel 14,

Or. en

Motivering

Detta stycke flyttas från led b ii som en följd av det ändringsförslag till led b som lades fram 
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av Philippe Juvin. Bestämmelsen om assistans (artikel 14) avser visserligen endast 
arrangören och inte återförsäljaren, men ansvaret för resepaketets fullgörande (artikel 11) 
och skyddet vid obestånd (artiklarna 15 och 16) gäller både arrangören och/eller 
återförsäljaren (när det gäller resepaket) och återförsäljaren när det gäller assisterade 
researrangemang.

Ändringsförslag 257
Ivo Belet

Förslag till direktiv
Artikel 6 – punkt 2 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) Uppgifterna för den kontaktpunkt som 
resenären kan vända sig till för att klaga 
på eventuell bristande efterlevnad som 
denne upplever på plats.

utgår

Or. nl

Ändringsförslag 258
Ivo Belet

Förslag till direktiv
Artikel 6 – punkt 2 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(d) Namnet på och besöksadressen, 
telefonnumret samt e-postadressen till 
arrangörens lokala representant eller 
kontaktpunkt som en resenär som 
befinner sig i svårigheter kan be om hjälp 
från eller, om inga sådana representanter 
eller kontaktpunkter finns, ett 
nödnummer eller en uppgift om andra 
sätt som arrangören kan kontaktas på.

utgår

Or. nl
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Ändringsförslag 259
Sergio Gaetano Cofferati

Förslag till direktiv
Artikel 6 – punkt 2 – led e

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(e) Information om att resenären kan 
säga upp avtalet när som helst innan 
avresa mot betalning av en rimlig 
ersättning eller en skälig standardiserad 
uppsägningsavgift om sådana avgifter 
anges i enlighet med artikel 10.1.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 260
Jorgo Chatzimarkakis

Förslag till direktiv
Artikel 6 – punkt 2 – led ga (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ga) Namn och kontaktuppgifter till varje 
transportör som resenären bör rikta 
eventuella ersättningskrav till enligt 
artikel 12.4.

Or. en

Ändringsförslag 261
Hans-Peter Mayer

Förslag till direktiv
Artikel 6 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Den information som avses i punkt 2 ska 
tillhandahållas på ett klart och tydligt sätt.

3. Den information som avses i punkt 2 ska 
tillhandahållas på ett klart, begripligt och 
tydligt framträdande sätt.

Or. de
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Motivering

Klart och begripligt kommer från direktivet om konsumenträttigheter. Tydligt bör dock avse 
”tydligt framträdande”.

Ändringsförslag 262
Ivo Belet

Förslag till direktiv
Artikel 6 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. I god tid före avresa ska arrangören förse 
resenären med nödvändiga kvitton, intyg 
eller biljetter, inbegripet information om de 
exakta tiderna för avresa, uppehåll under 
resan, anslutande transporter och ankomst.

4. I god tid före avresa ska arrangören förse 
resenären med följande information:

(a) Nödvändiga kvitton, intyg eller 
biljetter, inbegripet information om de 
exakta tiderna för avresa, uppehåll under 
resan, anslutande transporter och ankomst.

(b) Uppgifterna för den kontaktpunkt som 
resenären kan vända sig till för att klaga 
på eventuell bristande efterlevnad som 
denne upplever på plats.
(c) Namnet på och besöksadressen, 
telefonnumret samt e-postadressen till 
arrangörens lokala representant eller 
kontaktpunkt som en resenär som 
befinner sig i svårigheter kan be om hjälp 
från eller, om inga sådana representanter 
eller kontaktpunkter finns, ett 
nödnummer eller en uppgift om andra 
sätt som arrangören kan kontaktas på.

Or. nl

Ändringsförslag 263
Anna Hedh

Förslag till direktiv
Artikel 7 – punkt 1
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska säkerställa att en 
resenär, efter att ha givit arrangören rimligt 
varsel på ett varaktigt medium före 
avresan, kan överlåta avtalet till en person 
som uppfyller de villkor som gäller för 
detta avtal.

1. Medlemsstaterna ska säkerställa att en 
resenär, efter att ha givit arrangören eller 
återförsäljaren rimligt varsel på ett 
varaktigt medium före avresan, kan 
överlåta avtalet till en person som uppfyller 
de villkor som gäller för detta avtal.

Or. sv

Ändringsförslag 264
Sergio Gaetano Cofferati

Förslag till direktiv
Artikel 7 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska säkerställa att en 
resenär, efter att ha givit arrangören rimligt 
varsel på ett varaktigt medium före 
avresan, kan överlåta avtalet till en person 
som uppfyller de villkor som gäller för 
detta avtal.

1. Medlemsstaterna ska säkerställa att en 
resenär, efter att ha givit arrangören eller 
återförsäljaren rimligt varsel på ett 
varaktigt medium före avresan, kan 
överlåta avtalet till en person som uppfyller 
de villkor som gäller för detta avtal.

Or. en

Ändringsförslag 265
Adam Bielan

Förslag till direktiv
Artikel 7 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska säkerställa att en 
resenär, efter att ha givit arrangören rimligt 
varsel på ett varaktigt medium före 
avresan, kan överlåta avtalet till en person 
som uppfyller de villkor som gäller för 
detta avtal.

1. Medlemsstaterna ska säkerställa att en 
resenär, efter att ha givit arrangören rimligt 
varsel på ett varaktigt medium före 
avresan, dock senast sju dagar i förväg,
kan överlåta avtalet till en person som 
uppfyller de villkor som gäller för detta 
avtal.
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Or. pl

Ändringsförslag 266
Matteo Salvini

Förslag till direktiv
Artikel 7 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Den som överlåter avtalet och den som 
tar över det är solidariskt ansvariga för 
resterande betalning och för alla 
tilläggsavgifter och övriga kostnader med 
anledning av överlåtelsen. Dessa kostnader
ska inte vara oskäliga och aldrig överstiga 
den faktiska kostnaden för arrangören.

2. Den som överlåter avtalet och den som 
tar över det bör vara solidariskt ansvariga 
för resterande betalning och för alla 
tilläggsavgifter och övriga kostnader med 
anledning av överlåtelsen, bland annat 
tredje parts kostnader för avbeställning. 
Denna kostnad ska inte vara oskälig och 
aldrig överstiga den faktiska kostnaden för 
arrangören.

Or. en

Motivering

Resetjänster med en personbokning eller skräddarsydda tjänster är ofta en kombination av 
ömsesidigt beroende tjänster från olika leverantörer. Om ett avtal överlåts ska den som 
överlåter avtalet och den som tar över det hållas ansvariga gentemot alla tjänsteleverantörer.

Ändringsförslag 267
Sergio Gaetano Cofferati

Förslag till direktiv
Artikel 7 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Den som överlåter avtalet och den som 
tar över det är solidariskt ansvariga för 
resterande betalning och för alla 
tilläggsavgifter och övriga kostnader med 
anledning av överlåtelsen. Dessa kostnader
ska inte vara oskäliga och aldrig överstiga 
den faktiska kostnaden för arrangören.

2. Den som överlåter avtalet och den som 
tar över det är solidariskt ansvariga för 
resterande betalning och för alla eventuella 
tilläggsavgifter och övriga kostnader med 
anledning av överlåtelsen. Arrangören ska 
informera den som överlåter avtalet och 
den som tar över det om eventuella 
kostnader för överlåtelsen, som aldrig ska 
vara oskäliga och aldrig överstiga den 
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faktiska kostnaden för arrangören.

Or. en

Ändringsförslag 268
Hans-Peter Mayer

Förslag till direktiv
Artikel 7 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Den som överlåter avtalet och den som 
tar över det är solidariskt ansvariga för 
resterande betalning och för alla 
tilläggsavgifter och övriga kostnader med 
anledning av överlåtelsen. Dessa kostnader 
ska inte vara oskäliga och aldrig överstiga 
den faktiska kostnaden för arrangören.

2. Den som överlåter avtalet och den som 
tar över det är solidariskt ansvariga för 
resterande betalning och för alla 
tilläggsavgifter och övriga kostnader med 
anledning av överlåtelsen. Dessa övriga
kostnader ska inte vara oskäliga och aldrig 
överstiga den faktiska kostnaden för 
arrangören.

Or. de

Ändringsförslag 269
Sergio Gaetano Cofferati

Förslag till direktiv
Artikel 8 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska se till att priser inte 
kan ändras, såvida det inte i avtalet 
uttryckligen framgår att en höjning kan 
komma att göras och arrangören 
förpliktigas att minska priserna i samma 
omfattning som en direkt följd av 
förändringar gällande

1. Medlemsstaterna ska se till att priser inte 
kan ändras, såvida avtalet inte har slutits 
tidigare än tre månader innan det träder i 
kraft och såvida det inte i avtalet 
uttryckligen framgår att en höjning kan 
komma att göras och arrangören 
förpliktigas att minska priserna i samma 
omfattning som en direkt följd av 
förändringar gällande

Or. en
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Ändringsförslag 270
Ildikó Gáll-Pelcz

Förslag till direktiv
Artikel 8 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) kostnaden för bränsle för transporten av 
passagerarna,

(a) priset för tjänster för transport av 
passagerare till följd av kostnaden för 
bränsle för transporten av passagerarna,

Or. en

Motivering

Om arrangören inte själv åtar sig transporten av passagerare bör denne inte återbetala 
operatörernas kostnader individuellt utan betala de avgifter som anges i avtalet eller i 
kostnadsförteckningen, vilka kan variera vid olika tidpunkter till följd av fluktuerande 
bränslepriser.

Ändringsförslag 271
Ildikó Gáll-Pelcz

Förslag till direktiv
Artikel 8 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) nivån på skatter eller avgifter för de 
inbegripna resetjänsterna som tas ut av 
tredje parter som inte direkt är 
involverade i genomförandet av 
resepaketet, vilket inbegriper turistskatter, 
landningsskatter eller start- och 
landningsavgifter i hamnar eller på 
flygplatser, eller

(b) skatter eller avgifter för vissa tjänster, 
vilket inbegriper turistskatter, 
landningsskatter eller start- och 
landningsavgifter i hamnar eller på 
flygplatser,

Or. en

Ändringsförslag 272
Anna Hedh
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Förslag till direktiv
Artikel 8 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Den prisökning som avses i punkt 1 ska 
inte överstiga 10 % av resepaketets pris.

2. Den prisökning som avses i punkt 1 ska 
inte överstiga 3 % av resepaketets pris.

Or. sv

Ändringsförslag 273
Konstantinos Poupakis

Förslag till direktiv
Artikel 8 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Den prisökning som avses i punkt 1 ska 
inte överstiga 10 % av resepaketets pris.

2. Den prisökning som avses i punkt 1 ska 
inte överstiga 5 % av resepaketets pris. 
Samtidigt har arrangören de 
informationsskyldigheter och resenären 
de rättigheter som anges i artikel 9.2.

Or. el

Motivering

En gräns på 10 procent skulle innebära en oproportionerlig börda för resenären, särskilt om 
priset på en paketresa är högt och/eller om resan har många deltagare, t.ex. familjer (då 
varje familjemedlem betalar ytterligare 10 procent.

Ändringsförslag 274
Sergio Gaetano Cofferati

Förslag till direktiv
Artikel 8 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Den prisökning som avses i punkt 1 ska 
inte överstiga 10 % av resepaketets pris.

2. Den prisökning som avses i punkt 1 ska 
inte överstiga 5 % av resepaketets pris.

Or. en
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Ändringsförslag 275
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Förslag till direktiv
Artikel 8 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Den prisökning som avses i punkt 1 är 
endast giltig om arrangören meddelar 
resenären om den med en motivering och 
uträkning på ett varaktigt medium senast 
20 dagar före avresan.

3. Den prisökning som avses i punkt 1 är 
endast giltig om arrangören på ett varaktigt 
medium senast 20 dagar före avresan
meddelar resenären

a) om prisökningen, med en motivering 
och uträkning, samt
b) om att resenären kan upphäva avtalet 
utan vite inom en viss rimlig tidsperiod, 
samt att prisökningen anses godtagen om 
så inte sker.

Or. pl

Motivering

Om priset ökar med högst 10 procent bör resenären ha rätt att avstå utan kostnad. Om t.ex. 
en familj på 4 personer reser kan en 10-procentig prishöjning bli kännbar för familjens 
budget. Det bör betonas att det handlar om ett avtal mellan två parter, och avtalet bör kräva 
resenärens samtycke vid avtalsändringar av sådan vikt som en prisändring. När det gäller 
turismtjänster är dessutom priset en av de viktigaste faktorerna som påverkar val av tjänst.

Ändringsförslag 276
Anna Hedh

Förslag till direktiv
Artikel 8 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Den prisökning som avses i punkt 1 är 
endast giltig om arrangören meddelar 
resenären om den med en motivering och 
uträkning på ett varaktigt medium senast 
20 dagar före avresan.

3. Den prisökning som avses i punkt 1 är 
endast giltig om arrangören meddelar 
resenären om den med en motivering och 
uträkning på ett varaktigt medium senast
40 dagar före avresan.
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Or. sv

Ändringsförslag 277
Sergio Gaetano Cofferati

Förslag till direktiv
Artikel 8 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Den prisökning som avses i punkt 1 är 
endast giltig om arrangören meddelar 
resenären om den med en motivering och 
uträkning på ett varaktigt medium senast 
20 dagar före avresan.

3. Den prisökning som avses i punkt 1 är 
endast giltig om arrangören meddelar 
resenären om den med en motivering och 
uträkning på ett varaktigt medium senast 
30 dagar före avresan.

Or. en

Ändringsförslag 278
Konstantinos Poupakis

Förslag till direktiv
Artikel 8 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Den prisökning som avses i punkt 1 är 
endast giltig om arrangören meddelar 
resenären om den med en motivering och 
uträkning på ett varaktigt medium senast 
20 dagar före avresan.

3. Den prisökning som avses i punkt 1 är 
endast giltig om arrangören meddelar 
resenären om den med en motivering och 
uträkning på ett varaktigt medium senast 
30 dagar före avresan.

Or. el

Ändringsförslag 279
Konstantinos Poupakis

Förslag till direktiv
Artikel 8 – punkt 3a (ny)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. Om resenären inte accepterar den 
prisökning som avses i punkt 2 har denne 
rätt att säga upp avtalet utan påföljd på 
grund av ändrade avtalsvillkor.

Or. el

Motivering

Ändringsförslaget ger resenären rätt att säga upp avtalet utan påföljd om priset för 
resepaketet höjs. 

Ändringsförslag 280
Sergio Gaetano Cofferati

Förslag till direktiv
Artikel 9 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska se till att 
arrangören, innan avresa, inte ensidigt får 
ändra andra avtalsvillkor än priset, såvida 
inte

1. Medlemsstaterna ska se till att 
arrangören, innan avresa, inte ensidigt får 
ändra andra avtalsvillkor än priset.

Or. en

Ändringsförslag 281
Sergio Gaetano Cofferati

Förslag till direktiv
Artikel 9 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) arrangören har förbehållit sig den 
rätten i avtalet,

utgår

Or. en
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Ändringsförslag 282
Catherine Stihler

Förslag till direktiv
Artikel 9 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) ändringen är obetydlig, och utgår

Or. en

Ändringsförslag 283
Sergio Gaetano Cofferati

Förslag till direktiv
Artikel 9 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) ändringen är obetydlig, och utgår

Or. en

Ändringsförslag 284
Catherine Stihler

Förslag till direktiv
Artikel 9 – punkt 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) arrangören informerar resenären på 
ett klart och tydligt sätt på ett varaktigt 
medium.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 285
Sergio Gaetano Cofferati
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Förslag till direktiv
Artikel 9 – punkt 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) arrangören informerar resenären på 
ett klart och tydligt sätt på ett varaktigt 
medium.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 286
Catherine Stihler

Förslag till direktiv
Artikel 9 – punkt 2 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Om arrangören före avresan är tvungen 
att väsentligen ändra några av de 
huvudsakliga egenskaperna hos de 
resetjänster som avses i artikel 4 a eller de 
särskilda krav som avses i artikel 6.2 a, ska 
arrangören utan onödigt dröjsmål 
informera resenären på ett klart och 
tydligt sätt på ett varaktigt medium om

2. Om arrangören före avresan är tvungen 
att väsentligen ändra några av de 
huvudsakliga egenskaperna hos de 
resetjänster som avses i artikel 4 a eller de 
särskilda krav som avses i artikel 6.2 a, ska 
arrangören informera resenären om de 
föreslagna ändringarna utan onödigt 
dröjsmål på ett klart och tydligt sätt på ett 
varaktigt medium.

Resenären ska ha rätt att
(a) säga upp avtalet utan påföljd,
(b) godkänna ändringarna, eller
(c) bli erbjuden ett alternativt resepaket.

Or. en

Ändringsförslag 287
Sergio Gaetano Cofferati

Förslag till direktiv
Artikel 9 – punkt 2 – inledningen
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Om arrangören före avresan är tvungen 
att väsentligen ändra några av de 
huvudsakliga egenskaperna hos de 
resetjänster som avses i artikel 4 a eller de 
särskilda krav som avses i artikel 6.2 a, ska 
arrangören utan onödigt dröjsmål 
informera resenären på ett klart och tydligt 
sätt på ett varaktigt medium om

2. Om arrangören före avresan är tvungen 
att ändra några av de huvudsakliga 
egenskaperna hos de resetjänster som avses 
i artikel 4 a eller de särskilda krav som 
avses i artikel 6.2 a, ska arrangören utan 
onödigt dröjsmål informera resenären på 
ett klart och tydligt sätt på ett varaktigt 
medium om de föreslagna ändringarna.

Or. en

Ändringsförslag 288
Jorgo Chatzimarkakis

Förslag till direktiv
Artikel 9 – punkt 2 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Om arrangören före avresan är tvungen 
att väsentligen ändra några av de 
huvudsakliga egenskaperna hos de 
resetjänster som avses i artikel 4 a eller de 
särskilda krav som avses i artikel 6.2 a, ska 
arrangören utan onödigt dröjsmål 
informera resenären på ett klart och tydligt 
sätt på ett varaktigt medium om

2. Om arrangören före avresan är tvungen 
att väsentligen ändra några av de 
huvudsakliga egenskaperna hos de 
resetjänster som avses i artikel 4 a eller de 
särskilda krav som avses i artikel 6.2 a, ska 
arrangören utan onödigt dröjsmål 
informera resenären på ett klart och tydligt 
sätt om

Or. en

Ändringsförslag 289
Bernadette Vergnaud

Förslag till direktiv
Artikel 9 – punkt 2 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Om arrangören före avresan är tvungen 
att väsentligen ändra några av de 
huvudsakliga egenskaperna hos de 

2. Om arrangören före avresan är tvungen 
att väsentligen ändra några av de 
huvudsakliga egenskaperna hos de 
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resetjänster som avses i artikel 4 a eller de 
särskilda krav som avses i artikel 6.2 a, ska 
arrangören utan onödigt dröjsmål 
informera resenären på ett klart och tydligt 
sätt på ett varaktigt medium om

resetjänster som avses i artikel 4 a eller de 
särskilda krav som avses i artikel 6.2 a, ska 
arrangören utan onödigt dröjsmål 
informera resenären på ett klart och tydligt 
sätt på ett varaktigt medium och genom 
varje annat kommunikationssätt om 
konsumenten har lämnat sina 
kontaktuppgifter om 

Or. fr

Ändringsförslag 290
Catherine Stihler

Förslag till direktiv
Artikel 9 – punkt 2 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) de föreslagna ändringarna, och utgår

Or. en

Ändringsförslag 291
Sergio Gaetano Cofferati

Förslag till direktiv
Artikel 9 – punkt 2 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) de föreslagna ändringarna, och utgår

Or. en

Ändringsförslag 292
Catherine Stihler

Förslag till direktiv
Artikel 9 – punkt 2 – led b
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) det faktum att resenären kan säga upp 
avtalet utan påföljder inom en angiven 
och skälig tidsfrist och att om detta inte 
sker kommer de föreslagna ändringarna 
anses ha godkänts.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 293
Sergio Gaetano Cofferati

Förslag till direktiv
Artikel 9 – punkt 2 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) det faktum att resenären kan säga upp 
avtalet utan påföljder inom en angiven 
och skälig tidsfrist och att om detta inte 
sker kommer de föreslagna ändringarna 
anses ha godkänts.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 294
Bernadette Vergnaud

Förslag till direktiv
Artikel 9 – punkt 2 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) det faktum att resenären kan säga upp 
avtalet utan påföljder inom en angiven och 
skälig tidsfrist och att om detta inte sker 
kommer de föreslagna ändringarna anses 
ha godkänts.

(b) det faktum att konsumenten 
uttryckligen måste godkänna den 
föreslagna ändringen inom en angiven 
och skälig tidsfrist och att avtalet 
annulleras om detta inte sker.

Or. fr
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Motivering

Eftersom väsentliga ändringar kan uppkomma kort tid före avresan utan att nödvändigtvis ge 
utrymme för en rimlig uppsägningstid förefaller principen om underförstått samtycke vara 
oproportionerlig och strida mot konsumentens intresse.

Ändringsförslag 295
Jorgo Chatzimarkakis

Förslag till direktiv
Artikel 9 – punkt 2 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) det faktum att resenären kan säga upp 
avtalet utan påföljder inom en angiven och 
skälig tidsfrist och att om detta inte sker 
kommer de föreslagna ändringarna anses 
ha godkänts.

(b) när ändringarna väsentligen ändrar 
resepaketets utformning, det faktum att 
resenären kan säga upp avtalet utan 
påföljder inom en angiven och skälig 
tidsfrist och att om detta inte sker kommer 
de föreslagna ändringarna anses ha 
godkänts.

Or. en

Ändringsförslag 296
Sergio Gaetano Cofferati

Förslag till direktiv
Artikel 9 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Resenären ska inom skälig tid ges 
rätten att godkänna ändringen, säga upp 
avtalet utan påföljder eller bli erbjuden ett 
alternativt resepaket.

Or. en

Ändringsförslag 297
Catherine Stihler
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Förslag till direktiv
Artikel 9 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Om de ändringar av avtalet som avses i 
punkt 2 leder till ett resepaket som har 
lägre kvalitet eller värde ska resenären ha 
rätt till en rimlig prissänkning.

3. Om de ändringar av avtalet eller det 
alternativa resepaket som avses i punkt 2 
leder till ett resepaket som har lägre 
kvalitet eller värde ska resenären ha rätt till 
en rimlig prissänkning.

Or. en

Ändringsförslag 298
Sergio Gaetano Cofferati

Förslag till direktiv
Artikel 9 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Om de ändringar av avtalet som avses i 
punkt 2 leder till ett resepaket som har 
lägre kvalitet eller värde ska resenären ha 
rätt till en rimlig prissänkning.

3. Om de ändringar av avtalet eller det 
alternativa resepaket som avses i punkt 2 
leder till ett resepaket som har lägre 
kvalitet eller värde ska resenären ha rätt till 
en rimlig prissänkning.

Or. en

Ändringsförslag 299
Sergio Gaetano Cofferati

Förslag till direktiv
Artikel 9 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Om avtalet sägs upp enligt punkt 2 b ska 
arrangören betala tillbaka alla de 
betalningar som erhållits från resenären 
inom 14 dagar efter det att avtalet sagts 
upp. Resenären har i förekommande fall 
rätt till ersättning i enlighet med artikel 12.

4. Om avtalet sägs upp till följd av 
resenärens val enligt punkt 2 ska 
arrangören betala tillbaka alla de 
betalningar som erhållits från resenären 
inom 14 dagar efter det att avtalet sagts 
upp. Resenären har i förekommande fall 
rätt till ersättning i enlighet med artikel 12.
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Or. en

Ändringsförslag 300
Catherine Stihler

Förslag till direktiv
Artikel 9 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Om avtalet sägs upp enligt punkt 2 b ska 
arrangören betala tillbaka alla de 
betalningar som erhållits från resenären 
inom 14 dagar efter det att avtalet sagts 
upp. Resenären har i förekommande fall 
rätt till ersättning i enlighet med artikel 12.

4. Om avtalet sägs upp enligt punkt 2a ska 
arrangören betala tillbaka alla de 
betalningar som erhållits från resenären 
inom 14 dagar efter det att avtalet sagts 
upp. Resenären har i förekommande fall 
rätt till ersättning i enlighet med artikel 12.

Or. en

Ändringsförslag 301
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Förslag till direktiv
Artikel 10 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska se till att resenären 
kan säga upp avtalet före avresan mot en 
rimlig ersättning till arrangören. Avtalet 
kan ange skäliga standardiserade 
uppsägningsavgifter på grundval av 
tidpunkten för uppsägningen och 
sedvanliga kostnadsbesparingar och 
intäkter från ett alternativt utnyttjande av 
resetjänsterna. Om det inte finns några 
standardiserade uppsägningsavgifter ska 
summan av ersättningen motsvara 
resepaketets pris minus de 
kostnadsbesparingar som gjorts av 
arrangören.

1. Medlemsstaterna ska se till att resenären 
kan säga upp avtalet före avresan mot en 
rimlig ersättning till arrangören. Avtalet 
kan ange skäliga standardiserade 
uppsägningsavgifter på grundval av 
tidpunkten för uppsägningen och 
sedvanliga kostnadsbesparingar och 
intäkter från ett alternativt utnyttjande av 
resetjänsterna. Om det inte finns några 
standardiserade uppsägningsavgifter ska 
summan av ersättningen motsvara 
resepaketets pris minus de 
kostnadsbesparingar som gjorts av 
arrangören. Om kunden begär det ska 
arrangören redovisa den detaljerade 
uträkningen av ersättningsbeloppet, 
inklusive storlek på standardavgifter.
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Or. pl

Motivering

Så kallade standardavgifter för upphävning av avtal tar ofta inte hänsyn till företagets 
verkliga kostnader, och kan vara högre än dessa. I extrema fall kan företaget göra större 
vinst på att avtalet frångås än att det hålls.

Ändringsförslag 302
Sergio Gaetano Cofferati

Förslag till direktiv
Artikel 10 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska se till att resenären 
kan säga upp avtalet före avresan mot en 
rimlig ersättning till arrangören. Avtalet 
kan ange skäliga standardiserade 
uppsägningsavgifter på grundval av 
tidpunkten för uppsägningen och 
sedvanliga kostnadsbesparingar och 
intäkter från ett alternativt utnyttjande av 
resetjänsterna. Om det inte finns några
standardiserade uppsägningsavgifter ska 
summan av ersättningen motsvara 
resepaketets pris minus de 
kostnadsbesparingar som gjorts av 
arrangören.

1. Medlemsstaterna ska se till att resenären 
kan säga upp avtalet före avresan. En 
rimlig ersättning till arrangören får krävas.
I sådant fall ska avtalet ange skäliga 
standardiserade uppsägningsavgifter på 
grundval av tidpunkten för uppsägningen 
och sedvanliga kostnadsbesparingar och 
intäkter från ett alternativt utnyttjande av 
resetjänsterna. Dessa standardiserade 
uppsägningsavgifter ska vara skäliga och 
får aldrig överstiga arrangörens 
kostnader som inte skulle kunna ersättas 
efter uppsägningen.

Or. en

Ändringsförslag 303
Anna Hedh

Förslag till direktiv
Artikel 10 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Resenären ska ha rätt att säga upp avtalet 
före avresan utan ersättning i händelse av 
oundvikliga eller extraordinära händelser 
som skett på resmålet eller i dess 

2. Resenären ska ha rätt att säga upp avtalet 
före avresan utan ersättning i händelse av 
denne drabbas av oundvikliga eller 
extraordinära händelser så som sjukdom, 
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omedelbara närhet och som väsentligen 
påverkar resepaketet.

olycksfall eller dödsfall i familjen eller 
sådana händelser som skett på resmålet 
eller i dess omedelbara närhet och som 
väsentligen påverkar resepaketet.

Or. sv

Ändringsförslag 304
Othmar Karas

Förslag till direktiv
Artikel 10 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Resenären ska ha rätt att säga upp avtalet 
före avresan utan ersättning i händelse av 
oundvikliga eller extraordinära händelser 
som skett på resmålet eller i dess 
omedelbara närhet och som väsentligen 
påverkar resepaketet.

2. Resenären ska ha rätt att säga upp avtalet 
före avresan utan ersättning i händelse av 
oundvikliga eller extraordinära händelser 
som skett på resmålet, på vägen dit eller i 
dess omedelbara närhet och som 
väsentligen påverkar resepaketet och 
innebär att arrangören måste göra 
betydande förändringar av väsentliga 
delar av paketreseavtalet.

Or. de

Motivering

Det kan inträffa oundvikliga, extraordinära händelser även på vägen från hemorten till 
resmålet som kan medföra betydande förändringar av reseavtalet.

Ändringsförslag 305
Ildikó Gáll-Pelcz

Förslag till direktiv
Artikel 10 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Resenären ska ha rätt att säga upp avtalet 
före avresan utan ersättning i händelse av 
oundvikliga eller extraordinära händelser 
som skett på resmålet eller i dess 

2. Resenären ska ha rätt att säga upp avtalet 
före avresan utan ersättning i händelse av 
oundvikliga eller extraordinära händelser 
som skett på resmålet eller i dess 
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omedelbara närhet och som väsentligen 
påverkar resepaketet.

omedelbara närhet och som väsentligen 
påverkar resepaketet. Oundvikliga och 
extraordinära omständigheter ska anses 
råda när tillförlitliga och för allmänheten 
tillgängliga rapporter, t.ex. 
rekommendationer utfärdade av 
medlemsstaternas myndigheter, avråder 
från resor till resmålet.

Or. en

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

Förslag till direktiv
Artikel 10 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Resenären ska ha rätt att säga upp avtalet 
före avresan utan ersättning i händelse av 
oundvikliga eller extraordinära händelser 
som skett på resmålet eller i dess 
omedelbara närhet och som väsentligen 
påverkar resepaketet.

2. Resenären ska ha rätt att säga upp avtalet 
före avresan utan ersättning i händelse av 
oundvikliga eller extraordinära händelser 
som skett på resmålet eller i dess 
omedelbara närhet, eller händelser som 
berör resenärens person eller familj, och 
som väsentligen påverkar resepaketet.

Or. es

Motivering

Det är lämpligt att framhålla händelser som berör resenärens person eller familj som orsaker 
som kan motivera att resan avbeställs.

Ändringsförslag 307
Philippe Juvin

Förslag till direktiv
Artikel 10 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Resenären ska ha rätt att säga upp avtalet 
före avresan utan ersättning i händelse av 

(Berör inte den svenska versionen.)
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oundvikliga eller extraordinära händelser 
som skett på resmålet eller i dess 
omedelbara närhet och som väsentligen 
påverkar resepaketet.

Or. fr

Motivering

(Berör inte den svenska versionen.)

Ändringsförslag 308
Konstantinos Poupakis

Förslag till direktiv
Artikel 10 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Resenären ska ha rätt att säga upp 
avtalet före avresan utan ersättning i 
händelse av oundvikliga eller 
extraordinära händelser som angår 
resenären, framför allt allvarlig olycka, 
allvarlig sjukdom eller dödsfall i familjen 
under förutsättning att dessa 
omständigheter bevisas tillbörligen.

Or. el

Motivering

Ändringsförslaget gör det möjligt för arrangören att ställa in en paketresa på grund av 
oundvikliga eller extraordinära händelser (artikel 10.3 b). Direktivet bör därför ge resenären 
samma rätt att säga upp avtalet. 

Ändringsförslag 309
Anna Hedh

Förslag till direktiv
Artikel 10 – punkt 3 – led a
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) antalet personer som köpt resepaketet är 
mindre än det minsta antal som anges i 
avtalet och arrangören meddelar resenären 
om uppsägningen inom den period som 
fastställts i avtalet och inte senare än 20
dagar före avresan, eller

(a) antalet personer som köpt resepaketet är 
mindre än det minsta antal som anges i 
avtalet och arrangören meddelar resenären 
om uppsägningen inom den period som 
fastställts i avtalet och inte senare än 40
dagar före avresan, eller

Or. sv

Ändringsförslag 310
Sergio Gaetano Cofferati

Förslag till direktiv
Artikel 10 – punkt 3 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) antalet personer som köpt resepaketet är 
mindre än det minsta antal som anges i 
avtalet och arrangören meddelar resenären 
om uppsägningen inom den period som 
fastställts i avtalet och inte senare än 20
dagar före avresan, eller

(a) antalet personer som köpt resepaketet är 
mindre än det minsta antal som anges i 
avtalet och arrangören meddelar resenären 
om uppsägningen inom den period som 
fastställts i avtalet och inte senare än 30
dagar före avresan, eller

Or. en

Ändringsförslag 311
Ivo Belet

Förslag till direktiv
Artikel 10 – punkt 3 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) antalet personer som köpt resepaketet är 
mindre än det minsta antal som anges i 
avtalet och arrangören meddelar resenären 
om uppsägningen inom den period som 
fastställts i avtalet och inte senare än 20
dagar före avresan, eller

(a) antalet personer som köpt resepaketet är 
mindre än det minsta antal som anges i 
avtalet och arrangören meddelar resenären 
om uppsägningen inom den period som 
fastställts i avtalet och inte senare än 14
dagar före avresan, eller
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Or. nl

Motivering

Denna siffra måste samordnas med avbeställningsreglerna för flygbolag i ändringen av 
förordning (EG) nr 261/2004 om fastställande av gemensamma regler om kompensation och 
assistans till passagerare vid nekad ombordstigning och inställda eller kraftigt försenade 
flygningar och av förordning (EG) nr 2027/97 om lufttrafikföretags skadeståndsansvar 
avseende lufttransport av passagerare och deras bagage.

Ändringsförslag 312
Philippe Juvin

Förslag till direktiv
Artikel 10 – punkt 3 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) arrangören förhindras från att fullgöra 
avtalet på grund av oundvikliga eller 
extraordinära händelser och meddelar 
resenären om uppsägningen utan onödigt 
dröjsmål före avresan.

(Berör inte den svenska versionen.)

Or. fr

Motivering

(Berör inte den svenska versionen.)

Ändringsförslag 313
Adam Bielan

Förslag till direktiv
Artikel 10 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. I händelse av uppsägning enligt 
punkterna 1, 2 och 3 ska arrangören ersätta 
alla felaktiga betalningar som gjorts av 
resenären inom 14 dagar.

4. I händelse av uppsägning enligt 
punkterna 1, 2 och 3 ska arrangören ersätta 
alla felaktiga betalningar som gjorts av 
resenären inom tio arbetsdagar.

Or. pl
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Ändringsförslag 314
Pablo Arias Echeverría, Luis de Grandes Pascual, Rosa Estaràs Ferragut

Förslag till direktiv
Artikel 11 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska se till att 
arrangören är ansvarig för fullgörandet 
av de resetjänster som inbegrips i avtalet, 
oavsett om tjänsterna ska utföras av 
arrangören eller av andra 
tjänsteleverantörer.

1. Medlemsstaterna ska se till att 
arrangörerna och återförsäljarna är 
ansvariga för sina respektive delar av 
genomförandet av resepaketet och för att 
deras skyldigheter enligt avtalet fullgörs 
korrekt, oavsett om tjänsterna ska utföras 
av arrangören eller av andra
tjänsteleverantörer, och utan att det 
påverkar arrangörernas och 
återförsäljarnas rätt att vidta åtgärder mot 
dessa tjänsteleverantörer.

Or. es

Motivering

Ansvaret gentemot konsumenterna måste vara solidariskt för alla företagare som tillsammans 
deltar i avtalet, oavsett om de är arrangörer eller återförsäljare, oavsett deras kategorier 
eller de förbindelser som finns dem emellan, och utan att det påverkar rätten till återkrav för 
den som är ansvarig gentemot konsumenten eller nyttjaren för underlåtenhet eller brist vid 
fullgörande av avtalet, allt efter deras respektive delar av genomförandet av resepaketet.

Ändringsförslag 315
Bernadette Vergnaud

Förslag till direktiv
Artikel 11 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska se till att 
arrangören är ansvarig för fullgörandet av 
de resetjänster som inbegrips i avtalet, 
oavsett om tjänsterna ska utföras av 
arrangören eller av andra 
tjänsteleverantörer.

1. Medlemsstaterna ska se till att 
arrangören och/eller återförsäljaren är 
ansvariga gentemot konsumenten för 
fullgörandet av de resetjänster som 
inbegrips i avtalet, oavsett om tjänsterna 
ska utföras av dem själva eller av andra 
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tjänsteleverantörer. Detta ansvar ska inte 
inverka på arrangörens eller 
återförsäljarens rätt att kräva ersättning 
av dessa övriga leverantörer av tjänster.

Or. fr

Motivering

Denna formulering, som är hämtad från direktiv 90/314/EG, ger medlemsstaterna mer 
flexibilitet att tillämpa ansvarighetsprincipen. Resebyråerna är i vissa fall medavtalspartner 
och har i denna egenskap ett solidariskt ansvar.

Ändringsförslag 316
Nora Berra

Förslag till direktiv
Artikel 11 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska se till att 
arrangören är ansvarig för fullgörandet av 
de resetjänster som inbegrips i avtalet, 
oavsett om tjänsterna ska utföras av 
arrangören eller av andra 
tjänsteleverantörer.

1. Medlemsstaterna ska se till att 
arrangören och/eller återförsäljaren är 
ansvariga för fullgörandet av de 
resetjänster som inbegrips i avtalet, oavsett 
om tjänsterna ska utföras av dem själva
eller av andra tjänsteleverantörer.

Or. fr

Motivering

I konsumenternas intresse är det viktigt att ange att alla berörda aktörer ansvarar för att de 
resetjänster som ingår i avtalet fullgörs enligt åtagandena.

Ändringsförslag 317
Philippe Juvin

Förslag till direktiv
Artikel 11 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska se till att 
arrangören är ansvarig för fullgörandet av 

1. Medlemsstaterna ska se till att 
arrangören och/eller återförsäljaren är 
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de resetjänster som inbegrips i avtalet, 
oavsett om tjänsterna ska utföras av 
arrangören eller av andra 
tjänsteleverantörer.

ansvarig för fullgörandet av de resetjänster 
som inbegrips i avtalet, oavsett om 
tjänsterna ska utföras av arrangören 
och/eller återförsäljaren eller av andra 
tjänsteleverantörer.

Or. en

Motivering

I aktuellt förslag ifrågasätts den möjlighet som medlemsstaterna har enligt direktivet från 
1990 att fastställa vem som bär ansvaret (arrangören/återförsäljaren) när det gäller ett 
resepaket. Det finns inga sakliga skäl som motiverar denna ändring, som inte är anpassad till 
vissa medlemsstaters fragmenterade marknadsstrukturer med ett stort antal mycket små 
företag. Ansvar är dessutom ett stort försäljningsargument för återförsäljarna, än mer i 
samband med den ekonomiska krisen och ökande konkurrens från näringsidkare på internet, 
och skapar en nära relation med konsumenten. Det förenklar dessutom förfarandet för 
konsumenten som möter en enda representant.

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

Förslag till direktiv
Artikel 11 – punkt 1 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Ansvaret gentemot konsumenterna ska 
vara solidariskt för alla företagare som 
tillsammans deltar i avtalet, oavsett om de 
är arrangörer eller återförsäljare, oavsett 
deras kategorier eller de förbindelser som 
finns dem emellan, och utan att det 
påverkar rätten till återkrav för den som 
är ansvarig gentemot konsumenten eller 
nyttjaren vid underlåtenhet eller brist vid 
fullgörande av avtalet, allt efter deras 
respektive delar av genomförandet av 
resepaketet.

Or. es

Motivering

Ansvaret gentemot konsumenterna måste vara solidariskt för alla företagare som tillsammans 
deltar i avtalet, oavsett om de är arrangörer eller återförsäljare, oavsett deras kategorier 
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eller de förbindelser som finns dem emellan, och utan att det påverkar rätten till återkrav för 
den som är ansvarig gentemot konsumenten eller nyttjaren vid underlåtenhet eller brist vid 
fullgörande av avtalet, allt efter deras respektive delar av genomförandet av resepaketet.

Ändringsförslag 319
Hans-Peter Mayer

Förslag till direktiv
Artikel 11 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Om någon av tjänsterna inte fullgörs i 
enlighet med avtalet ska arrangören 
avhjälpa den bristande överensstämmelsen, 
såvida inte detta är oproportionerligt.

2. Om någon av tjänsterna inte fullgörs i 
enlighet med avtalet ska arrangören 
avhjälpa den bristande överensstämmelsen, 
såvida resenären påpekar den bristande 
överensstämmelsen eller arrangören kan 
identifiera den och avhjälpandet inte är 
oproportionerligt eller om den bristande 
överensstämmelsen kan tillskrivas 
resenären.

Or. de

Motivering

Ändringen görs för att få överensstämmelse med reglerna om prisminskning och skadestånd 
så att bestämmelserna blir enhetliga (artikel 12.3 b).

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

Förslag till direktiv
Artikel 11 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Om någon av tjänsterna inte fullgörs i 
enlighet med avtalet ska arrangören 
avhjälpa den bristande överensstämmelsen, 
såvida inte detta är oproportionerligt.

2. Om någon av tjänsterna inte fullgörs i 
enlighet med avtalet ska arrangören och i 
förekommande fall återförsäljaren, allt 
efter deras respektive delar av 
genomförandet, avhjälpa den bristande 
överensstämmelsen, såvida inte detta är 
oproportionerligt.
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Or. es

Motivering

Ansvaret gentemot konsumenterna måste vara solidariskt för alla företagare som tillsammans 
deltar i avtalet, oavsett om de är arrangörer eller återförsäljare, oavsett deras kategorier 
eller de förbindelser som finns dem emellan, och utan att det påverkar rätten till återkrav för 
den som är ansvarig gentemot konsumenten eller nyttjaren vid underlåtenhet eller brist vid 
fullgörande av avtalet, allt efter deras respektive delar av genomförandet av resepaketet.

Ändringsförslag 321
Philippe Juvin

Förslag till direktiv
Artikel 11 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Om någon av tjänsterna inte fullgörs i 
enlighet med avtalet ska arrangören 
avhjälpa den bristande överensstämmelsen, 
såvida inte detta är oproportionerligt.

2. Om någon av tjänsterna inte fullgörs i 
enlighet med avtalet ska arrangören 
och/eller återförsäljaren avhjälpa den 
bristande överensstämmelsen, såvida inte 
detta är oproportionerligt.

Or. en

Motivering

I aktuellt förslag ifrågasätts den möjlighet som medlemsstaterna har enligt direktivet från 
1990 att fastställa vem som bär ansvaret (arrangören/återförsäljaren) när det gäller ett 
resepaket. Det finns inga sakliga skäl som motiverar denna ändring, som inte är anpassad till 
vissa medlemsstaters fragmenterade marknadsstrukturer med ett stort antal mycket små 
företag. Ansvar är dessutom ett stort försäljningsargument för återförsäljarna, än mer i 
samband med den ekonomiska krisen och ökande konkurrens från näringsidkare på internet, 
och skapar en nära relation med konsumenten. Det förenklar dessutom förfarandet för 
konsumenten som möter en enda representant.

Ändringsförslag 322
Nora Berra

Förslag till direktiv
Artikel 11 – punkt 2
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Om någon av tjänsterna inte fullgörs i 
enlighet med avtalet ska arrangören 
avhjälpa den bristande överensstämmelsen, 
såvida inte detta är oproportionerligt.

2. Om någon av tjänsterna inte fullgörs i 
enlighet med avtalet ska arrangören 
och/eller återförsäljaren avhjälpa den 
bristande överensstämmelsen, såvida inte 
detta är oproportionerligt.

Or. fr

Ändringsförslag 323
Sergio Gaetano Cofferati

Förslag till direktiv
Artikel 11 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Om någon av tjänsterna inte fullgörs i 
enlighet med avtalet ska arrangören 
avhjälpa den bristande överensstämmelsen,
såvida inte detta är oproportionerligt.

2. Om någon av tjänsterna inte fullgörs i 
enlighet med avtalet ska arrangören 
avhjälpa den bristande överensstämmelsen.

Or. en

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

Förslag till direktiv
Artikel 11 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Om en betydande andel av tjänsterna 
inte kan tillhandahållas enligt 
överenskommelsen i avtalet ska arrangören 
ordna med lämpliga alternativa 
arrangemang, utan extra kostnader för 
resenären, under resepaketets resterande 
del, även då resenärens hemresa till 
avreseplatsen inte tillhandahålls enligt 
överenskommelse.

3. Om en betydande andel av tjänsterna, 
motsvarande minst 20 procent av den 
totala avtalssumman, eller ett väsentligt 
inslag i resan eller semestern, inte kan 
tillhandahållas enligt överenskommelsen i 
avtalet ska arrangören ordna med lämpliga 
alternativa arrangemang, utan extra 
kostnader för resenären, under resepaketets 
resterande del, även då resenärens hemresa 
till avreseplatsen inte tillhandahålls enligt 
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överenskommelse

Or. es

Motivering

Det är lämpligt att här åter ta upp begreppet ”väsentligt inslag” i resepaketet enligt skäl 17 i 
förslaget till direktiv.

Ändringsförslag 325
Nora Berra

Förslag till direktiv
Artikel 11 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Om en betydande andel av tjänsterna 
inte kan tillhandahållas enligt 
överenskommelsen i avtalet ska arrangören 
ordna med lämpliga alternativa 
arrangemang, utan extra kostnader för 
resenären, under resepaketets resterande 
del, även då resenärens hemresa till 
avreseplatsen inte tillhandahålls enligt 
överenskommelse.

3. Om en betydande andel av tjänsterna 
inte kan tillhandahållas enligt 
överenskommelsen i avtalet ska arrangören 
och/eller återförsäljaren ordna med 
lämpliga alternativa arrangemang, utan 
extra kostnader för resenären, under 
resepaketets resterande del, även då 
resenärens hemresa till avreseplatsen inte 
tillhandahålls enligt överenskommelse.

Or. fr

Ändringsförslag 326
Philippe Juvin

Förslag till direktiv
Artikel 11 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Om en betydande andel av tjänsterna 
inte kan tillhandahållas enligt 
överenskommelsen i avtalet ska arrangören 
ordna med lämpliga alternativa 
arrangemang, utan extra kostnader för 
resenären, under resepaketets resterande 
del, även då resenärens hemresa till 

3. Om en betydande andel av tjänsterna 
inte kan tillhandahållas enligt 
överenskommelsen i avtalet ska arrangören 
och/eller återförsäljaren ordna med 
lämpliga alternativa arrangemang, utan 
extra kostnader för resenären, under 
resepaketets resterande del, även då 



AM\1013596SV.doc 133/195 PE526.125v01-00

SV

avreseplatsen inte tillhandahålls enligt 
överenskommelse.

resenärens hemresa till avreseplatsen inte 
tillhandahålls enligt överenskommelse.

Or. en

Motivering

I aktuellt förslag ifrågasätts den möjlighet som medlemsstaterna har enligt direktivet från 
1990 att fastställa vem som bär ansvaret (arrangören/återförsäljaren) när det gäller ett 
resepaket. Det finns inga sakliga skäl som motiverar denna ändring, som inte är anpassad till 
vissa medlemsstaters fragmenterade marknadsstrukturer med ett stort antal mycket små 
företag. Ansvar är dessutom ett stort försäljningsargument för återförsäljarna, än mer i 
samband med den ekonomiska krisen och ökande konkurrens från näringsidkare på internet, 
och skapar en nära relation med konsumenten. Det förenklar dessutom förfarandet för 
konsumenten som möter en enda representant.

Ändringsförslag 327
Hans-Peter Mayer

Förslag till direktiv
Artikel 11 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Om det är omöjligt för arrangören att 
erbjuda lämpliga alternativa arrangemang 
eller om resenären inte godkänner de 
föreslagna alternativa arrangemangen på 
grund av att de inte är jämförbara med det 
som man kom överens om i avtalet, ska 
arrangören, i den mån som resepaketet 
innefattar transport av passagerare, erbjuda 
resenären kostnadsfri, likvärdig transport 
till avreseplatsen eller till en annan plats 
som resenären har godkänt och ska, i 
förekommande fall, ersätta resenären i 
enlighet med artikel 12.

4. Om det är omöjligt för arrangören att 
erbjuda lämpliga alternativa arrangemang 
eller om resenären inte godkänner de 
föreslagna alternativa arrangemangen på 
grund av att de inte är jämförbara med det 
som man kom överens om i avtalet, ska 
arrangören, i den mån som resepaketet 
innefattar transport av passagerare, erbjuda 
resenären kostnadsfri, likvärdig transport 
till avreseplatsen eller till en annan plats 
som resenären har godkänt och ska, om de 
tjänster man kom överens om inte har 
fullgjorts, ersätta resenären i enlighet med 
artikel 12. Ersättning ska ske inom 14 
dagar.

Or. de

Ändringsförslag 328
Philippe Juvin
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Förslag till direktiv
Artikel 11 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Om det är omöjligt för arrangören att 
erbjuda lämpliga alternativa arrangemang 
eller om resenären inte godkänner de 
föreslagna alternativa arrangemangen på 
grund av att de inte är jämförbara med det 
som man kom överens om i avtalet, ska 
arrangören, i den mån som resepaketet 
innefattar transport av passagerare, erbjuda 
resenären kostnadsfri, likvärdig transport 
till avreseplatsen eller till en annan plats 
som resenären har godkänt och ska, i 
förekommande fall, ersätta resenären i 
enlighet med artikel 12.

4. Om det är omöjligt för arrangören 
och/eller återförsäljaren att erbjuda 
lämpliga alternativa arrangemang eller om 
resenären inte godkänner de föreslagna 
alternativa arrangemangen på grund av att 
de inte är jämförbara med det som man 
kom överens om i avtalet, ska arrangören 
och/eller återförsäljaren, i den mån som 
resepaketet innefattar transport av 
passagerare, erbjuda resenären kostnadsfri, 
likvärdig transport till avreseplatsen eller 
till en annan plats som resenären har 
godkänt och ska, i förekommande fall, 
ersätta resenären i enlighet med artikel 12.

Or. en

Motivering

I aktuellt förslag ifrågasätts den möjlighet som medlemsstaterna har enligt direktivet från 
1990 att fastställa vem som bär ansvaret (arrangören/återförsäljaren) när det gäller ett 
resepaket. Det finns inga sakliga skäl som motiverar denna ändring, som inte är anpassad till 
vissa medlemsstaters fragmenterade marknadsstrukturer med ett stort antal mycket små 
företag. Ansvar är dessutom ett stort försäljningsargument för återförsäljarna, än mer i 
samband med den ekonomiska krisen och ökande konkurrens från näringsidkare på internet, 
och skapar en nära relation med konsumenten. Det förenklar dessutom förfarandet för 
konsumenten som möter en enda representant.

Ändringsförslag 329
Nora Berra

Förslag till direktiv
Artikel 11 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Om det är omöjligt för arrangören att 
erbjuda lämpliga alternativa arrangemang 
eller om resenären inte godkänner de 
föreslagna alternativa arrangemangen på 

4. Om det är omöjligt för arrangören 
och/eller återförsäljaren att erbjuda 
lämpliga alternativa arrangemang eller om 
resenären inte godkänner de föreslagna 
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grund av att de inte är jämförbara med det 
som man kom överens om i avtalet, ska 
arrangören, i den mån som resepaketet 
innefattar transport av passagerare, erbjuda 
resenären kostnadsfri, likvärdig transport 
till avreseplatsen eller till en annan plats 
som resenären har godkänt och ska, i 
förekommande fall, ersätta resenären i 
enlighet med artikel 12.

alternativa arrangemangen på grund av att 
de inte är jämförbara med det som man 
kom överens om i avtalet, ska arrangören 
och/eller återförsäljaren, i den mån som 
resepaketet innefattar transport av 
passagerare, erbjuda resenären kostnadsfri, 
likvärdig transport till avreseplatsen eller 
till en annan plats som resenären har 
godkänt och ska, i förekommande fall, 
ersätta resenären i enlighet med artikel 12.

Or. fr

Ändringsförslag 330
Andreas Schwab

Förslag till direktiv
Artikel 11 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Om det är omöjligt att säkerställa 
resenärens hemresa i rätt tid på grund av 
oundvikliga och extraordinära 
omständigheter, ska arrangören endast 
stå för kostnader för fortsatt vistelse som 
på högst 100 euro per natt och tre nätter 
per resenär.

utgår

Or. de

Motivering

Införandet av ett strikt ansvar för arrangören avvisas eftersom ett sådant ansvar inte heller 
förekommer i andra förordningar – med undantag för förordningen om flygpassagerares 
rättigheter. Dessutom skulle detta ansvar framför allt drabba små och medelstora företag 
som på lång sikt kanske skulle tvingas bort från marknaden.

Ändringsförslag 331
Hans-Peter Mayer

Förslag till direktiv
Artikel 11 – punkt 5
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Om det är omöjligt att säkerställa 
resenärens hemresa i rätt tid på grund av 
oundvikliga och extraordinära 
omständigheter, ska arrangören endast stå 
för kostnader för fortsatt vistelse som på 
högst 100 euro per natt och tre nätter per 
resenär.

5. Om det är omöjligt att säkerställa 
resenärens hemresa i rätt tid på grund av 
oundvikliga och extraordinära 
omständigheter, ska arrangören endast stå 
för kostnader för fortsatt vistelse på högst 
fem nätter per resenär. Arrangören ska 
säkerställa inkvarteringen. Endast om 
arrangören uttryckligen inte själv kan 
eller vill ordna inkvarteringen ska 
arrangören ersätta resenären för 
inkvartering som resenären själv bokat. 
Detta ska gälla för högst fem nätter per 
resenär och högst 125 euro per natt.

Or. de

Motivering

Högst fem nätter på högst 125 euro är den formulering om flygpassagerarrättigheter som 
antagits av utskottet för transport och turism. Till skillnad från flygpassagerarrättigheterna 
måste dock den första delen – inkvartering i första hand av arrangören – tas upp här på 
grund av den särskilda situationen med en hel resa med föregående inkvartering.

Ändringsförslag 332
Sergio Gaetano Cofferati

Förslag till direktiv
Artikel 11 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Om det är omöjligt att säkerställa 
resenärens hemresa i rätt tid på grund av 
oundvikliga och extraordinära 
omständigheter, ska arrangören endast stå 
för kostnader för fortsatt vistelse som på 
högst 100 euro per natt och tre nätter per 
resenär.

5. Om det är omöjligt att säkerställa 
resenärens hemresa i rätt tid på grund av 
oundvikliga och extraordinära 
omständigheter, ska medlemsstaterna se 
till att arrangören står för minst 
kostnaderna för fortsatt vistelse för tre 
nätter när det gäller ett resepaket som 
varar mindre än två veckor och för fem 
nätter i övriga fall. Arrangören ska 
säkerställa inkvarteringen och i fråga om 
hotellkategorin beakta den bokade 
kategorin.
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Or. en

Ändringsförslag 333
Bernadette Vergnaud

Förslag till direktiv
Artikel 11 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Om det är omöjligt att säkerställa 
resenärens hemresa i rätt tid på grund av 
oundvikliga och extraordinära 
omständigheter, ska arrangören endast stå 
för kostnader för fortsatt vistelse som på 
högst 100 euro per natt och tre nätter per 
resenär.

5. Om det är omöjligt att säkerställa 
resenärens hemresa i rätt tid på grund av 
oundvikliga och extraordinära 
omständigheter, ska arrangören stå för 
kostnader för fortsatt vistelse under den tid 
som krävs fram till resenärens återresa till 
avreseplatsen, i den mån som dessa 
kostnader är rimliga med hänsyn till 
tillgängliga inkvarteringar, kategorin av 
tjänster och de inkvarteringar som 
ursprungligen ingick i resepaketet samt 
all skada som resenären lidit och som 
arrangören ansvarar för i enlighet med 
artikel 11.1.

Or. fr

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

Förslag till direktiv
Artikel 11 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Om det är omöjligt att säkerställa 
resenärens hemresa i rätt tid på grund av 
oundvikliga och extraordinära 
omständigheter, ska arrangören endast stå 
för kostnader för fortsatt vistelse som på 
högst 100 euro per natt och tre nätter per 
resenär.

5. Om det är omöjligt att säkerställa 
resenärens hemresa i rätt tid på grund av 
oundvikliga och extraordinära 
omständigheter, ska arrangören, och i 
förekommande fall återförsäljaren 
solidariskt med denne, stå för kostnader 
för fortsatt vistelse i en form som är 
proportionerlig med hänsyn till 
dagskostnaden för de avtalade dagar som 
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ingår i resepaketet.

Or. es

Motivering

Arrangören och återförsäljaren bör vara solidariskt ansvariga, och under dessa 
omständigheter bör inte antalet nätter per resenär begränsas.

Ändringsförslag 335
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Förslag till direktiv
Artikel 11 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Om det är omöjligt att säkerställa 
resenärens hemresa i rätt tid på grund av 
oundvikliga och extraordinära 
omständigheter, ska arrangören endast stå 
för kostnader för fortsatt vistelse som på 
högst 100 euro per natt och tre nätter per 
resenär.

5. Om det är omöjligt att säkerställa 
resenärens hemresa i rätt tid på grund av 
oundvikliga och extraordinära 
omständigheter, ska arrangören endast stå 
för kostnader för fortsatt vistelse i tre nätter 
per resenär.

Or. pl

Motivering

Det framstår som motiverat att begränsa arrangörens ansvar till tre nätter utan att ange 
belopp. Om ansvaret begränsas till 100 euro och ändringen av direktivet drar ut på tiden kan 
en sådan beloppsbegränsning om några år bli mycket ogynnsam och i praktiken omöjliggöra 
att vistelsen betalas.

Ändringsförslag 336
Philippe Juvin

Förslag till direktiv
Artikel 11 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Om det är omöjligt att säkerställa 
resenärens hemresa i rätt tid på grund av 
oundvikliga och extraordinära 

5. Om det är omöjligt att säkerställa 
resenärens hemresa i rätt tid på grund av 
oundvikliga och extraordinära 
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omständigheter, ska arrangören endast stå 
för kostnader för fortsatt vistelse som på 
högst 100 euro per natt och tre nätter per 
resenär.

omständigheter, ska arrangören och/eller 
återförsäljaren endast stå för kostnader för 
fortsatt vistelse på högst 100 euro per natt 
och tre nätter per resenär.

Or. fr

Motivering

(Motiveringen berör inte den svenska versionen.)

Ändringsförslag 337
Nora Berra

Förslag till direktiv
Artikel 11 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Om det är omöjligt att säkerställa 
resenärens hemresa i rätt tid på grund av 
oundvikliga och extraordinära 
omständigheter, ska arrangören endast stå 
för kostnader för fortsatt vistelse som på 
högst 100 euro per natt och tre nätter per 
resenär.

5. Om det är omöjligt att säkerställa 
resenärens hemresa i rätt tid på grund av 
oundvikliga och extraordinära 
omständigheter, ska arrangören och/eller 
återförsäljaren endast stå för kostnader för 
fortsatt vistelse på högst 100 euro per natt 
och tre nätter per resenär.

Or. fr

Ändringsförslag 338
Ildikó Gáll-Pelcz

Förslag till direktiv
Artikel 11 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Om det är omöjligt att säkerställa 
resenärens hemresa i rätt tid på grund av 
oundvikliga och extraordinära 
omständigheter, ska arrangören endast stå 
för kostnader för fortsatt vistelse som på 
högst 100 euro per natt och tre nätter per 
resenär.

5. Om det är omöjligt att säkerställa 
resenärens hemresa i rätt tid på grund av 
oundvikliga och extraordinära 
omständigheter, ska arrangören erbjuda 
resenären – på dennes begäran – den 
assistans som anges i artikel 14, men ska 
endast stå för kostnader för fortsatt vistelse 
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på högst 100 euro per natt och tre nätter per 
resenär.

Or. en

Ändringsförslag 339
Philippe Juvin

Förslag till direktiv
Artikel 11 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Om det är omöjligt att säkerställa 
resenärens hemresa i rätt tid på grund av 
oundvikliga och extraordinära 
omständigheter, ska arrangören endast stå 
för kostnader för fortsatt vistelse som på 
högst 100 euro per natt och tre nätter per 
resenär.

5. Om det är omöjligt att säkerställa 
resenärens hemresa i rätt tid på grund av 
oundvikliga och extraordinära 
omständigheter, ska arrangören och/eller 
återförsäljaren endast stå för kostnader för 
fortsatt vistelse som på högst 100 euro per 
natt och tre nätter per resenär.

Or. en

Motivering

I aktuellt förslag ifrågasätts den möjlighet som medlemsstaterna har enligt direktivet från 
1990 att fastställa vem som bär ansvaret (arrangören/återförsäljaren) när det gäller ett 
resepaket. Det finns inga sakliga skäl som motiverar denna ändring, som inte är anpassad till 
vissa medlemsstaters fragmenterade marknadsstrukturer med ett stort antal mycket små 
företag. Ansvar är dessutom ett stort försäljningsargument för återförsäljarna, än mer i 
samband med den ekonomiska krisen och ökande konkurrens från näringsidkare på internet, 
och skapar en nära relation med konsumenten. Det förenklar dessutom förfarandet för 
konsumenten som möter en enda representant.

Ändringsförslag 340
Jorgo Chatzimarkakis

Förslag till direktiv
Artikel 11 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Om det är omöjligt att säkerställa 
resenärens hemresa i rätt tid på grund av

5. Om det är omöjligt att säkerställa 
resenärens hemresa i rätt tid på grund av 



AM\1013596SV.doc 141/195 PE526.125v01-00

SV

oundvikliga och extraordinära 
omständigheter, ska arrangören endast stå 
för kostnader för fortsatt vistelse som på 
högst 100 euro per natt och tre nätter per 
resenär.

oundvikliga och extraordinära 
omständigheter, ska arrangören endast stå 
för kostnader för fortsatt vistelse som på 
högst 80 euro per natt och tre nätter per 
resenär.

Or. en

Ändringsförslag 341
Emma McClarkin

Förslag till direktiv
Artikel 11 – punkt 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6. Den kostnadsbegränsning som avses i 
punkt 5 ska inte gälla för personer med 
nedsatt rörlighet i enlighet med 
Europaparlamentets och rådets förordning 
(EG) nr 1107/2006 av den 5 juli 2006 om 
rättigheter för personer med 
funktionshinder och personer med nedsatt 
rörlighet28 eller för personer som medföljer 
dem, gravida kvinnor och ensamresande 
barn samt personer i behov av särskild 
medicinsk hjälp, under förutsättning att de 
har meddelat arrangören om sina särskilda 
behov minst 48 timmar före avresan. 
Arrangören får inte åberopa oundvikliga 
och extraordinära omständigheter för att 
begränsa de kostnader som avses i punkt 
5 om den relevanta transportören inte är 
beroende av dessa omständigheter enligt 
gällande EU-lagstiftning.

6. Den kostnadsbegränsning som avses i 
punkt 5 ska inte gälla för personer med 
nedsatt rörlighet i enlighet med 
Europaparlamentets och rådets förordning 
(EG) nr 1107/2006 av den 5 juli 2006 om 
rättigheter i samband med flygresor för 
personer med funktionshinder och personer 
med nedsatt rörlighet28 eller för personer 
som medföljer dem, gravida kvinnor och 
ensamresande barn samt personer i behov 
av särskild medicinsk hjälp, under 
förutsättning att de har meddelat 
arrangören om sina särskilda behov minst 
48 timmar före avresan.

__________________ __________________
28 EUT L 204, 26.7.2006, s. 1. 28 EUT L 204, 26.7.2006, s. 1.

Or. en

Ändringsförslag 342
Bernadette Vergnaud
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Förslag till direktiv
Artikel 11 – punkt 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6. Den kostnadsbegränsning som avses i 
punkt 5 ska inte gälla för personer med 
nedsatt rörlighet i enlighet med 
Europaparlamentets och rådets förordning 
(EG) nr 1107/2006 av den 5 juli 2006 om 
rättigheter för personer med 
funktionshinder och personer med nedsatt 
rörlighet28 eller för personer som medföljer 
dem, gravida kvinnor och ensamresande 
barn samt personer i behov av särskild 
medicinsk hjälp, under förutsättning att de 
har meddelat arrangören om sina särskilda 
behov minst 48 timmar före avresan. 
Arrangören får inte åberopa oundvikliga 
och extraordinära omständigheter för att 
begränsa de kostnader som avses i punkt 5 
om den relevanta transportören inte är 
beroende av dessa omständigheter enligt 
gällande EU-lagstiftning.

6. Vid bedömning av de kostnader som 
avses i punkt 5 ska hänsyn tas till de 
särskilda behoven för personer med 
nedsatt rörlighet i enlighet med 
Europaparlamentets och rådets förordning 
(EG) nr 1107/2006 av den 5 juli 2006 om 
rättigheter i samband med flygresor för 
personer med funktionshinder och personer 
med nedsatt rörlighet28 eller för personer 
som medföljer dem, gravida kvinnor och 
ensamresande barn samt personer i behov 
av särskild medicinsk hjälp, under 
förutsättning att de har meddelat 
arrangören om sina särskilda behov minst 
48 timmar före avresan. Arrangören får 
inte åberopa oundvikliga och extraordinära 
omständigheter för att begränsa de 
kostnader som avses i punkt 5 om den 
relevanta transportören inte är beroende av 
dessa omständigheter enligt gällande EU-
lagstiftning.

__________________ __________________
28 EUT L 204, 26.7.2006, s. 1. 28 EUT L 204, 26.7.2006, s. 1.

Or. fr

Ändringsförslag 343
Philippe Juvin

Förslag till direktiv
Artikel 11 – punkt 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6. Den kostnadsbegränsning som avses i 
punkt 5 ska inte gälla för personer med 
nedsatt rörlighet i enlighet med 
Europaparlamentets och rådets förordning 
(EG) nr 1107/2006 av den 5 juli 2006 om 
rättigheter för personer med 

6. Den kostnadsbegränsning som avses i 
punkt 5 ska inte gälla för personer med 
nedsatt rörlighet i enlighet med 
Europaparlamentets och rådets förordning 
(EG) nr 1107/2006 av den 5 juli 2006 om 
rättigheter i samband med flygresor för 
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funktionshinder och personer med nedsatt 
rörlighet eller för personer som medföljer 
dem, gravida kvinnor och ensamresande 
barn samt personer i behov av särskild 
medicinsk hjälp, under förutsättning att de 
har meddelat arrangören om sina särskilda 
behov minst 48 timmar före avresan. 
Arrangören får inte åberopa oundvikliga 
och extraordinära omständigheter för att 
begränsa de kostnader som avses i punkt 5 
om den relevanta transportören inte är 
beroende av dessa omständigheter enligt 
gällande EU-lagstiftning.

personer med funktionshinder och personer 
med nedsatt rörlighet eller för personer 
som medföljer dem, gravida kvinnor och 
ensamresande barn samt personer i behov 
av särskild medicinsk hjälp, under 
förutsättning att de har meddelat 
arrangören och/eller återförsäljaren om 
sina särskilda behov minst 48 timmar före 
avresan. Arrangören och/eller 
återförsäljaren får inte åberopa 
oundvikliga och extraordinära 
omständigheter för att begränsa de 
kostnader som avses i punkt 5 om den 
relevanta transportören inte är beroende av 
dessa omständigheter enligt gällande EU-
lagstiftning.

__________________ __________________
28 EUT L 204, 26.7.2006, s. 1. 28 EUT L 204, 26.7.2006, s. 1.

Or. fr

Motivering

(Motiveringen berör inte den svenska versionen.)

Ändringsförslag 344
Philippe Juvin

Förslag till direktiv
Artikel 11 – punkt 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6. Den kostnadsbegränsning som avses i 
punkt 5 ska inte gälla för personer med 
nedsatt rörlighet i enlighet med 
Europaparlamentets och rådets förordning 
(EG) nr 1107/2006 av den 5 juli 2006 om 
rättigheter för personer med 
funktionshinder och personer med nedsatt 
rörlighet28 eller för personer som medföljer 
dem, gravida kvinnor och ensamresande 
barn samt personer i behov av särskild 
medicinsk hjälp, under förutsättning att de 
har meddelat arrangören om sina särskilda 

6. Den kostnadsbegränsning som avses i 
punkt 5 ska inte gälla för personer med 
nedsatt rörlighet i enlighet med 
Europaparlamentets och rådets förordning 
(EG) nr 1107/2006 av den 5 juli 2006 om 
rättigheter i samband med flygresor för 
personer med funktionshinder och personer 
med nedsatt rörlighet28 eller för personer 
som medföljer dem, gravida kvinnor och 
ensamresande barn samt personer i behov 
av särskild medicinsk hjälp, under 
förutsättning att de har meddelat 
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behov minst 48 timmar före avresan. 
Arrangören får inte åberopa oundvikliga 
och extraordinära omständigheter för att 
begränsa de kostnader som avses i punkt 5 
om den relevanta transportören inte är 
beroende av dessa omständigheter enligt 
gällande EU-lagstiftning.

arrangören och/eller återförsäljaren om 
sina särskilda behov minst 48 timmar före 
avresan. Arrangören och/eller 
återförsäljaren får inte åberopa 
oundvikliga och extraordinära 
omständigheter för att begränsa de 
kostnader som avses i punkt 5 om den 
relevanta transportören inte är beroende av 
dessa omständigheter enligt gällande EU-
lagstiftning.

__________________ __________________
28 EUT L 204, 26.7.2006, s. 1. 28 EUT L 204, 26.7.2006, s. 1.

Or. en

Motivering

I aktuellt förslag ifrågasätts den möjlighet som medlemsstaterna har enligt direktivet från 
1990 att fastställa vem som bär ansvaret (arrangören/återförsäljaren) när det gäller ett 
resepaket. Det finns inga sakliga skäl som motiverar denna ändring, som inte är anpassad till 
vissa medlemsstaters fragmenterade marknadsstrukturer med ett stort antal mycket små 
företag. Ansvar är dessutom ett stort försäljningsargument för återförsäljarna, än mer i 
samband med den ekonomiska krisen och ökande konkurrens från näringsidkare på internet, 
och skapar en nära relation med konsumenten. Det förenklar dessutom förfarandet för 
konsumenten som möter en enda representant.

Ändringsförslag 345
Ivo Belet

Förslag till direktiv
Artikel 11 – punkt 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6. Den kostnadsbegränsning som avses i 
punkt 5 ska inte gälla för personer med 
nedsatt rörlighet i enlighet med 
Europaparlamentets och rådets förordning 
(EG) nr 1107/2006 av den 5 juli 2006 om 
rättigheter för personer med 
funktionshinder och personer med nedsatt 
rörlighet eller för personer som medföljer 
dem, gravida kvinnor och ensamresande 
barn samt personer i behov av särskild 
medicinsk hjälp, under förutsättning att de 

6. Den kostnadsbegränsning som avses i 
punkt 5 ska inte gälla för personer med 
nedsatt rörlighet i enlighet med 
Europaparlamentets och rådets förordning 
(EG) nr 1107/2006 av den 5 juli 2006 om 
rättigheter i samband med flygresor för 
personer med funktionshinder och personer 
med nedsatt rörlighet eller för personer 
som medföljer dem, gravida kvinnor och 
ensamresande barn samt personer i behov 
av särskild medicinsk hjälp, under 
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har meddelat arrangören om sina särskilda 
behov minst 48 timmar före avresan. 
Arrangören får inte åberopa oundvikliga 
och extraordinära omständigheter för att 
begränsa de kostnader som avses i punkt 5 
om den relevanta transportören inte är 
beroende av dessa omständigheter enligt 
gällande EU-lagstiftning.

förutsättning att de har meddelat 
arrangören om sina särskilda behov när 
paketreseavtalet slöts eller, om detta inte 
är möjligt, minst 48 timmar före avresan. 
Arrangören får inte åberopa oundvikliga 
och extraordinära omständigheter för att 
begränsa de kostnader som avses i punkt 5 
om den relevanta transportören inte är 
beroende av dessa omständigheter enligt 
gällande EU-lagstiftning.

__________________ __________________
28 EGT L 204, 26.7.2006, s. 1. 28 EGT L 204, 26.7.2006, s. 1.

Or. nl

Ändringsförslag 346
Matteo Salvini

Förslag till direktiv
Artikel 11 – punkt 7a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

7a. Vad gäller den skada som förorsakas 
konsumenten på grund av att avtalet inte 
fullgörs, ska medlemsstaterna vidta 
nödvändiga åtgärder för att se till att 
arrangören och återförsäljaren är 
ansvariga såvida avtalsbrottet inte orsakas 
av fel som vare sig begåtts av dem själva 
eller av någon annan leverantör av 
tjänster därför att
– avtalsbrottet är orsakat av resenären,
– avtalsbrottet är orsakat av tredje man 
utan anknytning till de avtalade 
tjänsterna och har inte kunnat förutses 
eller undvikas,
– avtalsbrottet är orsakat av oundvikliga 
och extraordinära omständigheter enligt 
artikel 3.11.

Or. en
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Ändringsförslag 347
Hans-Peter Mayer

Förslag till direktiv
Artikel 11 – punkt 7a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

7a. Resenärens eventuella rätt till 
ersättning enligt 
förordning (EG) nr 261/2004 är 
oberoende av resenärens eventuella rätt 
till ersättning enligt detta direktiv. Om 
resenären har rätt till ersättning både 
enligt förordning (EG) nr 261/2004 och 
enligt detta direktiv ska resenären ha rätt 
att lägga fram skadeståndskrav enligt 
båda dessa rättsakter, men får inte med 
samma uppgifter samla rättigheter enligt 
båda rättsakter om dessa rättigheter 
skyddar samma intresse eller har samma 
mål.

Or. en

Ändringsförslag 348
Bernadette Vergnaud

Förslag till direktiv
Artikel 12 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) perioder av bristande 
överensstämmelse, eller

(a) perioder av avtalsbrott, eller

Or. fr

Motivering

Begreppet bristande överensstämmelse är vagt. Begreppet avtalsbrott från direktiv 
90/314/EEG bör därför återinföras. 
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Ändringsförslag 349
Philippe Juvin

Förslag till direktiv
Artikel 12 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Resenären ska ha rätt till att erhålla 
ersättning från arrangören för alla skador, 
inbegripet immateriella skador, som 
resenären drabbas av för till följd av 
bristande överensstämmelse.

2. Resenären ska ha rätt till att erhålla 
ersättning från arrangören och/eller 
återförsäljaren för alla skador, inbegripet 
immateriella skador, som resenären 
drabbas av till följd av bristande 
överensstämmelse.

Or. en

Motivering

Följd av de ändringsförslag till artikel 11 som Philippe Juvin lade fram (målinriktad maximal 
harmonisering). I aktuellt förslag ifrågasätts den möjlighet som medlemsstaterna har enligt 
direktivet från 1990 att fastställa vem som bär ansvaret (arrangören/återförsäljaren) när det 
gäller ett resepaket. Det finns inga sakliga skäl som motiverar denna ändring, som inte är 
anpassad till vissa medlemsstaters fragmenterade marknadsstrukturer med ett stort antal 
mycket små företag. Ansvar är dessutom ett stort försäljningsargument för återförsäljarna, än 
mer i samband med den ekonomiska krisen och ökande konkurrens från näringsidkare på 
internet, och skapar en nära relation med konsumenten. Det förenklar dessutom förfarandet 
för konsumenten som möter en enda representant.

Ändringsförslag 350
Nora Berra

Förslag till direktiv
Artikel 12 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Resenären ska ha rätt till att erhålla 
ersättning från arrangören för alla skador, 
inbegripet immateriella skador, som 
resenären drabbas av för till följd av 
bristande överensstämmelse.

2. Resenären ska ha rätt till att erhålla 
ersättning från arrangören och/eller 
återförsäljaren för alla skador, inbegripet 
immateriella skador, som resenären 
drabbas av till följd av bristande 
överensstämmelse.

Or. fr
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Ändringsförslag 351
Hans-Peter Mayer

Förslag till direktiv
Artikel 12 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Resenären har rätt till en 
prissänkning på 50 % av 
värdeminskningen om den bristande 
överensstämmelsen berodde på 
oundvikliga eller extraordinära 
omständigheter. Bevisbördan för 
värdeminskningens storlek vilar på 
arrangören.

Or. de

Motivering

En proportionell sänkning är på sin plats här i punkt 2 i stället för i punkt 3. Det är bara 
arrangören som känner till värdeminskningens storlek.

Ändringsförslag 352
Bernadette Vergnaud

Förslag till direktiv
Artikel 12 – punkt 3 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Resenären ska inte ha rätt till 
prissänkning eller skadestånd om

3. Vad gäller rätten till ersättning för den 
skada som förorsakas konsumenten på 
grund av att avtalet inte fullgörs, ska 
medlemsstaterna vidta nödvändiga 
åtgärder för att se till att arrangören eller 
återförsäljaren är ansvariga såvida 
avtalsbrottet inte orsakas av fel som vare 
sig begåtts av dem själva eller av någon 
annan leverantör av tjänster därför att

Or. fr
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Motivering

Den nya formuleringen är inte särskilt tydlig och kan leda till att resenärerna inte kan göra 
gällande sina rättigheter. Därför bör den mer exakta formuleringen från direktiv 90/314/EEG 
återinföras.

Ändringsförslag 353
Konstantinos Poupakis

Förslag till direktiv
Artikel 12 – punkt 3 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Resenären ska inte ha rätt till 
prissänkning eller skadestånd om

3. Resenären ska inte ha rätt till skadestånd 
om

Or. el

Ändringsförslag 354
Philippe Juvin

Förslag till direktiv
Artikel 12 – punkt 3 – led a – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) arrangören bevisar att den bristande 
överensstämmelsen

(a) arrangören och/eller återförsäljaren 
bevisar att den bristande 
överensstämmelsen

Or. en

Motivering

Följd av de ändringsförslag till artikel 11 som Philippe Juvin lade fram (målinriktad maximal 
harmonisering). I aktuellt förslag ifrågasätts den möjlighet som medlemsstaterna har enligt 
direktivet från 1990 att fastställa vem som bär ansvaret (arrangören/återförsäljaren) när det 
gäller ett resepaket. Det finns inga sakliga skäl som motiverar denna ändring, som inte är 
anpassad till vissa medlemsstaters fragmenterade marknadsstrukturer med ett stort antal 
mycket små företag. Ansvar är dessutom ett stort försäljningsargument för återförsäljarna, än 
mer i samband med den ekonomiska krisen och ökande konkurrens från näringsidkare på 
internet, och skapar en nära relation med konsumenten. Det förenklar dessutom förfarandet 
för konsumenten som möter en enda representant.
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Ändringsförslag 355
Matteo Salvini

Förslag till direktiv
Artikel 12 – punkt 3 – led a – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) arrangören bevisar att den bristande 
överensstämmelsen

(a) den bristande överensstämmelsen är en 
följd av den omständighet som anges i 
artikel 11.8

Or. en

Motivering

Ändringsförslaget återspeglar de ändringar som införs genom ändringsförslaget att införa en 
ny artikel 11.8.

Ändringsförslag 356
Nora Berra

Förslag till direktiv
Artikel 12 – punkt 3 – led a – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) arrangören bevisar att den bristande 
överensstämmelsen

(a) arrangören och/eller återförsäljaren
bevisar att den bristande 
överensstämmelsen

Or. fr

Ändringsförslag 357
Matteo Salvini

Förslag till direktiv
Artikel 12 – punkt 3 – led a – led i

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(i) kan tillskrivas resenären, utgår

Or. en
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Ändringsförslag 358
Matteo Salvini

Förslag till direktiv
Artikel 12 – punkt 3 – led a – led ii

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ii) kan tillskrivas en tredje part som 
saknar anknytning till tillhandahållandet 
av de avtalade tjänsterna och är 
oförutsebar eller oundviklig, eller

utgår

Or. en

Ändringsförslag 359
Sergio Gaetano Cofferati

Förslag till direktiv
Artikel 12 – punkt 3 – led a – led ii

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ii) kan tillskrivas en tredje part som 
saknar anknytning till tillhandahållandet 
av de avtalade tjänsterna och är 
oförutsebar eller oundviklig, eller

utgår

Or. en

Ändringsförslag 360
Matteo Salvini

Förslag till direktiv
Artikel 12 – punkt 3 – led a – led iii

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(iii) har uppkommit på grund av 
oundvikliga och extraordinära 
omständigheter, eller

utgår
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Or. en

Ändringsförslag 361
Bernadette Vergnaud

Förslag till direktiv
Artikel 12 – punkt 3 – led a – led iii

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(iii) har uppkommit på grund av 
oundvikliga och extraordinära 
omständigheter, eller

(iii) har uppkommit på grund av force 
majeure, dvs. extraordinära händelser 
som inte kan förutses och som den part 
som åberopar dem inte kan påverka och 
vars följder inte kan undvikas även med 
vederbörlig aktsamhet, eller

Or. fr

Motivering

Den nya formuleringen är inte särskilt tydlig och kan leda till att resenärerna inte kan göra 
gällande sina rättigheter. Därför bör den mer exakta formuleringen från direktiv 90/314/EEG 
återinföras.

Ändringsförslag 362
Philippe Juvin

Förslag till direktiv
Artikel 12 – punkt 3 – led a – led iii

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(iii) har uppkommit på grund av 
oundvikliga och extraordinära 
omständigheter, eller

(Berör inte den svenska versionen.)

Or. fr

Motivering

(Berör inte den svenska versionen.)

Ändringsförslag 363
Sergio Gaetano Cofferati
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Förslag till direktiv
Artikel 12 – punkt 3 – led a – led iii

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(iii) har uppkommit på grund av 
oundvikliga och extraordinära 
omständigheter, eller

(iii) har uppkommit på grund av 
oundvikliga, oförutsedda och extraordinära 
omständigheter, eller

Or. en

Ändringsförslag 364
Catherine Stihler

Förslag till direktiv
Artikel 12 – punkt 3 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) om resenären underlåter att informera 
arrangören utan onödigt dröjsmål om 
bristande överensstämmelse som 
resenären upplever på plats, om detta 
informationskrav klart och tydligt var 
angivet i avtalet och är skäligt med tanke 
på omständigheterna.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 365
Anna Hedh

Förslag till direktiv
Artikel 12 – punkt 3 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) om resenären underlåter att informera 
arrangören utan onödigt dröjsmål om 
bristande överensstämmelse som 
resenären upplever på plats, om detta 
informationskrav klart och tydligt var 
angivet i avtalet och är skäligt med tanke 

utgår
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på omständigheterna.

Or. sv

Ändringsförslag 366
Bernadette Vergnaud

Förslag till direktiv
Artikel 12 – punkt 3 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) om resenären underlåter att informera 
arrangören utan onödigt dröjsmål om 
bristande överensstämmelse som 
resenären upplever på plats, om detta 
informationskrav klart och tydligt var 
angivet i avtalet och är skäligt med tanke 
på omständigheterna.

(b) om resenären, förutom när det gäller 
ersättning för personskada eller dödsfall, 
underlåter att så snart som möjligt 
informera arrangören och/eller 
återförsäljaren om varje avtalsbrott som 
resenären upplever på plats, om detta 
informationskrav klart och tydligt var 
angivet i avtalet och är skäligt med tanke 
på omständigheterna.

Or. fr

Motivering

Det förefaller orimligt att införa en begränsning av rätten till ersättning i händelse av 
personskada då resenären inte nödvändigtvis har möjlighet att informera arrangören.

Ändringsförslag 367
Sergio Gaetano Cofferati

Förslag till direktiv
Artikel 12 – punkt 3 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) om resenären underlåter att informera 
arrangören utan onödigt dröjsmål om 
bristande överensstämmelse som resenären 
upplever på plats, om detta 
informationskrav klart och tydligt var 
angivet i avtalet och är skäligt med tanke 
på omständigheterna.

(b) om resenären underlåter att informera 
arrangören om bristande överensstämmelse 
som resenären upplever på plats, om detta 
informationskrav klart och tydligt var 
angivet i avtalet och är skäligt med tanke 
på omständigheterna.

Or. en
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Ändringsförslag 368
Philippe Juvin

Förslag till direktiv
Artikel 12 – punkt 3 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) om resenären underlåter att informera 
arrangören utan onödigt dröjsmål om 
bristande överensstämmelse som resenären 
upplever på plats, om detta 
informationskrav klart och tydligt var 
angivet i avtalet och är skäligt med tanke 
på omständigheterna.

(b) om resenären underlåter att informera 
arrangören och/eller återförsäljaren utan 
onödigt dröjsmål om bristande 
överensstämmelse som resenären upplever 
på plats, om detta informationskrav klart 
och tydligt var angivet i avtalet och är 
skäligt med tanke på omständigheterna.

Or. en

Motivering

Följd av de ändringsförslag till artikel 11 som Philippe Juvin lade fram (målinriktad maximal 
harmonisering). I aktuellt förslag ifrågasätts den möjlighet som medlemsstaterna har enligt 
direktivet från 1990 att fastställa vem som bär ansvaret (arrangören/återförsäljaren) när det 
gäller ett resepaket. Det finns inga sakliga skäl som motiverar denna ändring, som inte är 
anpassad till vissa medlemsstaters fragmenterade marknadsstrukturer med ett stort antal 
mycket små företag. Ansvar är dessutom ett stort försäljningsargument för återförsäljarna, än 
mer i samband med den ekonomiska krisen och ökande konkurrens från näringsidkare på 
internet, och skapar en nära relation med konsumenten. Det förenklar dessutom förfarandet 
för konsumenten som möter en enda representant.

Ändringsförslag 369
Nora Berra

Förslag till direktiv
Artikel 12 – punkt 3 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) om resenären underlåter att informera 
arrangören utan onödigt dröjsmål om 
bristande överensstämmelse som resenären 
upplever på plats, om detta 
informationskrav klart och tydligt var 
angivet i avtalet och är skäligt med tanke 

(b) om resenären underlåter att informera 
arrangören och/eller återförsäljaren utan 
onödigt dröjsmål om bristande 
överensstämmelse som resenären upplever 
på plats, om detta informationskrav klart 
och tydligt var angivet i avtalet och är 
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på omständigheterna. skäligt med tanke på omständigheterna.

Or. fr

Ändringsförslag 370
Bernadette Vergnaud

Förslag till direktiv
Artikel 12 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. I den mån som de internationella 
konventioner som är bindande för EU 
begränsar omfattningen eller villkoren för
ersättning som ska betalas av en leverantör 
som utför en tjänst som är en del av ett 
resepaket, ska samma begränsningar gälla 
för arrangören. I den mån som de 
internationella konventioner som inte är 
bindande för EU begränsar den ersättning 
som ska betalas av en tjänsteleverantör kan 
medlemsstaterna begränsa den ersättning 
som ska betalas av arrangören i enlighet 
därmed. I andra fall kan avtalet begränsa 
den ersättning som ska betalas av 
arrangören under förutsättning att denna 
begränsning inte gäller för personskador 
eller skada som orsakats uppsåtligen eller 
med grov vårdslöshet och inte uppgår till 
mindre än tre gånger resepaketets totala 
pris.

4. I den mån som de internationella 
konventioner som är bindande för EU 
begränsar omfattningen eller villkoren för 
ersättning som ska betalas av en leverantör 
som utför en tjänst som är en del av ett 
resepaket, ska samma begränsningar gälla 
för arrangören, förutom när det gäller 
ersättning för personskada eller dödsfall 
till följd av avtalsbrott. I den mån som de 
internationella konventioner som inte är 
bindande för EU begränsar den ersättning 
som ska betalas av en tjänsteleverantör kan 
medlemsstaterna begränsa den ersättning 
som ska betalas av arrangören i enlighet 
därmed, förutom när det gäller ersättning 
för personskada eller dödsfall. När det 
gäller andra skadestånd än för 
personskada eller dödsfall till följd av 
avtalsbrott, får medlemsstaterna tillåta en 
begränsning av ersättningen i avtalet 
förutsatt att begränsningen inte är 
oskälig. Utan att det påverkar 
tillämpningen av denna inskränkning får 
det inte i avtalet föreskrivas att 
bestämmelserna i punkterna 1, 2, 3 och 4 
inte gäller.

Or. fr

Motivering

Ersättningen till följd av personskada eller dödsfall bör inte begränsas av bestämmelser i 
internationella konventioner eller avtalsbestämmelser.
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Ändringsförslag 371
Sergio Gaetano Cofferati

Förslag till direktiv
Artikel 12 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. I den mån som de internationella 
konventioner som är bindande för EU 
begränsar omfattningen eller villkoren för 
ersättning som ska betalas av en leverantör 
som utför en tjänst som är en del av ett 
resepaket, ska samma begränsningar gälla 
för arrangören. I den mån som de 
internationella konventioner som inte är 
bindande för EU begränsar den ersättning 
som ska betalas av en tjänsteleverantör kan 
medlemsstaterna begränsa den ersättning 
som ska betalas av arrangören i enlighet 
därmed. I andra fall kan avtalet begränsa 
den ersättning som ska betalas av 
arrangören under förutsättning att denna 
begränsning inte gäller för personskador 
eller skada som orsakats uppsåtligen eller 
med grov vårdslöshet och inte uppgår till 
mindre än tre gånger resepaketets totala 
pris.

4. I den mån som de internationella 
konventioner som är bindande för EU 
begränsar omfattningen eller villkoren för 
ersättning som ska betalas av en leverantör 
som utför en tjänst som är en del av ett 
resepaket, ska samma begränsningar gälla 
för arrangören. I den mån som de 
internationella konventioner som inte är 
bindande för EU begränsar den ersättning 
som ska betalas av en tjänsteleverantör kan 
medlemsstaterna begränsa den ersättning 
som ska betalas av arrangören i enlighet 
därmed.

Or. en

Ändringsförslag 372
Hans-Peter Mayer

Förslag till direktiv
Artikel 12 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. I den mån som de internationella 
konventioner som är bindande för EU 
begränsar omfattningen eller villkoren för 
ersättning som ska betalas av en leverantör 
som utför en tjänst som är en del av ett 

(Berör inte den svenska versionen.)
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resepaket, ska samma begränsningar gälla 
för arrangören. I den mån som de 
internationella konventioner som inte är 
bindande för EU begränsar den ersättning 
som ska betalas av en tjänsteleverantör kan 
medlemsstaterna begränsa den ersättning 
som ska betalas av arrangören i enlighet 
därmed. I andra fall kan avtalet begränsa 
den ersättning som ska betalas av 
arrangören under förutsättning att denna 
begränsning inte gäller för personskador 
eller skada som orsakats uppsåtligen eller 
med grov vårdslöshet och inte uppgår till 
mindre än tre gånger resepaketets totala 
pris.

Or. de

Ändringsförslag 373
Philippe Juvin

Förslag till direktiv
Artikel 12 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. I den mån som de internationella 
konventioner som är bindande för EU 
begränsar omfattningen eller villkoren för 
ersättning som ska betalas av en leverantör 
som utför en tjänst som är en del av ett 
resepaket, ska samma begränsningar gälla 
för arrangören. I den mån som de 
internationella konventioner som inte är 
bindande för EU begränsar den ersättning 
som ska betalas av en tjänsteleverantör kan 
medlemsstaterna begränsa den ersättning 
som ska betalas av arrangören i enlighet 
därmed. I andra fall kan avtalet begränsa 
den ersättning som ska betalas av 
arrangören under förutsättning att denna 
begränsning inte gäller för personskador 
eller skada som orsakats uppsåtligen eller 
med grov vårdslöshet och inte uppgår till 
mindre än tre gånger resepaketets totala 

4. I den mån som de internationella 
konventioner som är bindande för EU 
begränsar omfattningen eller villkoren för 
ersättning som ska betalas av en leverantör 
som utför en tjänst som är en del av ett 
resepaket, ska samma begränsningar gälla 
för arrangören och/eller återförsäljaren. I 
den mån som de internationella 
konventioner som inte är bindande för EU 
begränsar den ersättning som ska betalas 
av en tjänsteleverantör kan 
medlemsstaterna begränsa den ersättning 
som ska betalas av arrangören och/eller 
återförsäljaren i enlighet därmed. I andra 
fall kan avtalet begränsa den ersättning 
som ska betalas av arrangören och/eller 
återförsäljaren under förutsättning att 
denna begränsning inte gäller för 
personskador eller skada som orsakats 
uppsåtligen eller med grov vårdslöshet och 
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pris. inte uppgår till mindre än tre gånger 
resepaketets totala pris.

Or. en

Motivering

Följd av de ändringsförslag till artikel 11 som Philippe Juvin lade fram (målinriktad maximal 
harmonisering). I aktuellt förslag ifrågasätts den möjlighet som medlemsstaterna har enligt 
direktivet från 1990 att fastställa vem som bär ansvaret (arrangören/återförsäljaren) när det 
gäller ett resepaket. Det finns inga sakliga skäl som motiverar denna ändring, som inte är 
anpassad till vissa medlemsstaters fragmenterade marknadsstrukturer med ett stort antal 
mycket små företag. Ansvar är dessutom ett stort försäljningsargument för återförsäljarna, än 
mer i samband med den ekonomiska krisen och ökande konkurrens från näringsidkare på 
internet, och skapar en nära relation med konsumenten. Det förenklar dessutom förfarandet 
för konsumenten som möter en enda representant.

Ändringsförslag 374
Nora Berra

Förslag till direktiv
Artikel 12 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. I den mån som de internationella 
konventioner som är bindande för EU 
begränsar omfattningen eller villkoren för 
ersättning som ska betalas av en leverantör 
som utför en tjänst som är en del av ett 
resepaket, ska samma begränsningar gälla 
för arrangören. I den mån som de 
internationella konventioner som inte är 
bindande för EU begränsar den ersättning 
som ska betalas av en tjänsteleverantör kan 
medlemsstaterna begränsa den ersättning 
som ska betalas av arrangören i enlighet 
därmed. I andra fall kan avtalet begränsa 
den ersättning som ska betalas av 
arrangören under förutsättning att denna 
begränsning inte gäller för personskador 
eller skada som orsakats uppsåtligen eller 
med grov vårdslöshet och inte uppgår till 
mindre än tre gånger resepaketets totala 
pris.

4. I den mån som de internationella 
konventioner som är bindande för EU 
begränsar omfattningen eller villkoren för 
ersättning som ska betalas av en leverantör 
som utför en tjänst som är en del av ett 
resepaket, ska samma begränsningar gälla 
för arrangören och/eller återförsäljaren. I 
den mån som de internationella 
konventioner som inte är bindande för EU 
begränsar den ersättning som ska betalas 
av en tjänsteleverantör kan 
medlemsstaterna begränsa den ersättning 
som ska betalas av arrangören och/eller 
återförsäljaren i enlighet därmed. I andra 
fall kan avtalet begränsa den ersättning 
som ska betalas av arrangören och/eller 
återförsäljaren under förutsättning att 
denna begränsning inte gäller för 
personskador eller skada som orsakats 
uppsåtligen eller med grov vårdslöshet och 
inte uppgår till mindre än tre gånger 
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resepaketets totala pris.

Or. fr

Ändringsförslag 375
Ildikó Gáll-Pelcz

Förslag till direktiv
Artikel 12 – punkt 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6. Preskriptionstiden för att lämna in 
skadeståndskrav enligt denna artikel ska 
understiga ett år.

6. Preskriptionstiden för att lämna in 
skadeståndskrav enligt denna artikel ska 
understiga tre år.

Or. en

Motivering

Preskriptionstiden på ett år enligt artikel 12.6 är för kort. Den bör vara minst tre år i syfte att 
skydda konsumenternas rätt till ett rättsmedel.

Ändringsförslag 376
Anna Hedh

Förslag till direktiv
Artikel 12 – punkt 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6. Preskriptionstiden för att lämna in 
skadeståndskrav enligt denna artikel ska 
understiga ett år.

6. Preskriptionstiden för att lämna in 
skadeståndskrav enligt denna artikel ska 
understiga tre år.

Or. sv

Ändringsförslag 377
Adam Bielan

Förslag till direktiv
Artikel 12 – punkt 6



AM\1013596SV.doc 161/195 PE526.125v01-00

SV

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6. Preskriptionstiden för att lämna in 
skadeståndskrav enligt denna artikel ska 
understiga ett år.

6. Preskriptionstiden för att lämna in 
skadeståndskrav enligt denna artikel ska 
understiga ett år från att resenären anlänt 
till återresans destination.

Or. pl

Ändringsförslag 378
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Förslag till direktiv
Artikel 13 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

 Medlemsstaterna ska se till att resenären 
kan skicka meddelanden, klagomål eller 
krav vad gäller fullgörandet av resepaketet 
direkt till den återförsäljare som det köptes 
genom. Återförsäljaren ska vidarebefordra 
dessa meddelanden, klagomål eller krav till 
arrangören utan onödigt dröjsmål. För att 
uppfylla tidsfrister eller preskriptionstider 
ska återförsäljarens mottagande av 
anmälningarna betraktas som arrangörens 
mottagande.

Medlemsstaterna ska se till att resenären 
kan skicka meddelanden, klagomål eller 
krav vad gäller fullgörandet av resepaketet 
direkt till den återförsäljare som det köptes 
genom. Återförsäljaren ska vidarebefordra 
dessa meddelanden, klagomål eller krav till 
arrangören utan onödigt dröjsmål. Om 
researrangören inte skriftligen svarar på 
meddelande, klagomål eller krav vad 
gäller fullgörandet av resepaketet inom 30 
dagar från att arrangören mottagit dem 
ska det anses att researrangören godtagit 
dem. För att uppfylla tidsfrister eller 
preskriptionstider ska återförsäljarens 
mottagande av anmälningarna betraktas 
som arrangörens mottagande.

Or. pl

Motivering

Ett sådant krav har en mobiliserande verkan på researrangörerna.

Ändringsförslag 379
Sergio Gaetano Cofferati
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Förslag till direktiv
Artikel 14 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska se till att arrangören 
ger snabb assistans till resenärer som 
befinner sig i svårigheter, i synnerhet 
genom att

Medlemsstaterna ska se till att arrangören 
av ett resepaket eller de återförsäljare som 
underlättar anskaffandet av ett assisterat 
researrangemang ger snabb assistans till 
resenärer som befinner sig i svårigheter, i 
synnerhet genom att

Or. en

Ändringsförslag 380
Emma McClarkin

Förslag till direktiv
Artikel 14 – stycke 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska se till att arrangören 
ger snabb assistans till resenärer som 
befinner sig i svårigheter, i synnerhet 
genom att

Medlemsstaterna ska se till att arrangören 
har tillräcklig försäkring eller tillräckliga 
medel för att ge lämplig assistans till 
resenärer som befinner sig i svårigheter, i 
synnerhet genom att

Or. en

Ändringsförslag 381
Ildikó Gáll-Pelcz

Förslag till direktiv
Artikel 14 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska se till att arrangören 
ger snabb assistans till resenärer som 
befinner sig i svårigheter, i synnerhet 
genom att

Medlemsstaterna ska se till att arrangören 
ger snabb assistans till resenärer som 
befinner sig i svårigheter – bland annat 
den omständighet som anges i artikel 11.5 
– i synnerhet genom att
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Or. en

Ändringsförslag 382
Emma McClarkin

Förslag till direktiv
Artikel 14 – stycke 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) hjälpa resenären med att upprätta 
distanskommunikation och ordna med 
alternativa researrangemang.

(b) bistå resenären med att upprätta 
distanskommunikation och hjälpa 
resenären att ordna med alternativa 
researrangemang.

Or. en

Motivering

Det bör klargöras att arrangörens ansvar, när det inte förekommer någon bristande 
överensstämmelse med resepaketsavtalet, endast är att hjälpa till att ordna med alternativa 
researrangemang, inte att tillhandahålla eller betala för dem.

Ändringsförslag 383
Sergio Gaetano Cofferati

Förslag till direktiv
Artikel 14 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

 Arrangören ska kunna ta ut en skälig 
avgift för sådan assistans om situationen 
orsakats av oaktsamhet eller uppsåt från 
resenärens sida.

Arrangören eller återförsäljaren ska kunna 
ta ut en skälig avgift för sådan assistans om 
situationen orsakats av oaktsamhet eller 
uppsåt från resenärens sida. Avgiften får 
aldrig överstiga arrangörens eller 
återförsäljarens faktiska kostnader.

Or. en

Ändringsförslag 384
Jorgo Chatzimarkakis
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Förslag till direktiv
Artikel 15 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska se till att 
arrangörer och återförsäljare som 
underlättar anskaffandet av assisterade 
researrangemang och som är etablerade 
på deras territorium erhåller en säkerhet för 
effektiv och snabb återbetalning av alla 
betalningar som gjorts av resenärer och, i 
den mån som transport av resenärer 
inbegrips, för en effektiv och snabb 
hemtransport av resenärerna i händelse av 
obestånd.

1. Medlemsstaterna ska se till att 
arrangörer som är etablerade på deras 
territorium erhåller en säkerhet för effektiv 
och snabb återbetalning av alla betalningar 
som gjorts av resenärer och, i den mån som 
transport av resenärer inbegrips, för en 
effektiv och snabb hemtransport av 
resenärerna i händelse av obestånd. 
Återförsäljare är inte skyldiga att 
återbetala belopp som betalats direkt till 
tredje part. Det är dock upp till 
återförsäljarna att tydligt ange detta i sina 
villkor.

Or. en

Ändringsförslag 385
Matteo Salvini

Förslag till direktiv
Artikel 15 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska se till att 
arrangörer och återförsäljare som 
underlättar anskaffandet av assisterade 
researrangemang och som är etablerade 
på deras territorium erhåller en säkerhet för 
effektiv och snabb återbetalning av alla 
betalningar som gjorts av resenärer och, i 
den mån som transport av resenärer 
inbegrips, för en effektiv och snabb 
hemtransport av resenärerna i händelse av 
obestånd.

1. Medlemsstaterna ska se till att 
arrangörer som är etablerade på deras 
territorium erhåller en säkerhet för effektiv 
och snabb återbetalning av alla betalningar 
som gjorts av resenärer och, i den mån som 
transport av resenärer inbegrips, för en 
effektiv och snabb hemtransport av 
resenärerna i händelse av obestånd.

Or. en

Motivering

De skyldigheter som åläggs näringsidkaren är oproportionerliga och skulle avsevärt minska 
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näringsidkarnas incitament att erbjuda attraktiva lösningar. Konsumenterna skulle bestraffas 
med mindre valfrihet och flexibilitet samt begränsad tillgång till erbjudanden. Det är viktigt 
att notera att i många fall kommer klausulen om skydd vid obestånd inte att kunna verkställas. 
Om kunden inte kan identifieras kommer det att bli omöjligt för återförsäljarna att identifiera 
de kunder som har köpt tjänster genom länkarna på deras webbplats.

Ändringsförslag 386
Catherine Stihler

Förslag till direktiv
Artikel 15 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska se till att 
arrangörer och återförsäljare som 
underlättar anskaffandet av assisterade 
researrangemang och som är etablerade på 
deras territorium erhåller en säkerhet för 
effektiv och snabb återbetalning av alla 
betalningar som gjorts av resenärer och, i 
den mån som transport av resenärer 
inbegrips, för en effektiv och snabb 
hemtransport av resenärerna i händelse av 
obestånd.

1. Medlemsstaterna ska se till att 
arrangörer av resepaket och återförsäljare 
som underlättar anskaffandet av assisterade 
researrangemang erhåller säkerhet för 
effektiv återbetalning utan onödigt 
dröjsmål av alla betalningar som gjorts av 
resenärer och, i den mån som transport av 
resenärer inbegrips, för hemtransport av 
resenärerna i händelse av att arrangören, 
återförsäljaren eller någon av 
tjänsteleverantörerna av det assisterade 
researrangemanget hamnar i obestånd.

Or. en

Motivering

Så som artikeln för närvarande lyder uppmuntras företag att flytta utomlands eller att 
etablera sig på ett territorium där mindre effektiva förfaranden för obestånd tillämpas till 
nackdel för medborgarna. Detta säkerställer även att obestånd tillämpas när det gäller 
resepaketarrangörer och inte bara sammanlänkade/assisterade researrangemang.

Ändringsförslag 387
Emma McClarkin

Förslag till direktiv
Artikel 15 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska se till att 1. Medlemsstaterna ska se till att 



PE526.125v01-00 166/195 AM\1013596SV.doc

SV

arrangörer och återförsäljare som 
underlättar anskaffandet av assisterade
researrangemang och som är etablerade på 
deras territorium erhåller en säkerhet för 
effektiv och snabb återbetalning av alla 
betalningar som gjorts av resenärer och, i 
den mån som transport av resenärer 
inbegrips, för en effektiv och snabb 
hemtransport av resenärerna i händelse av 
obestånd.

arrangörer av resepaket och återförsäljare 
som underlättar anskaffandet av 
sammanlänkade researrangemang erhåller 
säkerhet för effektiv återbetalning utan 
onödigt dröjsmål av alla betalningar som 
gjorts av resenärer och, i den mån som 
transport av resenärer inbegrips, för 
hemtransport av resenärerna i händelse av 
att arrangören, återförsäljaren eller 
någon av tjänsteleverantörerna av det 
sammanlänkade researrangemanget 
hamnar i obestånd.

Or. en

Ändringsförslag 388
Anna Hedh

Förslag till direktiv
Artikel 15 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska se till att 
arrangörer och återförsäljare som 
underlättar anskaffandet av assisterade 
researrangemang och som är etablerade på 
deras territorium erhåller en säkerhet för 
effektiv och snabb återbetalning av alla 
betalningar som gjorts av resenärer och, i 
den mån som transport av resenärer 
inbegrips, för en effektiv och snabb 
hemtransport av resenärerna i händelse av 
obestånd.

1. Medlemsstaterna ska se till att 
arrangörer och återförsäljare som 
underlättar anskaffandet av paketresor 
samt assisterade researrangemang och som 
är etablerade på deras territorium erhåller 
en säkerhet för effektiv och snabb 
återbetalning av alla betalningar som gjorts 
av resenärer och, i den mån som transport 
av resenärer inbegrips, för en effektiv och 
snabb hemtransport av resenärerna i 
händelse av obestånd.

Or. sv

Ändringsförslag 389
Philippe Juvin

Förslag till direktiv
Artikel 15 – punkt 1



AM\1013596SV.doc 167/195 PE526.125v01-00

SV

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska se till att 
arrangörer och återförsäljare som 
underlättar anskaffandet av assisterade 
researrangemang och som är etablerade på 
deras territorium erhåller en säkerhet för 
effektiv och snabb återbetalning av alla 
betalningar som gjorts av resenärer och, i 
den mån som transport av resenärer 
inbegrips, för en effektiv och snabb 
hemtransport av resenärerna i händelse av 
obestånd.

1. Medlemsstaterna ska se till att 
arrangörer och/eller återförsäljare när det 
gäller ett resepaket och återförsäljare som 
underlättar anskaffandet av assisterade 
researrangemang och som är etablerade på 
deras territorium erhåller en säkerhet för 
effektiv och snabb återbetalning av alla 
betalningar som gjorts av resenärer och, i 
den mån som transport av resenärer 
inbegrips, för en effektiv och snabb 
hemtransport av resenärerna i händelse av 
obestånd.

Or. en

Motivering

I aktuellt förslag ifrågasätts den möjlighet som medlemsstaterna har enligt direktivet från 
1990 att fastställa vem som bär ansvaret (arrangören/återförsäljaren) när det gäller ett 
resepaket. Det finns inga sakliga skäl som motiverar denna ändring, som inte är anpassad till 
vissa medlemsstaters fragmenterade marknadsstrukturer med ett stort antal mycket små 
företag. Ansvar är dessutom ett stort försäljningsargument för återförsäljarna, än mer i 
samband med den ekonomiska krisen och ökande konkurrens från näringsidkare på internet, 
och skapar en nära relation med konsumenten. Det förenklar dessutom förfarandet för 
konsumenten som möter en enda representant.

Ändringsförslag 390
Sergio Gaetano Cofferati

Förslag till direktiv
Artikel 15 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska se till att 
arrangörer och återförsäljare som 
underlättar anskaffandet av assisterade 
researrangemang och som är etablerade på 
deras territorium erhåller en säkerhet för 
effektiv och snabb återbetalning av alla 
betalningar som gjorts av resenärer och, i 
den mån som transport av resenärer 
inbegrips, för en effektiv och snabb 

1. Medlemsstaterna ska se till att 
arrangörer av resepaket och återförsäljare 
som underlättar anskaffandet av assisterade 
researrangemang och som är etablerade på 
deras territorium erhåller en säkerhet för 
effektiv och snabb återbetalning av alla 
betalningar som gjorts av resenärer och, i 
den mån som transport av resenärer 
inbegrips, för en effektiv och snabb 
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hemtransport av resenärerna i händelse av 
obestånd.

hemtransport av resenärerna i händelse av 
obestånd.

Or. en

Ändringsförslag 391
Matteo Salvini

Förslag till direktiv
Artikel 15 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Det skydd vid obestånd som avses i 
punkt 1 ska ta hänsyn till den faktiska 
finansiella risken för den relevanta 
näringsidkarens verksamhet. Skyddet ska 
vara till nytta för resenärer oavsett deras 
bostadsort, avreseort eller var resepaketet 
eller det assisterade researrangemanget
såldes.

2. Det skydd vid obestånd som avses i 
punkt 1 ska ta hänsyn till den faktiska 
finansiella risken för den relevanta 
näringsidkarens verksamhet. Skyddet ska 
vara till nytta för resenärer oavsett deras 
bostadsort, avreseort eller var resepaketet 
såldes.

Or. en

Motivering

De skyldigheter som åläggs näringsidkaren är oproportionerliga och skulle avsevärt minska 
näringsidkarnas incitament att erbjuda attraktiva lösningar. Konsumenterna skulle bestraffas 
med mindre valfrihet och flexibilitet samt begränsad tillgång till erbjudanden. Det är viktigt 
att notera att i många fall kommer klausulen om skydd vid obestånd inte att kunna verkställas. 
Om kunden inte kan identifieras kommer det att bli omöjligt för återförsäljarna att identifiera 
de kunder som har köpt tjänster genom länkarna på deras webbplats.

Ändringsförslag 392
Jorgo Chatzimarkakis

Förslag till direktiv
Artikel 15 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Det skydd vid obestånd som avses i 
punkt 1 ska ta hänsyn till den faktiska 
finansiella risken för den relevanta 

2. Det skydd vid obestånd som avses i 
punkt 1 ska ta hänsyn till den faktiska 
finansiella risken för den relevanta 
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näringsidkarens verksamhet. Skyddet ska 
vara till nytta för resenärer oavsett deras 
bostadsort, avreseort eller var resepaketet 
eller det assisterade researrangemanget
såldes.

näringsidkarens verksamhet. Skyddet ska 
vara till nytta för resenärer oavsett deras 
bostadsort, avreseort eller var resepaketet 
såldes.

Or. en

Ändringsförslag 393
Emma McClarkin

Förslag till direktiv
Artikel 15 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Det skydd mot obestånd som anges i 
punkt 1 ska vara tillräckligt för att 
uppfylla kraven i detta direktiv under 
förutsättning att det är effektivt i alla 
rimliga och förutsebara omständigheter.

Or. en

Motivering

Skyddet mot obestånd bör vara tillräckligt och inte övergaranterat för att uppfylla öppna 
krav, och kostnaderna för det kan föras över till kunden.

Ändringsförslag 394
Emma McClarkin

Förslag till direktiv
Artikel 15 – punkt 2b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2b. Vid behov får det skydd mot obestånd 
som anges i punkt 1 medge att 
åtagandena i avtalen om resepaket eller 
sammanlänkade researrangemang 
fullföljs, snarare än att betalningarna 
återbetalas.
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Or. en

Ändringsförslag 395
Matteo Salvini

Förslag till direktiv
Artikel 16 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska se det som att 
kraven i deras nationella regler som 
införlivar artikel 15 uppfylls för allt skydd 
vid obestånd som erhållits av en arrangör 
eller återförsäljare som underlättar 
anskaffandet av assisterade 
researrangemang enligt reglerna för 
införlivande av artikel 15 i den 
medlemsstat där denne är etablerad.

1. Medlemsstaterna ska se det som att
kraven i deras nationella regler som 
införlivar artikel 15 uppfylls för allt skydd 
vid obestånd som erhållits av en arrangör 
enligt reglerna för införlivande av 
artikel 15 i den medlemsstat där denne är 
etablerad.

Or. en

Motivering

Tillämpningsområdet för direktivet om paketresor bör begränsas till kombinationer av 
resetjänster som utgör ett resepaket. Införandet av det nya begreppet ”assisterat 
researrangemang” i detta direktiv skulle kunna få negativa effekter för konsumenter och 
företag, genom att skapa rättsosäkerhet och förvirring både bland konsumenter och bland 
resetjänstleverantörer.

Ändringsförslag 396
Jorgo Chatzimarkakis

Förslag till direktiv
Artikel 16 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska se det som att 
kraven i deras nationella regler som 
införlivar artikel 15 uppfylls för allt skydd 
vid obestånd som erhållits av en arrangör 
eller återförsäljare som underlättar 
anskaffandet av assisterade 
researrangemang enligt reglerna för 

1. Medlemsstaterna ska se det som att 
kraven i deras nationella regler som 
införlivar artikel 15 uppfylls för allt skydd 
vid obestånd som erhållits av en arrangör 
enligt reglerna för införlivande av 
artikel 15 i den medlemsstat där denne är 
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införlivande av artikel 15 i den 
medlemsstat där denne är etablerad.

etablerad.

Or. en

Ändringsförslag 397
Ivo Belet

Förslag till direktiv
Artikel 16 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska se det som att 
kraven i deras nationella regler som 
införlivar artikel 15 uppfylls för allt skydd 
vid obestånd som erhållits av en arrangör 
eller återförsäljare som underlättar 
anskaffandet av assisterade 
researrangemang enligt reglerna för 
införlivande av artikel 15 i den 
medlemsstat där denne är etablerad.

(Berör inte den svenska versionen.)

Or. nl

Motivering

(Berör inte den svenska versionen.)

Ändringsförslag 398
Philippe Juvin

Förslag till direktiv
Artikel 16 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska se det som att 
kraven i deras nationella regler som 
införlivar artikel 15 uppfylls för allt skydd 
vid obestånd som erhållits av en arrangör 
eller återförsäljare som underlättar 
anskaffandet av assisterade 
researrangemang enligt reglerna för 

1. Medlemsstaterna ska se det som att 
kraven i deras nationella regler som 
införlivar artikel 15 uppfylls för allt skydd 
vid obestånd som erhållits av en arrangör 
och/eller en återförsäljare när det gäller 
ett resepaket eller återförsäljare som 
underlättar anskaffandet av assisterade 
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införlivande av artikel 15 i den 
medlemsstat där denne är etablerad.

researrangemang enligt reglerna för 
införlivande av artikel 15 i den 
medlemsstat där denne är etablerad.

Or. en

Motivering

I aktuellt förslag ifrågasätts den möjlighet som medlemsstaterna har enligt direktivet från 
1990 att fastställa vem som bär ansvaret (arrangören/återförsäljaren) när det gäller ett 
resepaket. Det finns inga sakliga skäl som motiverar denna ändring, som inte är anpassad till 
vissa medlemsstaters fragmenterade marknadsstrukturer med ett stort antal mycket små 
företag. Ansvar är dessutom ett stort försäljningsargument för återförsäljarna, än mer i 
samband med den ekonomiska krisen och ökande konkurrens från näringsidkare på internet, 
och skapar en nära relation med konsumenten. Det förenklar dessutom förfarandet för 
konsumenten som möter en enda representant.

Ändringsförslag 399
Matteo Salvini

Förslag till direktiv
Artikel 16 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Kommissionen bör utarbeta en 
konsekvent bindningsformel för alla 
medlemsstater i syfte att säkerställa 
enhetlighet och undvika att skydd handlas 
inom hela EU. Berörda aktörer bör 
rådfrågas när det gäller hur en sådan 
formel beräknas. 

Or. en

Motivering

Tillämpningen av en konsekvent bindningsformel för alla medlemsstater skulle säkerställa 
enhetlighet och undvika att skydd handlas inom hela EU. Berörda aktörer bör rådfrågas när 
det gäller hur en sådan formel bör beräknas. 

Ändringsförslag 400
Matteo Salvini
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Förslag till direktiv
Artikel 16 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Medlemsstaterna ska utse centrala 
kontaktpunkter för att underlätta det 
administrativa samarbetet och 
övervakningen av arrangörer och 
återförsäljare som underlättar
anskaffandet av assisterade 
researrangemang och som är verksamma i 
olika medlemsstater. De ska uppge 
kontaktuppgifter för dessa kontaktpunkter 
till alla andra medlemsstater och till 
kommissionen.

2. Medlemsstaterna ska utse centrala 
kontaktpunkter för att underlätta det 
administrativa samarbetet och 
övervakningen av arrangörer som är 
verksamma i olika medlemsstater. De ska 
uppge kontaktuppgifter för dessa 
kontaktpunkter till alla andra 
medlemsstater och till kommissionen.

Or. en

Motivering

Tillämpningsområdet för direktivet om paketresor bör begränsas till kombinationer av 
resetjänster som utgör ett resepaket. Införandet av det nya begreppet ”assisterat 
researrangemang” i detta direktiv skulle kunna få negativa följder för konsumenter och 
företag, genom att skapa rättsosäkerhet och förvirring både bland konsumenter och bland 
resetjänstleverantörer.

Ändringsförslag 401
Jorgo Chatzimarkakis

Förslag till direktiv
Artikel 16 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Medlemsstaterna ska utse centrala 
kontaktpunkter för att underlätta det 
administrativa samarbetet och 
övervakningen av arrangörer och 
återförsäljare som underlättar 
anskaffandet av assisterade 
researrangemang och som är verksamma i 
olika medlemsstater. De ska uppge 
kontaktuppgifter för dessa kontaktpunkter 
till alla andra medlemsstater och till 
kommissionen.

2. Medlemsstaterna ska utse centrala 
kontaktpunkter för att underlätta det 
administrativa samarbetet och 
övervakningen av arrangörer som är 
verksamma i olika medlemsstater. De ska 
uppge kontaktuppgifter för dessa 
kontaktpunkter till alla andra 
medlemsstater och till kommissionen.
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Or. en

Ändringsförslag 402
Philippe Juvin

Förslag till direktiv
Artikel 16 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Medlemsstaterna ska utse centrala 
kontaktpunkter för att underlätta det 
administrativa samarbetet och 
övervakningen av arrangörer och 
återförsäljare som underlättar anskaffandet 
av assisterade researrangemang och som är 
verksamma i olika medlemsstater. De ska 
uppge kontaktuppgifter för dessa 
kontaktpunkter till alla andra 
medlemsstater och till kommissionen.

2. Medlemsstaterna ska utse centrala 
kontaktpunkter för att underlätta det 
administrativa samarbetet och 
övervakningen av arrangörer och/eller 
återförsäljare av resepaket och 
återförsäljare som underlättar anskaffandet 
av assisterade researrangemang och som är 
verksamma i olika medlemsstater. De ska 
uppge kontaktuppgifter för dessa 
kontaktpunkter till alla andra 
medlemsstater och till kommissionen.

Or. en

Motivering

I aktuellt förslag ifrågasätts den möjlighet som medlemsstaterna har enligt direktivet från 
1990 att fastställa vem som bär ansvaret (arrangören/återförsäljaren) när det gäller ett 
resepaket. Det finns inga sakliga skäl som motiverar denna ändring, som inte är anpassad till 
vissa medlemsstaters fragmenterade marknadsstrukturer med ett stort antal mycket små 
företag. Ansvar är dessutom ett stort försäljningsargument för återförsäljarna, än mer i 
samband med den ekonomiska krisen och ökande konkurrens från näringsidkare på internet, 
och skapar en nära relation med konsumenten. Det förenklar dessutom förfarandet för 
konsumenten som möter en enda representant.

Ändringsförslag 403
Matteo Salvini

Förslag till direktiv
Artikel 16 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. De centrala kontaktpunkterna ska för 
varandra tillgängliggöra all nödvändig 

3. De centrala kontaktpunkterna ska för 
varandra tillgängliggöra all nödvändig 
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information om deras nationella program 
för skydd vid obestånd och fastställa det 
eller de organ som tillhandahåller skydd 
vid obestånd för en särskild näringsidkare 
som är etablerad på deras territorium. De 
ska ge varandra tillgång till förteckningar 
över arrangörer och återförsäljare som 
underlättar anskaffandet av assisterade 
researrangemang och som uppfyller sina 
skyldigheter vad gäller skydd vid obestånd.

information om deras nationella program 
för skydd vid obestånd och fastställa det 
eller de organ som tillhandahåller skydd 
vid obestånd för en särskild näringsidkare 
som är etablerad på deras territorium. De 
ska ge varandra tillgång till förteckningar 
över arrangörer som uppfyller sina 
skyldigheter vad gäller skydd vid obestånd.

Or. en

Motivering

Tillämpningsområdet för direktivet om paketresor bör begränsas till kombinationer av 
resetjänster som utgör ett resepaket. Införandet av det nya begreppet ”assisterat 
researrangemang” i detta direktiv skulle kunna få negativa följder för konsumenter och 
företag, genom att skapa rättsosäkerhet och förvirring både bland konsumenter och bland 
resetjänstleverantörer.

Ändringsförslag 404
Jorgo Chatzimarkakis

Förslag till direktiv
Artikel 16 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. De centrala kontaktpunkterna ska för 
varandra tillgängliggöra all nödvändig 
information om deras nationella program 
för skydd vid obestånd och fastställa det 
eller de organ som tillhandahåller skydd 
vid obestånd för en särskild näringsidkare 
som är etablerad på deras territorium. De 
ska ge varandra tillgång till förteckningar 
över arrangörer och återförsäljare som 
underlättar anskaffandet av assisterade 
researrangemang och som uppfyller sina 
skyldigheter vad gäller skydd vid obestånd.

3. De centrala kontaktpunkterna ska för 
varandra tillgängliggöra all nödvändig 
information om deras nationella program 
för skydd vid obestånd och fastställa det 
eller de organ som tillhandahåller skydd 
vid obestånd för en särskild näringsidkare 
som är etablerad på deras territorium. De 
ska ge varandra tillgång till förteckningar 
över arrangörer som uppfyller sina 
skyldigheter vad gäller skydd vid obestånd.

Or. en
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Ändringsförslag 405
Ivo Belet

Förslag till direktiv
Artikel 16 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. De centrala kontaktpunkterna ska för 
varandra tillgängliggöra all nödvändig 
information om deras nationella program 
för skydd vid obestånd och fastställa det 
eller de organ som tillhandahåller skydd 
vid obestånd för en särskild näringsidkare 
som är etablerad på deras territorium. De 
ska ge varandra tillgång till förteckningar 
över arrangörer och återförsäljare som 
underlättar anskaffandet av assisterade 
researrangemang och som uppfyller sina 
skyldigheter vad gäller skydd vid obestånd.

3. De centrala kontaktpunkterna ska för 
varandra tillgängliggöra all nödvändig 
information om deras program för skydd 
vid obestånd och fastställa det eller de 
organ som tillhandahåller skydd vid 
obestånd för en särskild näringsidkare som 
är etablerad på deras territorium. De ska ge 
varandra tillgång till förteckningar över 
arrangörer och återförsäljare som 
underlättar anskaffandet av assisterade 
researrangemang och som uppfyller sina 
skyldigheter vad gäller skydd vid obestånd.

Or. nl

Motivering

Detta direktiv kommer att införlivas på olika förvaltningsnivåer i medlemsstaterna allt efter 
deras styrelseskick.

Ändringsförslag 406
Philippe Juvin

Förslag till direktiv
Artikel 16 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. De centrala kontaktpunkterna ska för 
varandra tillgängliggöra all nödvändig 
information om deras nationella program 
för skydd vid obestånd och fastställa det 
eller de organ som tillhandahåller skydd 
vid obestånd för en särskild näringsidkare 
som är etablerad på deras territorium. De 
ska ge varandra tillgång till förteckningar 
över arrangörer och återförsäljare som 
underlättar anskaffandet av assisterade 

3. De centrala kontaktpunkterna ska för 
varandra tillgängliggöra all nödvändig 
information om deras nationella program 
för skydd vid obestånd och fastställa det 
eller de organ som tillhandahåller skydd 
vid obestånd för en särskild näringsidkare 
som är etablerad på deras territorium. De 
ska ge varandra tillgång till förteckningar 
över arrangörer och/eller återförsäljare 
när det gäller ett resepaket och
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researrangemang och som uppfyller sina 
skyldigheter vad gäller skydd vid obestånd.

återförsäljare som underlättar anskaffandet 
av assisterade researrangemang och som 
uppfyller sina skyldigheter vad gäller 
skydd vid obestånd.

Or. en

Motivering

I aktuellt förslag ifrågasätts den möjlighet som medlemsstaterna har enligt direktivet från 
1990 att fastställa vem som bär ansvaret (arrangören/återförsäljaren) när det gäller ett 
resepaket. Det finns inga sakliga skäl som motiverar denna ändring, som inte är anpassad till 
vissa medlemsstaters fragmenterade marknadsstrukturer med ett stort antal mycket små 
företag. Ansvar är dessutom ett stort försäljningsargument för återförsäljarna, än mer i 
samband med den ekonomiska krisen och ökande konkurrens från näringsidkare på internet, 
och skapar en nära relation med konsumenten. Det förenklar dessutom förfarandet för 
konsumenten som möter en enda representant.

Ändringsförslag 407
Matteo Salvini

Förslag till direktiv
Artikel 16 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Om en medlemsstat hyser tvivel om 
skyddet vid obestånd när det rör sig om en 
arrangör eller återförsäljare som 
underlättar anskaffandet av assisterade 
researrangemang, och som är etablerad i 
en annan medlemsstat men som är verksam 
på dess territorium, ska denna stat begära 
ett förtydligande från den medlemsstat där 
arrangören eller återförsäljaren är 
etablerad. Medlemsstaterna ska svara på 
förfrågningar från andra medlemsstater 
senast inom 15 arbetsdagar från det att de 
togs emot.

4. Om en medlemsstat hyser tvivel om 
skyddet vid obestånd när det rör sig om en 
arrangör som är etablerad i en annan 
medlemsstat men som är verksam på dess 
territorium, ska denna stat begära ett 
förtydligande från den medlemsstat där 
arrangören eller återförsäljaren är 
etablerad. Medlemsstaterna ska svara på 
förfrågningar från andra medlemsstater 
senast inom 15 arbetsdagar från det att de 
togs emot.

Or. en

Motivering

Tillämpningsområdet för direktivet om paketresor bör begränsas till kombinationer av 
resetjänster som utgör ett resepaket. Införandet av det nya begreppet ”assisterat 
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researrangemang” i detta direktiv skulle kunna få negativa följder för konsumenter och 
företag, genom att skapa rättsosäkerhet och förvirring både bland konsumenter och bland 
resetjänstleverantörer.

Ändringsförslag 408
Jorgo Chatzimarkakis

Förslag till direktiv
Artikel 16 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Om en medlemsstat hyser tvivel om 
skyddet vid obestånd när det rör sig om en 
arrangör eller återförsäljare som 
underlättar anskaffandet av assisterade 
researrangemang, och som är etablerad i 
en annan medlemsstat men som är verksam 
på dess territorium, ska denna stat begära 
ett förtydligande från den medlemsstat där 
arrangören eller återförsäljaren är 
etablerad. Medlemsstaterna ska svara på 
förfrågningar från andra medlemsstater 
senast inom 15 arbetsdagar från det att de 
togs emot.

4. Om en medlemsstat hyser tvivel om 
skyddet vid obestånd när det rör sig om en 
arrangör som är etablerad i en annan 
medlemsstat men som är verksam på dess 
territorium, ska denna stat begära ett 
förtydligande från den medlemsstat där 
arrangören eller återförsäljaren är 
etablerad. Medlemsstaterna ska svara på 
förfrågningar från andra medlemsstater 
senast inom 15 arbetsdagar från det att de 
togs emot.

Or. en

Ändringsförslag 409
Philippe Juvin

Förslag till direktiv
Artikel 16 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Om en medlemsstat hyser tvivel om 
skyddet vid obestånd när det rör sig om en 
arrangör eller återförsäljare som underlättar 
anskaffandet av assisterade 
researrangemang, och som är etablerad i en 
annan medlemsstat men som är verksam på 
dess territorium, ska denna stat begära ett 
förtydligande från den medlemsstat där 

4. Om en medlemsstat hyser tvivel om 
skyddet vid obestånd när det rör sig om en 
arrangör och/eller återförsäljare när det 
gäller ett resepaket eller återförsäljare som 
underlättar anskaffandet av assisterade 
researrangemang, och som är etablerad i en 
annan medlemsstat men som är verksam på 
dess territorium, ska denna stat begära ett 
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arrangören eller återförsäljaren är 
etablerad. Medlemsstaterna ska svara på 
förfrågningar från andra medlemsstater 
senast inom 15 arbetsdagar från det att de 
togs emot.

förtydligande från den medlemsstat där 
arrangören eller återförsäljaren är 
etablerad. Medlemsstaterna ska svara på 
förfrågningar från andra medlemsstater 
senast inom 15 arbetsdagar från det att de 
togs emot.

Or. en

Motivering

I aktuellt förslag ifrågasätts den möjlighet som medlemsstaterna har enligt direktivet från 
1990 att fastställa vem som bär ansvaret (arrangören/återförsäljaren) när det gäller ett 
resepaket. Det finns inga sakliga skäl som motiverar denna ändring, som inte är anpassad till 
vissa medlemsstaters fragmenterade marknadsstrukturer med ett stort antal mycket små 
företag. Ansvar är dessutom ett stort försäljningsargument för återförsäljarna, än mer i 
samband med den ekonomiska krisen och ökande konkurrens från näringsidkare på internet, 
och skapar en nära relation med konsumenten. Det förenklar dessutom förfarandet för 
konsumenten som möter en enda representant.

Ändringsförslag 410
Matteo Salvini

Förslag till direktiv
Artikel 17

Kommissionens förslag Ändringsförslag

 Artikel 17 utgår
Informationskrav för assisterade 
researrangemang
Medlemsstaterna ska, innan resenären 
blir bunden av något avtal eller något 
motsvarande erbjudande om assisterade 
researrangemang, se till att den 
näringsidkare som underlättar 
anskaffandet av de assisterade 
researrangemangen på ett klart och 
tydligt sätt anger att
a) varje tjänsteleverantör ensam ansvarar 
för det korrekta avtalsenliga fullgörandet 
av dess tjänster, och
b) resenären inte kommer att erhålla 
någon av de rättigheter som genom detta 
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direktiv uteslutande beviljas 
paketresenärer, utan kommer att dra nytta 
av rätten till att få tillbaka 
förskottsbetalningar och, i den mån som 
transport av passagerare inbegrips, 
hemtransport i det fall då återförsäljaren 
själv eller någon av tjänsteleverantörerna 
hamnar i obestånd.

Or. en

Motivering

Hänvisningen till ”assisterade researrangemang” bör utgå från direktivet i syfte att 
konsumenterna kan dra full nytta av resetjänstleverantörernas initiativ. Detta skulle vara i 
linje med EU:s mål för smidig rörlighet. Det bör även noteras att de bestämmelser som anges 
i denna artikel inte kommer att kunna tillämpas när en resenär har använt webblänkar för att 
få tillgång till två tjänster för en viss resa utan att identifiera sig.

Ändringsförslag 411
Jorgo Chatzimarkakis

Förslag till direktiv
Artikel 17

Kommissionens förslag Ändringsförslag

 Artikel 17 utgår
Informationskrav för assisterade 
researrangemang
Medlemsstaterna ska, innan resenären 
blir bunden av något avtal eller något 
motsvarande erbjudande om assisterade 
researrangemang, se till att den 
näringsidkare som underlättar 
anskaffandet av de assisterade 
researrangemangen på ett klart och 
tydligt sätt anger att
a) varje tjänsteleverantör ensam ansvarar 
för det korrekta avtalsenliga fullgörandet 
av dess tjänster, och
b) resenären inte kommer att erhålla 
någon av de rättigheter som genom detta 
direktiv uteslutande beviljas 
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paketresenärer, utan kommer att dra nytta 
av rätten till att få tillbaka 
förskottsbetalningar och, i den mån som 
transport av passagerare inbegrips, 
hemtransport i det fall då återförsäljaren 
själv eller någon av tjänsteleverantörerna 
hamnar i obestånd.

Or. en

Ändringsförslag 412
Sergio Gaetano Cofferati

Förslag till direktiv
Artikel 17 – stycke 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

 Medlemsstaterna ska, innan resenären blir 
bunden av något avtal eller något 
motsvarande erbjudande om assisterade 
researrangemang, se till att den 
näringsidkare som underlättar anskaffandet 
av de assisterade researrangemangen på ett 
klart och tydligt sätt anger att

Medlemsstaterna ska, innan resenären blir 
bunden av något avtal eller något 
motsvarande erbjudande om assisterade 
researrangemang, se till att den 
näringsidkare som underlättar anskaffandet 
av de assisterade researrangemangen på ett 
klart och tydligt sätt på ett varaktigt 
medium anger att

Or. en

Ändringsförslag 413
Sergio Gaetano Cofferati

Förslag till direktiv
Artikel 17 – stycke 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) resenären inte kommer att erhålla någon 
av de rättigheter som genom detta direktiv 
uteslutande beviljas paketresenärer, utan 
kommer att dra nytta av rätten till att få 
tillbaka förskottsbetalningar och, i den mån 
som transport av passagerare inbegrips, 
hemtransport i det fall då återförsäljaren 

b) resenären inte kommer att erhålla någon 
av de rättigheter som genom detta direktiv 
uteslutande beviljas paketresenärer, utan 
kommer att dra nytta av rätten till att få 
tillbaka förskottsbetalningar, assistans vid 
svårigheter och, i den mån som transport 
av passagerare inbegrips, hemtransport i 
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själv eller någon av tjänsteleverantörerna 
hamnar i obestånd.

det fall då återförsäljaren själv eller någon 
av tjänsteleverantörerna hamnar i obestånd.

Or. en

Ändringsförslag 414
Monika Hohlmeier

Förslag till direktiv
Artikel 17 – punkt 1 – led ba (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ba) Resenären har rätt till en fullständig 
faktura där alla kostnader för resetjänsten 
anges i tydlig form, särskilt kostnader för 
ombokning, avbokning eller andra 
ändringar av resetjänsterna. Denna 
faktura ska resenären senast ha tillgång 
till vid avresan.

Or. de

Ändringsförslag 415
Bernadette Vergnaud

Förslag till direktiv
Artikel 17 – punkt 1 – led ba (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ba) konsumenten ändå har de rättigheter 
som beviljas i enlighet med direktiv 
2011/83/EU, om inte annat föreskrivs i 
detta direktiv.

Or. fr

Motivering

Sambandet med direktivet om konsumenträttigheter bör klargöras eftersom det direktivet 
fortsätter att vara åtminstone delvis tillämpligt för vissa resetjänster som bokas utanför 
resepaketet eller för transportavtal.



AM\1013596SV.doc 183/195 PE526.125v01-00

SV

Ändringsförslag 416
Monika Hohlmeier

Förslag till direktiv
Artikel 17 – punkt 1 – led bb (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

bb) Den bokningsklass som bokats 
inklusive eventuella underklasser framgår 
i en tydlig och klar form samt tillgång, 
kostnader och villkor vid ombokning, 
avbokning eller andra ändringar för dem.

Or. de

Ändringsförslag 417
Monika Hohlmeier

Förslag till direktiv
Artikel 17 – punkt 1 – led bc (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

bc) De kvantiteter i en viss bokningsklass 
som är tillgängliga inklusive eventuella 
kostnader som kan förekomma vid byte 
till en annan bokningsklass eller 
underklass.

Or. de

Ändringsförslag 418
Sergio Gaetano Cofferati

Förslag till direktiv
Artikel 17 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Om led b i första stycket i denna artikel 
inte följs ska resenären åtnjuta alla de 
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garantier och rättigheter som säkerställs 
för resepaket i detta direktiv.

Or. en

Ändringsförslag 419
Philippe Juvin

Förslag till direktiv
Artikel 17a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 17a
Information från återförsäljaren om 

ytterligare resetjänster som bokas inom 
ramen för assisterade researrangemang 

genom sammanlänkade 
bokningsprocesser via internet

Näringsidkare som tillhandahåller 
ytterligare resetjänster inom ramen för 
assisterade researrangemang enligt 
artikel 3.5 b ska se till att berörd 
återförsäljare är väl informerad om den 
bekräftade bokningen av ytterligare 
resetjänster, som följaktligen tillsammans 
med den första bokade resetjänsten utgör 
ett assisterat researrangemang och 
därmed utlöser det ansvar och de 
skyldigheter som åligger återförsäljaren 
enligt detta direktiv.

Or. en

Motivering

I det aktuella förslaget fastställs inte någon informationsskyldighet från näringsidkare, som 
tillhandahåller ytterligare resetjänster inom ramen för ett assisterat researrangemang genom 
sammanlänkande bokningsprocesser via internet (artikel 3.5 b), till återförsäljare avseende 
ytterligare bokade tjänster. Återförsäljaren måste ändå känna till om ytterligare tjänster har 
bokats till följd av att resenären ingår i målgruppen på internet, och om så är fallet vilka, för 
att fastställa om kombinationen anses utgöra ett assisterat researrangemang som omfattas av 
tillämpningsområdet för detta direktiv. Om så är fallet kommer ansvarsbestämmelserna och 
återförsäljarens övriga skyldigheter enligt detta direktiv att utlösas.
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Ändringsförslag 420
Hans-Peter Mayer

Förslag till direktiv
Artikel 17a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 17a
Näringsidkare som underlättar 
anskaffandet av sammanlänkade 
researrangemang via internet får inte 
dölja eller på ett oklart, obegripligt, 
tvetydigt eller olämpligt sätt ange 
alternativet att inte boka ytterligare 
tjänster eller kompletterande tjänster. 
Sådant alternativ ska alltid vara förvalt 
som standard.

Or. en

Ändringsförslag 421
Hans-Peter Mayer

Förslag till direktiv
Artikel -18 (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel -18
Underlåtenhet att informera

Om ångerrätten existerar men resenären 
inte har informerats om den får resenären 
senast 24 timmar före avresa säga upp 
avtalet utan kostnader.

Or. de

Ändringsförslag 422
Sergio Gaetano Cofferati, Marc Tarabella
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Förslag till direktiv
Artikel 18a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 18a
Synlig indikator

I avtal eller förhandsinformation om 
resepaket ska en synlig grön indikator, 
som är standardiserad på EU-nivå, ingå 
på ett klart och tydligt sätt samt på en 
mycket framträdande plats, och 
identifiera avtalet som ett resepaket.
Medlemsstaterna ska, innan resenären 
blir bunden av något avtal eller något 
motsvarande erbjudande om assisterade 
researrangemang och samtidigt som den 
information som anges i artikel 17 
lämnas, se till att den näringsidkare som 
underlättar anskaffandet av de 
sammanlänkade researrangemangen på 
ett klart och tydligt sätt samt på en mycket 
framträdande plats anger en synlig gul 
indikator, som är standardiserad på EU-
nivå och som identifierar avtalet som en 
del av ett sammanlänkat 
researrangemang. 
Kommissionen ska ha befogenhet att anta 
tekniska standarder i enlighet med 
artikel 18b för att fastställa dessa synliga 
indikatorer, efter att ha genomfört 
vederbörliga konsumenttester i syfte att 
välja de åtgärder som är lämpligast för 
konsumenterna.

Or. en

Ändringsförslag 423
Sergio Gaetano Cofferati, Marc Tarabella

Förslag till direktiv
Artikel 18b (ny)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 18b
Tekniska standarder

1. Kommissionen ges befogenhet att anta 
tekniska standarder i enlighet med 
villkoren i denna artikel.
2. Befogenhet att anta de tekniska 
standarder som avses i artikel 18a ska ges 
till kommissionen för en period på [1 år] 
från denna förordnings ikraftträdande.
3. Den delegering av befogenhet som 
avses i artikel 18a får när som helst 
återkallas av Europaparlamentet eller 
rådet. Ett beslut om återkallelse innebär 
att delegeringen av den befogenhet som 
anges i beslutet upphör att gälla. Beslutet 
får verkan dagen efter det att det 
offentliggörs i Europeiska unionens 
officiella tidning, eller vid ett senare i 
beslutet angivet datum. Det påverkar inte 
giltigheten av tekniska standarder som 
redan trätt i kraft.
4. Så snart kommissionen antar tekniska 
standarder ska den samtidigt delge 
Europaparlamentet och rådet dessa.
5. En teknisk standard som antas enligt 
artikel 18a ska träda i kraft endast om 
varken Europaparlamentet eller rådet har 
gjort invändningar mot den delegerade 
akten inom en period av två månader från 
den dag då akten delgavs 
Europaparlamentet och rådet, eller om 
både Europaparlamentet och rådet, före 
utgången av den perioden, har 
underrättat kommissionen om att de inte 
kommer att invända. Denna period ska 
förlängas med [två månader] på 
Europaparlamentets eller rådets initiativ.

Or. en
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Ändringsförslag 424
Hans-Peter Mayer

Förslag till direktiv
Artikel 19 - stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

 Medlemsstaterna ska se till att en 
återförsäljare som har tagit på sig att sköta 
bokningen av ett resepaket eller assisterade 
researrangemang eller som underlättar 
bokningen av sådana tjänster ska vara 
ansvarig för eventuella fel som kan 
inträffa under bokningsprocessen, såvida 
inte sådana fel kan tillskrivas resenären 
eller oundvikliga och extraordinära 
omständigheter.

Medlemsstaterna ska se till att en 
återförsäljare som har tagit på sig att sköta 
bokningen av ett resepaket eller assisterade 
researrangemang eller som underlättar 
bokningen av sådana tjänster ska vara 
ansvarig om återförsäljaren inte eller inte 
i sin helhet förmedlar den information 
som arrangören i enlighet med artikel 4.1 
har tillhandahållit eller om 
återförsäljaren begår misstag vid 
bokningen. En återförsäljare är inte 
ansvarig om bokningsfel kan tillskrivas 
resenären eller oundvikliga och 
extraordinära omständigheter.

Or. de

Motivering

Detta ändringsförslag hänger samman med ändringsförslaget till artikel 4.

Ändringsförslag 425
Matteo Salvini

Förslag till direktiv
Artikel 19 –stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

 Medlemsstaterna ska se till att en 
återförsäljare som har tagit på sig att sköta 
bokningen av ett resepaket eller 
assisterade researrangemang eller som 
underlättar bokningen av sådana tjänster
ska vara ansvarig för eventuella fel som 
kan inträffa under bokningsprocessen, 
såvida inte sådana fel kan tillskrivas 
resenären eller oundvikliga och 

Medlemsstaterna ska se till att en 
återförsäljare som har tagit på sig att sköta 
bokningen av ett resepaket ska vara 
ansvarig för eventuella fel som kan inträffa 
under bokningsprocessen, såvida inte 
sådana fel kan tillskrivas resenären eller 
oundvikliga och extraordinära 
omständigheter.
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extraordinära omständigheter.

Or. en

Motivering

Någon som underlättar genom att endast tillhandahålla en länk till en annan leverantörs 
webbplats bör inte hållas ansvarig för bokningsprocessen på denna andra webbplats, som 
han sannolikt inte har någon kontroll över. Tjänsteleverantörer som underlättar köp av 
ytterligare resetjänster genom att tillhandahålla länkar till en tredje parts webbplats bör 
därför inte hållas ansvariga för bokningsfel, eftersom de endast agerar som någon som 
underlättar och inte som arrangörer eller återförsäljare.

Ändringsförslag 426
Sergio Gaetano Cofferati, Marc Tarabella

Förslag till direktiv
Artikel 19 - stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

 Medlemsstaterna ska se till att en 
återförsäljare som har tagit på sig att sköta 
bokningen av ett resepaket eller assisterade 
researrangemang eller som underlättar 
bokningen av sådana tjänster ska vara 
ansvarig för eventuella fel som kan inträffa 
under bokningsprocessen, såvida inte 
sådana fel kan tillskrivas resenären eller 
oundvikliga och extraordinära 
omständigheter.

Medlemsstaterna ska se till att en 
återförsäljare som har tagit på sig att sköta 
bokningen av ett resepaket eller assisterade 
researrangemang eller som underlättar 
bokningen av sådana tjänster ska vara 
ansvarig för eventuella fel som kan inträffa 
under bokningsprocessen, såvida inte 
sådana fel kan tillskrivas resenären. I detta 
fall ska bevisbördan åvila återförsäljaren 
som ska bevisa att felet kan tillskrivas 
resenären.

Or. en

Ändringsförslag 427
Anna Hedh

Förslag till direktiv
Artikel 19 - stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

 Medlemsstaterna ska se till att en Medlemsstaterna ska se till att en 
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återförsäljare som har tagit på sig att sköta 
bokningen av ett resepaket eller assisterade 
researrangemang eller som underlättar 
bokningen av sådana tjänster ska vara 
ansvarig för eventuella fel som kan inträffa 
under bokningsprocessen, såvida inte 
sådana fel kan tillskrivas resenären eller 
oundvikliga och extraordinära 
omständigheter.

återförsäljare som har tagit på sig att sköta 
bokningen av ett resepaket eller assisterade 
researrangemang eller som underlättar 
bokningen av sådana tjänster ska vara 
ansvarig för eventuella fel som kan inträffa 
under bokningsprocessen, såvida inte 
sådana fel kan tillskrivas resenären. 
Resenären ska ha rätt att ändra en 
bokning där eventuella fel uppstått inom 
48 timmar efter genomförandet av 
bokningen.

Or. sv

Ändringsförslag 428
Philippe Juvin

Förslag till direktiv
Artikel 19 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

 Medlemsstaterna ska se till att en 
återförsäljare som har tagit på sig att sköta 
bokningen av ett resepaket eller assisterade 
researrangemang eller som underlättar 
bokningen av sådana tjänster ska vara 
ansvarig för eventuella fel som kan inträffa 
under bokningsprocessen, såvida inte 
sådana fel kan tillskrivas resenären eller 
oundvikliga och extraordinära 
omständigheter.

Medlemsstaterna ska se till att en arrangör 
som arrangerar bokningen av ett 
resepaket, eller en återförsäljare som har 
tagit på sig att sköta bokningen av ett 
resepaket eller assisterade researrangemang 
eller som underlättar bokningen av sådana 
tjänster ska vara ansvarig för eventuella fel 
som kan inträffa under bokningsprocessen 
om de faktiskt är involverade i 
bokningsprocessen, såvida inte sådana fel 
kan tillskrivas resenären eller oundvikliga 
och extraordinära omständigheter. I 
samband med ett assisterat 
researrangemang som grundas på 
anskaffandet av ytterligare resetjänster 
från en annan näringsidkare på ett 
målinriktat sätt genom sammanlänkade 
bokningsprocesser via internet i enlighet 
med artikel 3.5 b ska återförsäljaren inte 
ansvara för bokningsfel till följd av fel 
som begås av denne näringsidkare. I detta 
fall ska medlemsstaterna se till att den 
näringsidkare som tillhandahåller 
ytterligare resetjänster ansvarar för de fel 
som uppstår i bokningsprocessen av 
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sådana tjänster.

Or. en

Motivering

Återförsäljare bör endast ansvara för bokningsfel när de faktiskt deltar i bokningsprocessen. 
Om en näringsidkare som tillhandahåller ytterligare resetjänster gör bokningsfel i samband 
med ett assisterat researrangemang som görs genom sammanlänkade bokningsprocesser via 
internet och som baseras på överföringen mellan näringsidkare av målinriktad information 
om bland annat resmål och reseperiod (se ändringsförslag till artikel 3.5 b) ska denne 
näringsidkare hållas ansvarig för bokningsfelen och inte den återförsäljare som inte hade 
någon kontroll över bokningen av ytterligare tjänster.

Ändringsförslag 429
Philippe Juvin

Förslag till direktiv
Artikel 19 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

 Medlemsstaterna ska se till att en 
återförsäljare som har tagit på sig att sköta 
bokningen av ett resepaket eller assisterade 
researrangemang eller som underlättar 
bokningen av sådana tjänster ska vara 
ansvarig för eventuella fel som kan inträffa 
under bokningsprocessen, såvida inte 
sådana fel kan tillskrivas resenären eller 
oundvikliga och extraordinära 
omständigheter.

(Berör inte den svenska versionen.)

Or. fr

Motivering

(Berör inte den svenska versionen.)

Ändringsförslag 430
Hans-Peter Mayer

Förslag till direktiv
Artikel 20 – stycke 1
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

I de fall där en arrangör eller, i enlighet 
med artiklarna 15 eller 18, en återförsäljare 
betalar ersättning, beviljar en prissänkning 
eller uppfyller de andra skyldigheter som 
åligger denne enligt detta direktiv, ska inte 
någon bestämmelse i detta direktiv eller i 
nationell lagstiftning tolka detta som en 
begränsning av rätten att begära 
gottgörelse från någon tredje part som 
bidrog till den händelse som utlöste 
ersättningen, prissänkningen eller andra 
skyldigheter.

1. I de fall där en arrangör eller, i enlighet 
med artiklarna 15 eller 18, en återförsäljare 
betalar ersättning, beviljar en prissänkning 
eller uppfyller de andra skyldigheter som 
åligger denne enligt detta direktiv, ska 
medlemsstaterna se till att arrangören 
eller återförsäljaren har rätt att begära 
gottgörelse från någon tredje part som 
bidrog till den händelse som utlöste 
ersättningen, prissänkningen eller annan
skyldighet.

2. I den rätt att begära gottgörelse som 
anges i punkt 1 ska även ingå rätten för 
arrangörer och återförsäljare att begära 
gottgörelse från resetjänstleverantörer när 
en arrangör eller återförsäljare måste 
betala ersättning till en resenär enligt 
detta direktiv och resenären samtidigt har 
rätt till ersättning enligt annan tillämplig 
unionsrätt, inklusive men inte begränsat 
till förordning (EG) nr 261/2004 och 
förordning (EG) nr 1371/2007. Denna 
rätt att begära gottgörelse får inte 
begränsas i ett avtal.
3. Medlemsstaterna ska se till att 
eventuella begränsningar av rätten att 
begära gottgörelse enligt punkt 1 är 
skäliga och proportionerliga i enlighet 
med tillämplig nationell lagstiftning.

Or. en

Motivering

Artikeln är otydlig om huruvida arrangörer tillskrivs rätten att begära ersättning eller inte.  
Den kan därför tolkas på två olika sätt. Å ena sidan kan bestämmelsen tolkas som att sådan 
rätt tillskrivs och att detaljerna regleras i nationell lagstiftning. Å andra sidan kan 
bestämmelsen även tolkas som att den helt enkelt skyddar det val som gjorts på nationell nivå 
för att fastställa om och i vilken utsträckning en sådan rätt förekommer. Ändringsförslaget 
klargör att denna rätt

– ska finnas för arrangörer i nationell lagstiftning,
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– finns när en resenär också kan begära ersättning enligt annan unionsrätt.

Ändringsförslag 431
Philippe Juvin

Förslag till direktiv
Artikel 20 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

I de fall där en arrangör eller, i enlighet 
med artiklarna 15 eller 18, en återförsäljare 
betalar ersättning, beviljar en prissänkning 
eller uppfyller de andra skyldigheter som 
åligger denne enligt detta direktiv, ska inte 
någon bestämmelse i detta direktiv eller i 
nationell lagstiftning tolka detta som en 
begränsning av rätten att begära 
gottgörelse från någon tredje part som 
bidrog till den händelse som utlöste 
ersättningen, prissänkningen eller andra 
skyldigheter.

I de fall där en arrangör eller, i enlighet 
med artiklarna 11, 12, 15 eller 18, en 
återförsäljare betalar ersättning, beviljar en 
prissänkning eller uppfyller de andra 
skyldigheter som åligger denne enligt detta 
direktiv, ska medlemsstaterna se till att 
denne har rätt att begära gottgörelse från 
någon tredje part som bidrog till den 
händelse som utlöste ersättningen, 
prissänkningen eller andra skyldigheter.

Or. en

Motivering

Även om aktuellt förslag är avsett för relationer mellan företag och konsument (B2C) är det 
ändå viktigt att understryka att resepaket/assisterade researrangemang kan påverkas av 
händelser/beslut som utlöses av tredje part (t.ex. konkurs av ett lufttrafikföretag, inställda 
flygningar osv.). I samband med översynen av direktivet från 1990 bör denna aspekt av 
relationer mellan företag (B2B) stärkas och medlemsstaterna tvingas att inkludera lämpliga 
och tillgängliga medel för gottgörelse för aktuell arrangör och återförsäljare mot tredje part. 
Tilläggen till artiklarna 11 och 12 återspeglar det förslag som Philippe Juvin lade fram och 
som avser målinriktad fullständig harmonisering.

Ändringsförslag 432
Ivo Belet

Förslag till direktiv
Artikel 21 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Resenärer får inte avstå från de 2. Resenärer får inte avstå från de 
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rättigheter som beviljas dem genom de 
nationella bestämmelser som införlivar 
detta direktiv.

rättigheter som beviljas dem genom de 
bestämmelser som införlivar detta direktiv.

Or. nl

Motivering

Detta direktiv kommer att införlivas på olika förvaltningsnivåer i medlemsstaterna allt efter 
deras styrelseskick.

Ändringsförslag 433
Sergio Gaetano Cofferati

Förslag till direktiv
Artikel 22 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

 Medlemsstaterna ska se till att tillräckliga 
och effektiva resurser finns för att 
säkerställa efterlevnaden av detta direktiv.

Medlemsstaterna ska se till att tillräckliga 
och effektiva resurser finns för att 
säkerställa efterlevnaden av detta direktiv.

Medlemsstaterna ska dessutom se till att 
lämpliga mekanismer finns på plats i syfte 
att säkerställa att inga vilseledande 
metoder från näringsidkare eller 
arrangörer tillämpas, i synnerhet genom 
att skapa konsumentens förväntning på 
rättigheter och garantier som inte 
tillhandahålls i enlighet med ett avtal.

Or. en

Ändringsförslag 434
Ivo Belet

Förslag till direktiv
Artikel 23 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska föreskriva påföljder 
som brottsbekämpande myndigheter kan 
ålägga näringsidkare för överträdelser av 

Medlemsstaterna ska föreskriva påföljder 
som brottsbekämpande myndigheter kan 
ålägga näringsidkare för överträdelser av 
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de nationella bestämmelser som har 
utfärdats med tillämpning av detta direktiv 
och ska vidta de åtgärder som krävs för att 
se till att dessa påföljder tillämpas. 
Påföljderna bör vara effektiva, 
proportionella och avskräckande.

de bestämmelser som har utfärdats med 
tillämpning av detta direktiv och ska vidta 
de åtgärder som krävs för att se till att 
dessa påföljder tillämpas. Påföljderna bör 
vara effektiva, proportionella och 
avskräckande.

Or. nl

Motivering

Detta direktiv kommer att införlivas på olika förvaltningsnivåer i medlemsstaterna allt efter 
deras styrelseskick.

Ändringsförslag 435
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Förslag till direktiv
Artikel 27 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska senast den [18
månader efter detta direktivs 
ikraftträdande] anta och offentliggöra de 
lagar och andra författningar som är 
nödvändiga för att följa detta direktiv. De 
ska till kommissionen genast överlämna 
texten till dessa bestämmelser.

1. Medlemsstaterna ska senast den [24
månader efter detta direktivs 
ikraftträdande] anta och offentliggöra de 
lagar och andra författningar som är 
nödvändiga för att följa detta direktiv. De 
ska till kommissionen genast överlämna 
texten till dessa bestämmelser.

Or. pl

Motivering

Den föreslagna tiden för direktivets införande, 18 månader, är för kort med hänsyn till 
lagstiftningsprocessen och lagstiftningens påverkan på företagen, som måste få tid att 
anpassa sin verksamhet till de nya reglerna. Tidsramen för medlemsstaterna att anta 
nödvändiga regler bör förlängas på motsvarande sätt. Ändringen kompletterar 
föredragandens förslag om att samtliga tidsgränser ska vara 24 månader.


