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PR_COD_1amCom

Легенда на използваните знаци

* Процедура на консултация
*** Процедура на одобрение

***I Обикновена законодателна процедура (първо четене)
***II Обикновена законодателна процедура (второ четене)

***III Обикновена законодателна процедура (трето четене)

(Посочената процедура се базира на правното основание, предложено в 
проекта на акт.)

Изменения към проект на акт

Изменения в две колони, внесени от Парламента

Заличаванията се посочват с получер курсив в лявата колона. 
Заместванията се обозначават с получер курсив в двете колони. Новият 
текст се обозначава с получер курсив в дясната колона.

В първия и втория ред на антетката на всяко изменение се посочва 
съответната част от текста в разглеждания проект на акт. Ако 
изменението се отнася до съществуващ акт, който проектът на акт има 
за цел да измени, антетката съдържа и трети и четвърти ред, където се 
посочват съответно съществуващият акт и съответната разпоредба от 
него.

Изменения, внесени от Парламента под формата на консолидиран 
текст

Новите части се посочват с получер курсив. Заличените части от текста 
се посочват със символа ▌ или се зачеркват. Заместванията се 
обозначават, като се посочва с получер курсив и се заличава или 
зачерква заместваният текст. 
По изключение не се отбелязват измененията с чисто техническо 
естество, които се нанасят от службите с оглед изготвянето на 
окончателния текст.
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ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ 
ПАРЛАМЕНТ

относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета 
относно пакетните туристически пътувания и комбинираните пътнически услуги 
с помощта на посредник, за изменение на Регламент (ЕО) № 2006/2004 и 
Директива 2011/83/ЕС и за отмяна на Директива 90/314/ЕИО на Съвета
(COM(2013)0512 – C7-0215/2013 – 2013/0246(COD))

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

– като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и до 
Съвета (COM(2013)0512),

– като взе предвид член 294, параграф 2 и член 114 от Договора за функционирането 
на ЕС, съгласно които Комисията е внесла предложението (C70215/2013),

– като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на ЕС,

– като взе предвид становището на Икономическия и социален комитет1,

– като взе предвид становището на Комитета на регионите2, 

– като взе предвид член 55 от своя правилник,

– като взе предвид доклада на комисията по вътрешния пазар и защита на 
потребителите и становищата на комисията по транспорт и туризъм и на комисията 
по правни въпроси (A70000/2013),

1. приема изложената по-долу позиция на първо четене;

2. изисква от Комисията да се отнесе до него отново, в случай че възнамерява да внесе 
съществени промени в своето предложение или да го замени с друг текст;

3. възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на 
Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

                                               
1 ОВ С 0, 0.0.0000 г., стр. 0.
2 ОВ С 0, 0.0.0000 г., стр. 0.
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Изменение 1

Предложение за директива
Заглавие 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Предложение за Предложение за
ДИРЕКТИВА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ 
ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

ДИРЕКТИВА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ 
ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

относно пакетните туристически 
пътувания и комбинираните
пътнически услуги с помощта на 
посредник, за изменение на 
Регламент (ЕО) № 2006/2004 и 
Директива 2011/83/ЕС и за отмяна на 
Директива 90/314/ЕИО на Съвета

относно пакетните туристически 
пътувания и свързаните пътнически 
услуги, за изменение на 
Регламент (ЕО) № 2006/2004 и 
Директива 2011/83/ЕС и за отмяна на 
Директива 90/314/ЕИО на Съвета

(настоящото изменение се прилага за 
целия текст)

Or. de

Обосновка

Хоризонтално изменение/целия текст. Понятието „комбинирани пътнически услуги с 
помощта на посредник“ вече съществува в немски език. То означава пътувания, при 
които организаторът дава възможност на клиента да избира от постоянен набор от 
услуги. Подобни предложения попадат вече в приложното поле на Директивата 
относно пакетните туристически пътувания и подлежат на същите изисквания като 
„класическите“ пакетни туристически пътувания. Предложената категория 
„комбинирани пътнически услуги с помощта на посредник“ означава друг случай.

Изменение 2

Предложение за директива
Съображение 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

(5) Съгласно член 26, параграф 2 от 
Договора вътрешният пазар следва да 
обхваща пространство без вътрешни 

(5) Съгласно член 26, параграф 2 от 
Договора вътрешният пазар следва да 
обхваща пространство без вътрешни 
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граници, в което свободното движение 
на стоки и услуги и свободата на 
установяване са гарантирани. 
Хармонизирането на някои аспекти на
договорите за туристически пакети и за 
комбинирани пътнически услуги с 
помощта на посредник е необходимо, за 
да се създаде истински вътрешен пазар 
за потребителите в тази област, като се 
намери точният баланс между високото 
равнище на защита на потребителите и 
конкурентоспособността на 
предприятията.

граници, в което свободното движение 
на стоки и услуги и свободата на 
установяване са гарантирани. 
Хармонизирането на правата и 
задълженията, произтичащи от
договорите за туристически пакети и за 
комбинирани пътнически услуги с 
помощта на посредник, е необходимо, за 
да се създаде истински вътрешен пазар 
за потребителите в тази област, като се 
намери точният баланс между високото 
равнище на защита на потребителите и 
конкурентоспособността на 
предприятията.

Or. de

Изменение 3

Предложение за директива
Съображение 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

(7) По-голямата част от пътуващите, 
които закупуват туристически пакети, 
са потребители по смисъла на правото 
на Съюза в областта на защитата на 
потребителите. В същото време не 
винаги е лесно да се направи 
разграничение между потребителите и 
представителите на малкия бизнес или 
професионалистите, които резервират 
пътувания, свързани с тяхната дейност 
или професия, чрез същите канали за 
извършване на резервации като 
потребителите. Този тип пътуващи 
често се нуждаят от сходно равнище на 
защита. За разлика от тях по-големите 
дружества или организации често 
организират пътуванията на своите 
служители въз основа на рамков 
договор с дружества, специализирани в 
организирането на служебни 
пътувания. Този начин на организиране 
на пътувания не изисква същото 

(7) По-голямата част от пътуващите, 
които закупуват туристически пакети, 
са потребители по смисъла на правото 
на Съюза в областта на защитата на 
потребителите. В същото време не 
винаги е лесно да се направи 
разграничение между потребителите и 
представителите на бизнеса или 
професионалистите, които резервират 
пътувания, свързани с тяхната дейност 
или професия, чрез същите канали за 
извършване на резервации като 
потребителите. Този тип пътуващи 
често се нуждаят от сходно равнище на 
защита. За разлика от тях дружествата
или организациите често организират 
пътуванията на своите служители, 
членове и представители въз основа 
на рамков договор с дружества. Този 
начин на организиране на пътувания не 
изисква същото равнище на защита като 
предвиденото за потребителите. По тази 
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равнище на защита като предвиденото 
за потребителите. По тази причина 
настоящата директива следва да се 
прилага спрямо пътуващите по работа 
само дотолкова, доколкото пътуването 
им не е организирано въз основа на 
рамков договор. За да се избегне 
объркване с определението на 
понятието „потребител“ в други 
директиви за защита на потребителите, 
лицата, защитени по силата на 
настоящата директива, следва да бъдат 
наричани „пътуващи“.

причина настоящата директива следва 
да се прилага спрямо пътуващите по 
работа само дотолкова, доколкото 
пътуването им не е организирано въз 
основа на рамков договор. За да се 
избегне объркване с определението на 
понятието „потребител“ в други 
директиви за защита на потребителите, 
лицата, защитени по силата на 
настоящата директива, следва да бъдат 
наричани „пътуващи“.

Or. de

Обосновка

С допълнението на „членове“ и „представители“ е ясно, че под „работодател“ става 
въпрос за юридическо лице. Критерият за „дружество, специализирано в 
организирането на служебни пътувания“ следва да бъде заличен, тъй като би могъл 
да доведе до неясноти. Рамковият договор трябва да бъде достатъчен като 
предпоставка.

Изменение 4

Предложение за директива
Съображение 16

Текст, предложен от Комисията Изменение

(16) При определяне дали става дума за 
туристически пакет или комбинирана 
пътническа услуга с помощта на 
посредник следва да се взема под 
внимание само комбинацията от 
различни пътнически услуги, например 
настаняване, превоз на пътници с 
автобус, железопътен, воден или 
въздушен транспорт, както и отдаване 
под наем на автомобили. Настаняването 
за жилищни цели, включително за 
дългосрочни езикови курсове, не следва 
да се смята за настаняване по смисъла 
на настоящата директива.

(16) При определяне дали става дума за 
туристически пакет или комбинирана 
пътническа услуга с помощта на 
посредник следва да се взема под 
внимание комбинацията от различни 
пътнически услуги, например 
настаняване, превоз на пътници с 
автобус, железопътен, воден или 
въздушен транспорт, както и отдаване 
под наем на автомобили. Само 
хотелиерски услуги по настаняване с 
резервирани към тях услуги, като 
билети за мюзикъл или спа процедури, 
следва да бъдат изключени, ако тази 
услуга не представлява значителна 
част от пътуването или основният 
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елемент на пътуването не е 
недвусмислено спомагателната 
услуга. Настаняването за жилищни цели
за повече от един месец или при което 
не може да се установи ясно 
туристическа цел, като например за 
дългосрочни езикови курсове, не следва 
да се смята за настаняване по смисъла 
на настоящата директива.

Or. de

Изменение 5

Предложение за директива
Съображение 16a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(16a) Превози на пътници с автобус, 
железопътен, воден или въздушен 
транспорт, които включват 
настаняване, например фериботни 
пътувания с нощувка или влакови 
пътувания в спален вагон, следва да се 
считат за отделна пътническа 
услуга, тъй като при тях ясно 
преобладава транспортният 
характер.

Or. de

Изменение 6

Предложение за директива
Съображение 17

Текст, предложен от Комисията Изменение

(17) Други туристически услуги, като 
посещение на концерти, спортни 
събития, екскурзии или тематични 
паркове, са услуги, които в комбинация 
с превоз на пътници, настаняване и/или 

(17) Други туристически услуги, като 
посещение на концерти, спортни 
събития, екскурзии или тематични 
паркове, са услуги, които в комбинация 
с превоз на пътници, настаняване и/или 
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отдаване под наем на автомобили 
следва да се смята, че могат да бъдат 
част от туристически пакет или от 
комбинирана пътническа услуга с 
помощта на посредник. Такива 
туристически пакети обаче следва да 
попадат в обхвата на настоящата 
директива само ако съответната 
туристическа услуга представлява 
значителна част от пакета. Като цяло 
следва да се приема, че туристическата 
услуга представлява значителна част от 
туристическия пакет, ако струва повече 
от 20 % от общата цена или по други 
причини представлява основна 
характеристика на пътуването или 
ваканцията. Спомагателните услуги, 
като пътническите застраховки, 
превозването на багаж, храната и 
почистването, предоставяно като част от 
настаняването, не следва да се считат за 
туристически услуги сами по себе си.

отдаване под наем на автомобили 
следва да се смята, че могат да бъдат 
част от туристически пакет или от 
комбинирана пътническа услуга с 
помощта на посредник. Такива 
туристически пакети обаче следва да 
попадат в обхвата на настоящата 
директива само ако съответната 
туристическа услуга представлява 
значителна част от пакета. Като цяло 
следва да се приема, че туристическата 
услуга представлява значителна част от 
туристическия пакет, ако е обозначена 
изрично като такава, струва повече от 
20 % от общата цена или по други 
причини представлява основна 
характеристика на пътуването или 
ваканцията. Спомагателните услуги, 
като по-специално пътническите 
застраховки, превозът между гарата и 
мястото за настаняване, превозът в 
началото на пътуването, както и в 
рамките на екскурзии, превозването на 
багаж, продажбата на ски паспорти, 
отдаването под наем на велосипеди,
храната и почистването, предоставяно 
като част от настаняването, не следва да 
се считат за туристически услуги сами 
по себе си.

Or. de

Изменение 7

Предложение за директива
Съображение 18

Текст, предложен от Комисията Изменение

(18) Следва да се поясни също така, че 
договорите, с които даден търговец дава 
право на пътуващия да избира след 
сключването на договора измежду 
подбрани различни видове пътнически 
услуги, какъвто е например случаят с 
подаръчен ваучер с възможност за избор 

(18) Следва да се поясни също така, че 
договорите, с които даден търговец дава 
право на пътуващия да избира след 
сключването на договора измежду 
подбрани различни видове пътнически 
услуги, какъвто е например случаят с 
подаръчен ваучер с възможност за избор 
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на пакетно туристическо пътуване, 
следва да се считат за туристически 
пакети. Освен това комбинацията от 
пътнически услуги следва да се счита за 
туристически пакет, когато името или 
данните на пътуващия, необходими за 
завършване на резервацията, се 
прехвърлят между търговците най-
късно при потвърждаване на 
резервацията за първата услуга. 
Данните, необходими за завършване 
на резервацията, представляват 
данните относно кредитната карта 
или друга информация, необходима за 
получаване на плащане. От друга 
страна, самото прехвърляне на данни, 
например за дестинацията или 
разписанието на пътуването, не 
следва да е достатъчно.

на пакетно туристическо пътуване, 
следва да се считат за туристически 
пакети. Освен това комбинацията от 
пътнически услуги следва да се счита за 
туристически пакет, когато името или
други резервационни данни на 
пътуващия, необходими за завършване 
на резервацията, се прехвърлят между 
търговците. Освен това круизите и 
многодневните влакови пътувания с 
настаняване следва да се считат за 
туристически пакети, тъй като 
обединяват превоз, настаняване и 
храна.

Or. de

Обосновка

Понятието „данните, необходими“ е твърде неопределено, необходимо е да е ясно, че 
става въпрос за регистрационни данни. Ограничението при процеса на резервация 
предоставя неприемливи „вратички“ за заобикаляне на разпоредбите на директивата. 
Освен това е неясно дали данните относно кредитната карта и т.н. могат да се 
предават без одобрението на пътуващия (защита на данните!). Освен това круизът 
или многодневното влаково пътуване с нощувка (напр. в „Ориент експрес“) следва да 
се счита за туристически пакет.

Изменение 8

Предложение за директива
Съображение 19

Текст, предложен от Комисията Изменение

(19) Тъй като необходимостта от защита 
на пътуващите при краткосрочни 
пътувания е по-малка и за да се избегне 
ненужната тежест върху търговците, 
пътуванията с продължителност по-
малко от 24 часа, които не включват 
настаняване, както и организираните 
от време на време туристически 

(19) Тъй като необходимостта от защита 
на пътуващите при краткосрочни 
пътувания е по-малка и за да се избегне 
ненужната тежест върху търговците, 
пътуванията с продължителност по-
малко от 24 часа, които не включват 
настаняване, следва да бъдат изключени 
от обхвата на настоящата директива. 
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пакети, следва да бъдат изключени от 
обхвата на настоящата директива.

Същото следва да важи за 
туристически пакети или 
комбинирани пътнически услуги с 
помощта на посредник, които се 
предлагат или комбинират от 
физическо или юридическо лице, 
което не реализира нито пряко, нито 
непряко финансова печалба от тази 
дейност.

Or. de

Обосновка

Дейността не трябва да бъде с търговски характер дори при организирани от време 
на време туристически пакети. Приятелски пътувания на боулинг клубове например не 
следва да бъдат включени, тъй като нямат търговски характер. По различен начин 
стоят нещата обаче, когато става въпрос за организирано от време на време 
туристическо пътуване с търговска цел, например провеждащо се веднъж годишно 
поклонническо пътуване до Мека.

Изменение 9

Предложение за директива
Съображение 21

Текст, предложен от Комисията Изменение

(21) По отношение на туристическите 
пакети търговците на дребно и 
организаторът следва да отговарят 
съвместно за предоставянето на 
преддоговорна информация. 
Същевременно следва да се поясни, че 
те носят отговорност за грешки в 
резервациите. За улесняване на 
комуникацията, особено при 
трансгранични казуси, пътуващите 
следва да разполагат с възможност да се 
свържат с организатора и чрез търговеца 
на дребно, чрез който са закупили 
туристическия пакет.

(21) По отношение на туристическите 
пакети търговците на дребно и 
организаторът следва да отговарят 
съвместно за предоставянето на 
преддоговорна информация. 
Същевременно следва да се поясни, че 
те носят отговорност за грешки в 
резервациите, ако допуснат грешки в 
процеса на резервиране. За улесняване 
на комуникацията, особено при 
трансгранични казуси, пътуващите 
следва да разполагат с възможност да се 
свържат с организатора и чрез търговеца 
на дребно, чрез който са закупили 
туристическия пакет.

Or. de
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Обосновка

В контекста на съображение 37, което е със същата формулировка.

Изменение 10

Предложение за директива
Съображение 23

Текст, предложен от Комисията Изменение

(23) Ключовата информация —
например за основните характеристики 
на пътническите услуги или цените, —
предоставена като част от 
преддоговорната информация в 
реклами, на уебсайта на организатора 
или в брошури, следва да е обвързваща, 
освен ако организаторът си е запазил 
правото да прави промени в тези 
елементи и подобни промени се 
съобщават ясно и видимо на пътуващия 
преди сключването на договора. С оглед 
на новите комуникационни 
технологии обаче вече не е 
необходимо да се въвеждат специални 
разпоредби относно брошурите, като 
същевременно е целесъобразно да се 
гарантира, че при определени 
обстоятелства съобщенията за 
промените, засягащи изпълнението 
на договора, се предават между 
страните на траен носител, 
позволяващ бъдещи справки. Винаги 
следва да има възможност за 
въвеждане на промени в посочената 
ключова информация, ако и двете 
страни по договора изразят изрично 
съгласие за това.

(23) Ключовата информация —
например за основните характеристики 
на пътническите услуги или цените, —
предоставена като част от 
преддоговорната информация в 
реклами, на уебсайта на организатора 
или в брошури, следва да е обвързваща, 
освен ако организаторът си е запазил 
правото да прави промени в тези 
елементи и подобни промени се 
съобщават ясно и видимо на пътуващия 
преди сключването на договора.

Or. de
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Изменение 11

Предложение за директива
Съображение 23a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(23a) Часът на полета следва да бъде 
постоянен елемент на договора и да е 
част от основните характеристики 
на пътуването. Той не следва да се 
променя с повече от 3 часа.

Or. de

Обосновка

Организаторите и авиокомпаниите често „примамват“ клиенти с удобен час на 
полета, но след това малко преди полетите преместват часа — преди всичко при
туристически пакети — за по-евтини слотове през нощта. С цел подобряване на 
обслужването организаторите/авиокомпаниите следва да бъдат задължени да 
спазват договорения час на полета и да съобщават своевременно своите слотове, за 
да може пътуващият да се съобрази с тях и да резервира пътуването така, както в 
крайна сметка действително се извършва.

Изменение 12

Предложение за директива
Съображение 23б (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(23б) С оглед на новите 
комуникационни технологии обаче 
вече не е необходимо да се въвеждат 
специални разпоредби относно 
брошурите, като същевременно е 
целесъобразно да се гарантира, че 
съобщенията за промените, засягащи 
изпълнението на договора, се 
предават между страните на траен 
носител, позволяващ бъдещи справки. 
Винаги следва да има възможност за 
въвеждане на промени в посочената 
ключова информация, ако и двете 
страни по договора изразят изрично 
съгласие за това.
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Or. de

Обосновка

Текстът е от съображение 23 (старо), но ограничението „при определени 
обстоятелства“ беше заличено.

Изменение 13

Предложение за директива
Съображение 26

Текст, предложен от Комисията Изменение

(26) Тъй като туристическите пакети 
често се закупуват много преди 
изпълнението им, е възможно да 
настъпят непредвидени събития. По 
тази причина пътуващият следва да има 
право да прехвърля пакета на друго 
пътуващо лице при определени условия. 
В такива случаи организаторът следва 
да разполага с възможност да си 
възстанови направените разходи, 
например ако подизпълнител изисква 
заплащането на такса за промяна на 
името на пътуващия или за анулиране 
на билет за превоз и издаване на нов 
билет. Пътуващите следва да разполагат 
също така с възможността да развалят 
договора по всяко време преди 
започване на изпълнението на 
туристическия пакет, срещу заплащане 
на подходяща неустойка, както и с 
правото да се откажат от договора без 
заплащане на неустойка, ако 
непредотвратимо събитие от извънреден 
характер, като война или природно 
бедствие, ще засегне значително 
изпълнението на туристическия пакет. 
По-специално следва да се счита, че е 
налице непредотвратимо събитие от 
извънреден характер, когато надеждни и 
публично достъпни източници, 
например препоръки, изготвени от 
органите на държава членка, съветват да 
не се пътува до съответната дестинация.

(26) Тъй като туристическите пакети 
често се закупуват много преди 
изпълнението им, е възможно да 
настъпят непредвидени събития. По 
тази причина пътуващият следва да има 
право да прехвърля пакета на друго 
пътуващо лице при определени условия. 
В такива случаи организаторът следва 
да разполага с възможност да си 
възстанови направените разходи, 
например ако подизпълнител изисква 
заплащането на такса за промяна на 
името на пътуващия или за анулиране 
на билет за превоз и издаване на нов 
билет. Пътуващите следва да разполагат 
също така с възможността да развалят 
договора по всяко време преди 
започване на изпълнението на 
туристическия пакет, срещу заплащане 
на подходяща неустойка, както и с 
правото да се откажат от договора без 
заплащане на неустойка, ако 
непредотвратимо събитие от извънреден 
характер, като война или природно 
бедствие, ще засегне значително 
изпълнението на туристическия пакет, 
когато тези събития са настъпили 
след сключването на договора за 
туристическо пътуване. По-
специално следва да се счита, че е 
налице непредотвратимо събитие от 
извънреден характер, когато надеждни и 
публично достъпни източници, 
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например препоръки, изготвени от 
органите на държава членка, съветват да 
не се пътува до съответната дестинация.

Or. de

Обосновка

Ако пътуващият е направил резервацията, макар че е знаел за съществуването на 
подобни събития, безплатното разваляне на договора би било непропорционално.

Изменение 14

Предложение за директива
Съображение 28

Текст, предложен от Комисията Изменение

(28) В определени случаи на 
организаторите следва да се позволява 
да правят едностранни промени в 
договорите за пакетно туристическо 
пътуване. Пътуващият обаче следва да 
разполага с правото да развали 
договора, ако предложените изменения 
променят значително някоя от 
основните характеристики на 
пътническите услуги. Увеличения на 
цените следва да бъдат възможни само 
ако е настъпила промяна в цената на 
горивото за превоз на пътниците, в 
данъците или таксите, налагани от трета 
страна, която не участва пряко в 
изпълнението на включените 
пътнически услуги, или в обменните 
курсове, отнасящи се до пакета, и ако в 
договора изрично е предвидена 
възможност за промяна на цената както 
във възходяща, така и в низходяща 
посока. Увеличението на цената
следва да бъде ограничено до 10 % от
цената на туристическия пакет.

(28) В определени случаи на 
организаторите следва да се позволява 
да правят едностранни промени в 
договорите за пакетно туристическо 
пътуване. Пътуващият обаче следва да 
разполага с правото да развали 
договора, ако предложените изменения 
променят значително някоя от 
основните характеристики на 
пътническите услуги. Увеличения на 
цените следва да бъдат възможни само 
ако е настъпила промяна в цената на 
горивото за превоз на пътниците, в 
данъците или таксите, налагани от трета 
страна, която не участва пряко в 
изпълнението на включените 
пътнически услуги, или в обменните 
курсове, отнасящи се до пакета, и ако в 
договора изрично е предвидена 
възможност за промяна на цената както 
във възходяща, така и в низходяща 
посока. Пътуващите следва да имат 
правото да развалят договора, без 
това да е обвързано със задължение за 
плащане на неустойка, или да 
приемат алтернативно, равностойно 
пътуване, предложено от 
организатора, ако увеличението на 
цената надвишава с 10 % цената на 
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първоначалния туристически пакет.

Or. de

Обосновка

С досегашната разпоредба оправданото увеличение на цената с над 10 % не би било 
възможно.

Изменение 15

Предложение за директива
Съображение 28a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(28a) Увеличението на цената следва 
да се обосновава винаги в писмена 
форма. При условие че се предявява 
увеличение на цената с повече от 
10 %, на пътуващия следва да се 
предостави възможност за разваляне 
на договора в писмена форма или да му 
се предложи алтернативно, 
равностойно пътуване на 
резервираната цена за пътуване. Ако 
пътуващият не се възползва от това 
предложение, пътуването следва да се 
счита за прието на увеличената цена 
за пътуване. Тежестта на доказване 
на получаването на писмото следва да 
се носи от организатора.

Or. de

Изменение 16

Предложение за директива
Съображение 31

Текст, предложен от Комисията Изменение

(31) Настоящата директива следва да не 
засяга правата на пътуващите да 
предявяват претенции както съгласно 

(31) Настоящата директива следва да не 
засяга правата на пътуващите да 
предявяват претенции както съгласно 
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настоящата директива, така и съгласно 
всяко друго приложимо 
законодателство на Съюза, така че 
пътуващите ще продължат да 
разполагат с възможността да насочват 
претенции срещу организатора, 
превозвача или всяка друга задължена 
страна или, според случая, срещу 
няколко страни. Следва да се поясни, че 
пътуващите не могат да кумулират 
правата, произтичащи от различни 
правни основания, ако тези права 
защитават един и същ интерес или 
имат една и съща цел. Отговорността 
на организатора не засяга правото му да 
предявява регресни искове срещу трети 
страни, включително от доставчици на 
услуги.

настоящата директива, така и съгласно 
всяко друго приложимо 
законодателство на Съюза, така че 
пътуващите ще продължат да 
разполагат с възможността да насочват 
претенции срещу организатора, 
превозвача или всяка друга задължена 
страна или, според случая, срещу 
няколко страни. Следва да се поясни, че 
исковете за обезщетение не могат да 
кумулират права по силата на
различни правни основания във връзка с 
едни и същи обстоятелства. 
Отговорността на организатора не 
засяга правото му да предявява регресни 
искове срещу трети страни, 
включително от доставчици на услуги.

Or. de

Обосновка

Вж. в тази връзка и изменението на член 12, параграф 5.

Изменение 17

Предложение за директива
Съображение 32

Текст, предложен от Комисията Изменение

(32) Ако пътуващият изпадне в 
затруднение по време на пътуването или 
ваканцията, организаторът следва да 
бъде задължен да му окаже навременно 
съдействие. Това съдействие следва да 
се изразява предимно в предоставяне, 
когато е целесъобразно, на информация 
по въпроси като услуги в областта на 
здравеопазването, местни власти и 
консулски услуги, както и на 
практическа помощ, например във 
връзка с осъществяване на комуникация 
от разстояние и алтернативни 
пътнически услуги.

(32) Ако пътуващият изпадне в 
затруднение по време на пътуването или 
ваканцията, организаторът следва да 
бъде задължен да му окаже навременно 
подходящо съдействие. Това 
съдействие следва да се изразява 
предимно в предоставяне, когато е 
целесъобразно, на информация по 
въпроси като услуги в областта на 
здравеопазването, местни власти и 
консулски услуги, както и на 
практическа помощ, например във 
връзка с осъществяване на комуникация 
от разстояние и осигуряване на
алтернативни пътнически услуги.
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Or. de

Обосновка

Следва да се поясни, че организаторът не е задължен да поема също и разходите 
например за алтернативните пътническите услуги, от които пътуващият се нуждае. 
Не попада в сферата на отговорност на организатора да установява дали 
пътуващият изпада в затруднение.

Изменение 18

Предложение за директива
Съображение 34

Текст, предложен от Комисията Изменение

(34) Държавите членки следва да 
гарантират, че пътуващите, които 
купуват туристически пакет или 
комбинирана пътническа услуга с 
помощта на посредник са напълно 
защитени в случай на изпадане в 
несъстоятелност на организатора, на 
търговеца на дребно, улеснил 
закупуването на комбинираната 
пътническа услуга с помощта на 
посредник, или на който и да е от 
доставчиците на услуги. Държавите 
членки, в които са установени 
организаторите на туристически 
пакети и търговците на дребно, 
улесняващи закупуването на 
комбинирани пътнически услуги с 
помощта на посредник, следва да 
гарантират, че търговците, предлагащи 
такива комбинации от пътнически 
услуги, предоставят гаранции за 
връщането на всички плащания, 
направени от пътуващите, и за тяхното 
репатриране в случай на обявяване в 
несъстоятелност. Като запазват 
свободата си на преценка относно 
начина, по който да се предоставя 
защитата при несъстоятелност, 
държавите членки следва да гарантират, 
че националните им режими за 
защита при несъстоятелност са 

(34) Държавите членки следва да 
гарантират, че пътуващите, които 
купуват туристически пакет или 
комбинирана пътническа услуга с 
помощта на посредник, са напълно 
защитени в случай на изпадане в 
несъстоятелност на организатора, на 
търговеца на дребно, улеснил 
закупуването на комбинираната 
пътническа услуга с помощта на 
посредник, както и на предприятие, 
организиращо комбинирана 
пътническа услуга с помощта на 
посредник. Държавите членки следва да 
гарантират, че търговците, предлагащи 
такива комбинации от пътнически 
услуги, предоставят гаранции за 
връщането на всички плащания, 
направени от пътуващите, и за тяхното 
репатриране в случай на обявяване в 
несъстоятелност. Като запазват 
свободата си на преценка относно 
начина, по който да се предоставя 
защитата при несъстоятелност, 
държавите членки следва да гарантират, 
че режимите за защита при 
несъстоятелност са ефективни и могат 
да осигурят репатриране и връщане на 
платеното на всички пътуващи, 
засегнати от несъстоятелността. 
Изискваната защита при 
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ефективни и могат да осигурят бързо
репатриране и връщане на платеното на 
всички пътуващи, засегнати от 
несъстоятелността. Изискваната защита 
при несъстоятелност следва да отчита 
действителния финансов риск от 
дейностите на организатора, съответния 
търговец на дребно или доставчик на 
услуги, включително вида на 
комбинацията от пътнически услуги, 
които те продават, предвидимите 
сезонни колебания, както и размера на 
предплащанията и начина, по който те 
са обезпечени. В съответствие с 
Директива 2006/123/ЕО на Европейския 
парламент и на Съвета от 
12 декември 2006 г. относно услугите на 
вътрешния пазар25, в случаите, когато 
защитата при несъстоятелност може да 
бъде предоставена под формата на 
гаранция или на застрахователна 
полица, това обезпечение не може да се 
ограничава до удостоверенията, 
издадени от финансови оператори, 
установени в определена държава 
членка.

несъстоятелност следва да отчита 
действителния финансов риск от 
дейностите на организатора, съответния 
търговец на дребно или предприятие,
организиращо свързана пътническа 
услуга, включително вида на 
комбинацията от пътнически услуги, 
които те продават, предвидимите 
сезонни колебания, както и размера на 
предплащанията и начина, по който те 
са обезпечени. В съответствие с 
Директива 2006/123/ЕО на Европейския 
парламент и на Съвета от 
12 декември 2006 г. относно услугите на 
вътрешния пазар25, в случаите, когато 
защитата при несъстоятелност може да 
бъде предоставена под формата на 
гаранция или на застрахователна 
полица, това обезпечение не може да се 
ограничава до удостоверенията, 
издадени от финансови оператори, 
установени в определена държава 
членка.

__________________ __________________
25 ОВ L 376, 27.12.2006 г., стр. 36. 25 ОВ L 376, 27.12.2006 г., стр. 36.

Or. de

Изменение 19

Предложение за директива
Съображение 40

Текст, предложен от Комисията Изменение

(40) Приемането на настоящата 
директива води до необходимост от 
адаптиране на някои актове в областта 
на защитата на потребителите. Като се 
има предвид, че в настоящия си вид 
Директива 2011/83/ЕС на Европейския 
парламент и на Съвета от 

(40) Приемането на настоящата 
директива води до необходимост от 
адаптиране на някои актове в областта 
на защитата на потребителите. Като се 
има предвид, че в настоящия си вид 
Директива 2011/83/ЕС на Европейския 
парламент и на Съвета от 
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25 октомври 2011 г. относно правата на 
потребителите26 не се прилага спрямо 
договорите, попадащи в обхвата на 
Директива 90/314/ЕИО, е необходимо 
Директива 2011/83/ЕС да бъде 
изменена, за да се гарантира, че тя се 
прилага спрямо комбинираните 
пътнически услуги с помощта на 
посредник и че някои права на 
потребителите, установени в посочената 
директива, се прилагат и за 
туристическите пакети.

25 октомври 2011 г. относно правата на 
потребителите26 не се прилага спрямо 
договорите, попадащи в обхвата на 
Директива 90/314/ЕИО, е необходимо 
Директива 2011/83/ЕС да бъде 
изменена, за да се гарантира, че тя 
продължава да се прилага спрямо 
отделните индивидуални услуги, 
които са част от комбинирана 
пътническа услуга с помощта на 
посредник, при условие че тези 
отделни услуги не са изключени по 
друг начин от приложното поле на 
Директива 2011/83/ЕС и че някои 
права на потребителите, установени в 
посочената директива, се прилагат и за 
туристическите пакети.

__________________ __________________
26 ОВ L 304, 22.11.2011 г., стр. 64. 26 ОВ L 304, 22.11.2011 г., стр. 64.

Or. de

Изменение 20

Предложение за директива
Член 1 

Текст, предложен от Комисията Изменение

Настоящата директива трябва да 
допринесе за правилното 
функциониране на вътрешния пазар и за 
постигането на високо равнище на 
защита на потребителите чрез 
сближаване на някои аспекти на 
законовите, подзаконовите и 
административните разпоредби на 
държавите членки във връзка с 
договорите за пакетни туристически 
пътувания и за комбинирани 
пътнически услуги с помощта на 
посредник, сключени между пътуващи и 
търговци.

Настоящата директива трябва да 
допринесе за правилното 
функциониране на вътрешния пазар и за 
постигането на възможно най-високо
единно равнище на защита на 
потребителите по отношение на 
законовите, подзаконовите и 
административните разпоредби на 
държавите членки във връзка с 
договорите за пакетни туристически 
пътувания и за комбинирани 
пътнически услуги с помощта на 
посредник, сключени между пътуващи и 
търговци. 

Or. de
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Изменение 21

Предложение за директива
Член 1a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 1а
Равнище на хармонизация

Държавите членки не могат да 
запазват или въвеждат в своето 
национално право разпоредби, 
отклоняващи се от предвидените в 
настоящата директива, 
включително повече или по-малко 
строги разпоредби, с които да 
гарантират различно равнище на 
защита на потребителите, освен ако 
в настоящата директива не е 
предвидено друго.

Or. de

Обосновка

Новият текст е идентичен с член 4 от Директивата относно правата на 
потребителите от 2011 г. Той е включен с оглед да се осигури съгласуваност и следва 
да поясни равнището на хармонизация, което е формулирано неясно в предложението 
на Комисията.

Изменение 22

Предложение за директива
Член 2 – параграф 2 – буква аa (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

aa) туристически пакети или 
комбинирани пътнически услуги с 
помощта на посредник, които се 
предлагат или комбинират от 
физическо или юридическо лице, 
което не реализира нито пряко, нито 
непряко финансова печалба от тази 
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дейност;

Or. de

Обосновка

Вж. в тази връзка и съображение 19, което в първоначалната си формулировка 
посочваше организирани от време на време туристически пакети. Тук обаче е от 
решаващо значение критерият за реализирането на печалба. Благотворителни 
организации, футболни клубове, училища и т.н. не следва да бъдат включени. В 
противен случай те също би трябвало да сключват договор за застраховка при 
несъстоятелност и биха носили отговорност.

Изменение 23

Предложение за директива
Член 2 – параграф 2 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) акцесорни договори за финансови 
услуги;

б) акцесорни договори за пътнически 
услуги, които се предоставят като 
спомагателна услуга към 
туристически пакет, или акцесорни
договори за финансови услуги;

Or. de

Обосновка

Би било непропорционално търговците на дребно да бъдат изложени на риска да 
изпълняват ролята на организатор или бъдат считани за доставчик на свързани 
пътнически услуги и тогава, когато при резервирано пакетно туристическо пътуване 
те посредничат при закупуването на акцесорна услуга, например влаков билет до 
летището. Така търговецът на дребно би трябвало да носи отговорност не само за 
допълнително резервираната услуга, но и за пакетното туристическо пътуване, 
въпреки че отговорност за него носи организаторът.

Изменение 24

Предложение за директива
Член 2 – параграф 2 – буква в

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) туристически пакети и комбинирани 
пътнически услуги с помощта на 
посредник, закупени въз основа на 

в) туристически пакети и комбинирани 
пътнически услуги с помощта на 
посредник, закупени въз основа на 
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рамков договор между работодателя 
на пътуващия и търговец, 
специализиран в организирането на
служебни пътувания;

рамков договор за служебни пътувания;

Or. de

Изменение 25

Предложение за директива
Член 2 – параграф 2 – буква г

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) туристически пакети, при които не 
повече от една пътническа услуга по 
смисъла на член 3, параграф 1, 
букви а), б) и в) е комбинирана с 
пътническа услуга по смисъла на член 3, 
параграф 1, буква г), ако последната не 
представлява значителна част от 
туристическия пакет; или

г) туристически пакети, при които не 
повече от една пътническа услуга по 
смисъла на член 3, параграф 1, 
букви а), б) и в) е комбинирана с 
пътническа услуга по смисъла на член 3, 
параграф 1, буква г), ако последната не 
представлява значителна част от 
туристическия пакет или е 
недвусмислено установимо, че 
спомагателната услуга не е основен 
елемент на пътуването, както и

Or. de

Обосновка

Доколкото спомагателната услуга недвусмислено представлява основен елемент, с 
други думи хотелът е резервиран само заради представленията на мюзикъла, 
директивата е приложима. Ако обаче се касае за нещо второстепенно, което не е 
основен елемент (гостът остава в града за 5 нощувки и резервира билети за мюзикъл 
за една от вечерите), тази резервация не следва да попада в обхвата на директивата.

Изменение 26

Предложение за директива
Член 2 – параграф 2 – буква да (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

да) превози на пътници с автобус, 
влак, воден или въздушен транспорт, 
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които включват настаняване, когато 
ясно преобладава транспортният 
характер.

Or. de

Изменение 27

Предложение за директива
Член 2 – параграф 2a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2a. Държавите членки могат да 
въвеждат или запазят правни норми, 
чието приложно поле надхвърля 
споменатите в този член договори.

Or. de

Изменение 28

Предложение за директива
Член 3 – точка 1 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) настаняване, което не е за жилищни 
цели,

б) настаняване за жилищни цели, при 
условие че не се касае за срокове над 
един месец или е ясно, че не е налице 
туристическа цел,

Or. de

Обосновка

Изразът „настаняване, което не е за жилищни цели“ е заблуждаващ. Настаняването 
винаги има и елементи, които служат за жилищни цели. Следователно тук може да 
се заложи само на допълнителен критерий, например срок или наличие на 
туристическа цел. Уточнението се прави в контекста на изменението на 
съображение 16, където в тази връзка се посочва примерът с дългосрочните езикови 
курсове.
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Изменение 29

Предложение за директива
Член 3 – точка 2 – буква б – встъпителна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) независимо от това дали се сключват 
самостоятелни договори с отделни 
доставчици на пътнически услуги, тези 
услуги се:

б) независимо от това дали се сключват 
самостоятелни договори с отделни 
доставчици на пътнически услуги, по-
специално тези услуги се:

Or. de

Обосновка

С цел да се подсигури, че са обхванати и бъдещи пазарни стратегии, изброяването по 
никакъв начин не следва да бъде изчерпателно.

Изменение 30

Предложение за директива
Член 3 – точка 2 – буква б – подточка i

Текст, предложен от Комисията Изменение

i) закупуват от един-единствен пункт за 
продажби в рамките на един и същ 
процес на резервиране,

i) закупуват от един-единствен пункт за 
продажби в рамките на един и същ 
процес на резервиране, освен ако 
комбинирането на услуги доказано се 
прави по изключително желание на 
пътуващия и след ясна и разбираема 
информация, че пътуващият няма да 
се ползва от никое от правата, 
предоставяни от настоящата 
директива само за пътуващите по 
линия на пакетни туристически 
пътувания,

Or. de

Обосновка

Чистото посредничество във връзка с няколко отделни пътнически услуги чрез 
стационарни туристически бюра по специално желание на клиентите трябва да бъде 
възможно при споменатите условия и занапред, без те в бъдеще да се считат за 
организатори.
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Изменение 31

Предложение за директива
Член 3 – параграф 2 – буква б – точка v

Текст, предложен от Комисията Изменение

v) закупуват от отделни търговци чрез 
свързани процеси за онлайн 
резервиране, когато името или данните
на пътуващия, необходими за 
завършване на резервацията, се 
прехвърлят между търговците най-
късно при потвърждаване на 
резервацията за първата услуга;

v) закупуват от отделни търговци чрез 
свързани процеси за онлайн 
резервиране, когато името на 
пътуващия, необходимо за завършване 
на резервацията, или други 
резервационни данни се прехвърлят 
между търговците;

Or. de

Обосновка

Изразът „данните, необходими“ е твърде неопределен и поради се нуждае от 
пояснение. Ограничението до времето за извършване на резервацията предоставя 
неприемливи „вратички“ за заобикаляне на разпоредбите на директивата.

Изменение 32

Предложение за директива
Член 3 – точка 5 – встъпителна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

(5) „комбинирани пътнически услуги с 
помощта на посредник“ означава 
комбинация от най-малко два различни 
вида пътнически услуги за целите на 
едно и също пътуване или ваканция, 
като тя не представлява туристически 
пакет и води до сключване на 
самостоятелни договори с отделни 
доставчици на пътнически услуги, ако 
за комбинирането се улеснява от 
търговец на дребно:

(5) „комбинирани пътнически услуги с 
помощта на посредник“ означава 
комбинация от най-малко два различни 
вида пътнически услуги за целите на 
едно и също пътуване или ваканция, 
като тя не представлява туристически 
пакет и води до сключване на 
самостоятелни договори с отделни 
доставчици на пътнически услуги, ако 
за комбинирането се улеснява от 
участващ доставчик или от търговец 
на дребно:

Or. de
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Обосновка

По отношение на понятието „Bausteinreise“ (комбинирани пътнически услуги) вж. 
изменение 1. С второто изменение се цели в обхвата на настоящото определение да 
не попадат оферти, при които един доставчик предоставя сам първата услуга, а не е 
само посредник и впоследствие прави възможно пътуващият да закупи друга услуга 
чрез друг доставчик.

Изменение 33

Предложение за директива
Член 3 – точка 5 – буква а

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) чрез отделни резервации, правени в 
рамките на едно-единствено посещение 
или контакт с пункта за продажби; или

а) като пътуващият поотделно 
избира и поотделно заплаща услугите
в рамките на едно-единствено 
посещение или контакт с пункта за 
продажби или

Or. de

Обосновка

Съгласно съображение 10 с израза „в рамките на един и същ процес на резервиране“ 
се има предвид, че пътуващият избира пътническите услуги, преди да даде съгласието 
си да плати. Поради това с цел разбираемост чрез прередактирането това 
разграничение се пренася от съображението в текста на този член.

Изменение 34

Предложение за директива
Член 3 – точка 9 – буква а

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) продава или предлага за продажба 
туристически пакети или

а) продава или предлага за продажба 
изготвените от организатора
туристически пакети или

Or. de

Обосновка

Формулировката е от старата директива и следва да се запази, за да се гарантира 
по-ясно разграничаване на двамата участници.
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Изменение 35

Предложение за директива
Член 3 – точка 9 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) улеснява закупуването на пътнически 
услуги, които са част от комбинирана 
пътническа услуга с помощта на 
посредник, като съдейства на 
пътуващите при сключването на 
самостоятелни договори за пътнически 
услуги с отделни доставчици на услуги;

б) улеснява закупуването на пътнически 
услуги, които са част от комбинирана 
пътническа услуга с помощта на 
посредник, като съдейства на 
пътуващите при сключването на 
самостоятелни договори за пътнически 
услуги с отделни доставчици на услуги, 
сред които може да бъде един от 
самите търговци на дребно;

Or. de

Обосновка

Предложената формулировка е неясна по отношение на случая, когато един 
доставчик първоначално продава от свое име дадена услуга и впоследствие дава 
възможност на потребителя да закупи още услуги на други доставчици. 
Предложеното изменение пояснява, че един търговец на дребно, който продава 
собствените си услуги (напр. въздушен превозвач) и който впоследствие дава 
възможност за закупуване на още услуги, предоставяни от други доставчици, попада в 
приложното поле на директивата.

Изменение 36

Предложение за директива
Член 3 – точка 12a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(12а) „спомагателни услуги“ означава 
услуги, които сами по себе си не са 
туристически услуги, предоставяни в 
рамките на пътнически услуги или 
като допълнение към тях, като по-
специално пътническите 
застраховки, превозът между гарата 
и мястото за настаняване, превозът 
до отправното летище, както и в 
рамките на екскурзии, превозването 
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на багаж, продажбата на ски 
паспорти, отдаването под наем на 
велосипеди, храната и почистването, 
предоставяно като част от 
настаняването;

Or. de

Обосновка

Изглежда разумно да има определение за „спомагателни услуги“ в текста на закона, а 
не само в съображение 17.

Изменение 37

Предложение за директива
Член 3 – точка 12б (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(12б) „превозвач“ означава физическо 
или юридическо лице, различно от 
организатор или търговец на дребно, 
който предлага услуги за превоз на 
пътници.

Or. de

Обосновка

Вж. по този въпрос допълнението относно отговорността при вътрешни 
правоотношения и възможността по член 11, параграф 8 да се иска обезщетение от 
превозвача във вътрешни правоотношения.

Изменение 38

Предложение за директива
Член 4 – параграф 1 – буква а – подточка iii

Текст, предложен от Комисията Изменение

iii) местоположението, основните 
характеристики и туристическата
категория на местата за настаняване;

iii) местоположението, основните 
характеристики и официалната
категория на местата за настаняване;

Or. de
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Обосновка

Това е съществена характеристика и следва да е ясна и задължителна.

Изменение 39

Предложение за директива
Член 4 – параграф 1 – буква а – подточка vi

Текст, предложен от Комисията Изменение

vi) езика или езиците, на които ще се 
провеждат дейностите и

vi) езика или езиците, на които ще се 
провеждат основните дейности, и

Or. de

Обосновка

Не следва да се обхващат всички „дейности“. За пътуващия например е без значение 
да знае предварително какъв език говорят шофьорът на автобуса, масажистът или 
готвачът. От друга страна, би трябвало да е от съществено значение да знае какъв 
език говори основно детският аниматор.

Изменение 40

Предложение за директива
Член 4 – параграф 1 – буква а – точка vii

Текст, предложен от Комисията Изменение

vii) дали по време на цялото пътуване 
или ваканция има гарантиран достъп за 
лицата с ограничена подвижност;

vii) при поискване дали по време на 
цялото пътуване или ваканция има 
гарантиран достъп за лицата с 
определена ограничена подвижност;

Or. de

Обосновка

Лица с ограничена подвижност могат да бъдат например и незрящи хора или 
бременни жени. Да се дава обща информация за всички възможни групи би било 
прекалено. При все това при конкретно искане тази информация винаги трябва да се 
предоставя.
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Изменение 41

Предложение за директива
Член 4 – параграф 1 – буква ва (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ва) правото на отказ и условията за 
това;

Or. de

Обосновка

В доклада се предвижда право на отказ за договори, сключени от разстояние или 
извън служебните помещения.

Изменение 42

Предложение за директива
Член 4 – параграф 1 – буква д)

Текст, предложен от Комисията Изменение

д) минималния брой участници, 
необходим за провеждане на 
предвиденото в туристическия пакет, и 
краен срок за евентуална отмяна, ако 
този брой не е набран, като този срок е 
не по-малко от 20 дни преди започване 
на изпълнението на туристическия 
пакет;

д) минималния брой участници, 
необходим в дадения случай за 
провеждане на предвиденото в 
туристическия пакет, и посочения в 
член 10, параграф 3 съответен краен 
срок за евентуална отмяна преди 
започване на изпълнението на 
туристическия пакет, ако този брой 
не е набран;

Or. de

Обосновка

Един общ срок за отмяна от 20 дни за всякакъв вид пътувания е твърде ограничаващ, 
поради което се препоръчва диференциране. Вж. по този въпрос предложението за 
изменение на член 10, параграф 3.

Изменение 43

Предложение за директива
Член 4 – параграф 1 – буква e
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Текст, предложен от Комисията Изменение

е) обща информация за паспортните и 
визовите изисквания, включително 
приблизителни срокове за получаване 
на визи от гражданите на държавите 
членки, за които това е необходимо,
както и информация във връзка със 
здравните изисквания;

е) обща информация за паспортните и 
визовите изисквания за гражданите на 
държавите членки, както и информация 
във връзка със здравните изисквания за 
закупеното пътуване и престоя;

Or. de

Обосновка

Тъй като директивата е насочена към пътници от държавите – членки на ЕС, следва 
да се предостави информация за държавите – членки на ЕС. Не е ясен изразът „за 
които това е необходимо“. Освен това не е задача на организатора да посочва и/или 
актуализира срокове, които е възможно да се променят поради работно натоварване.

Изменение 44

Предложение за директива
Член 4 – параграф 1 – буква еа (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

еа) информация за възможността да 
бъде сключена застрахователна 
полица за покриване на разходите при 
анулиране от страна на потребителя 
или на разходите за съдействие, 
включително репатриране, в случай 
на злополука или заболяване.

Or. de

Обосновка

Тази разпоредба от първоначалната Директива 90/314/ЕИО следва да се запази, тъй 
като предвиденото в закон здравно осигуряване не представлява адекватна 
възможност, заместваща подобна застраховка.

Изменение 45

Предложение за директива
Член 4 – параграф 2
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Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Информацията по параграф 1 се 
предоставя ясно и така, че да е видна.

2. Информацията по параграф 1 се 
предоставя ясно и така, че да е видна. 
Тежестта да докаже, че тази 
информация е била предоставена на 
пътуващия, се носи от организатора 
и търговеца на дребно, ако пакетното 
туристическо пътуване е продадено с 
помощта на посредник.

Or. de

Изменение 46

Предложение за директива
Член 5 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите членки гарантират, че 
организаторът не може да променя 
информацията по член 4, букви а), в), г), 
д) и ж), предоставена на пътуващото 
лице, освен ако си е запазил правото за 
извършване на промени в тази 
информация и уведомява пътуващия за 
всички промени ясно и по виден начин 
преди сключването на договора.

1. Държавите членки гарантират, че 
организаторът не може да променя 
информацията по член 4, параграф 1,
букви а), в), г), д), е) и ж), предоставена 
на пътуващото лице, освен ако си е 
запазил правото за извършване на 
промени в тази информация. Всички 
промени на преддоговорната 
информация се съобщават на 
пътуващия в писмен вид ясно и по 
виден начин преди сключването на 
договора.

Or. de

Обосновка

Могат да се променят и паспортните и визовите изисквания и срокове в държавите, 
до които се пътува. Тогава се налага организаторът също да промени това и преди 
всичко да го съобщи.
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Изменение 47

Предложение за директива
Член 5 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Ако информацията за допълнителните 
налози, такси или други разходи, 
посочени в член 4, буква в), не е 
предоставена преди сключването на 
договора, пътуващият не заплаща тези 
такси, налози или други разходи.

2. Ако информацията за допълнителните 
налози, такси или други разходи, 
посочени в член 4, параграф 1, буква в), 
не е предоставена в писмен вид преди 
сключването на договора, пътуващият 
не заплаща тези такси, налози или други 
разходи.

Or. de

Изменение 48

Предложение за директива
Член 6 – параграф 2 – буква в

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) координатите за връзка със звеното 
за контакт, където пътуващият може 
да се оплаче от всяка липса на 
съответствие, установена от него на 
място;

в) всички съответни координати за 
връзка за случаите, когато пътуващият 
установи липса на съответствие, както 
и информация как следва да действа 
той;

Or. de

Обосновка

Член 12, параграф 3, буква б) налага задължение на пътуващия да уведоми 
организатора без забавяне, веднага щом установи липса на съответствие. 
Задължението на организатора да запознае клиента с процедурата по подаване на 
жалба следва да бъде съгласувано с това задължение на пътуващия. Това гарантира, 
че потребителят знае точно какви стъпки трябва да предприеме.

Изменение 49

Предложение за директива
Член 6 – параграф 2 – буква e
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Текст, предложен от Комисията Изменение

е) когато лица, ненавършили 
пълнолетие, пътуват с туристически 
пакет, включващ настаняване, се 
предоставя информация, която 
позволява пряк контакт с 
ненавършилото пълнолетие лице или с 
отговорното лице в мястото на престой 
на лицето, ненавършило пълнолетие;

е) когато лица, ненавършили 
пълнолетие, пътуват с туристически 
пакет, включващ настаняване, без да 
бъдат придружавани от своите 
родители или законни 
представители, се предоставя 
информация, която позволява пряк 
контакт на родител или настойник
или попечител с ненавършилото 
пълнолетие лице или с отговорното 
лице в мястото на престой на лицето, 
ненавършило пълнолетие;

Or. de

Изменение 50

Предложение за директива
Член 6 – параграф 2 – буква ж

Текст, предложен от Комисията Изменение

ж) информация за наличните 
алтернативни или онлайн механизми за 
разрешаване на спорове.

ж) информация за наличните 
алтернативни съгласно 
Директива 2013/11/ЕС или онлайн 
механизми за разрешаване на спорове 
съгласно Регламент (ЕС) № 524/2013.

Or. de

Обосновка

И двата споменати текста са приети и следователно трябва да се прилагат в тази 
форма, вместо да се създава объркване чрез неопределени препратки.

Изменение 51

Предложение за директива
Член 7 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите членки гарантират, че 1. Държавите членки гарантират, че 
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пътуващият може да прехвърли 
договора на лице, което отговаря на 
всички изисквания, приложими към 
този договор, след като е уведомил чрез 
траен носител организатора в разумен 
срок преди започване на изпълнението 
на туристическия пакет.

пътуващият може да прехвърли 
договора на лице, което отговаря на 
всички изисквания, приложими към 
този договор, след като е уведомил чрез 
траен носител организатора в срок до 
7 дни преди започване на изпълнението 
на туристическия пакет.

Or. de

Обосновка

Следва да се избягват неопределените срокове.

Изменение 52

Предложение за директива
Член 8 – параграф 1 – буква а

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) цената на горивото за превоза на 
пътниците,

а) транспортните разходи, 
включително цената на горивото,

Or. de

Изменение 53

Предложение за директива
Член 8 – параграф 1a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1a. Промяна на цени с над 3 % 
съгласно параграф 1 трябва да се 
отрази като намаление на цената, 
промяна на цени с над 3 % може да се 
отрази като увеличение на цената. 
Увеличението на цената се съобщава 
и обосновава писмено на пътуващия. 
В случаите на намаление на цената 
организаторът може да поиска обща 
сума от 10 EUR на пътуващ за 
административните разходи.
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Or. de

Обосновка

За да се избегнат непропорционални разноски и разходи, следва да се въведе минимален 
праг.

Изменение 54

Предложение за директива
Член 8 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Увеличението на цените, посочено в 
параграф 1, не може да надвишава 10 % 
от цената на туристическия пакет.

2. Когато увеличението на цената, 
посочено в параграф 1, надвишава 10 % 
от цената на пътуването, за 
организатора възникват 
задълженията за предоставяне на 
информация, а за пътуващия правата 
по член 9, параграф 2. 

Or. de

Обосновка

Иначе едно общо увеличение би било принципно възможно и допустимо, без да се 
посочват причините.

Изменение 55

Предложение за директива
Член 9 – параграф 2 – встъпителна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Ако преди започване на изпълнението 
на туристическия пакет организаторът 
бъде принуден да промени значително 
някоя от основните характеристики на 
пътническите услуги по член 4, буква а)
или някое от специалните изисквания по 
член 6, параграф 2, буква а), той 
информира пътуващия без прекомерно 
забавяне, по ясен и видим начин и на 
траен носител, относно:

2. Ако преди започване на изпълнението 
на туристическия пакет организаторът 
бъде принуден да промени значително 
някоя от основните характеристики на 
пътническите услуги по член 4,
параграф 1, буква а) или някое от 
специалните изисквания по член 6, 
параграф 2, буква а) или да увеличи 
цената на пътуването с повече от 
10 % от договорно установената цена, 
той информира пътуващия без 
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прекомерно забавяне, по ясен и видим 
начин и на траен носител, относно:

Or. de

Изменение 56

Предложение за директива
Член 9 – параграф 2 – буква а

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) предлаганите промени и а) предлаганите промени и техният 
ефект върху цената на пътуването, 
както и

Or. de

Изменение 57

Предложение за директива
Член 9 – параграф 2 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) обстоятелството, че пътуващият има 
право да развали договора, без да дължи 
неустойка, в рамките на определен 
разумен срок и че в противен случай 
предложената промяна ще се счита за 
приета.

б) обстоятелството, че пътуващият има 
право да развали договора, без да дължи 
неустойка, или алтернативно може да 
приеме друго равностойно 
предложение, направено от 
организатора, когато предприетата
промяна влияе съществено върху 
провеждането на пътуването.

Or. de

Обосновка

От съществена важност е какво означава промяната. Единствено правото на 
разваляне на договора не предлага в краткосрочен план никаква алтернатива, тъй 
като и в ценово отношение малко преди заминаването не би могло да има никаква 
подходяща заместваща възможност. Следователно организаторите трябва да 
предлагат алтернатива.
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Изменение 58

Предложение за директива
Член 9 – параграф 2 – буква ба (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ба) фактът, че предложеното 
изменение на договора се счита за 
прието, ако той не се възползва от 
правото на прекратяване на договора 
или от алтернативно предложение за 
пътуване.

Or. de

Изменение 59

Предложение за директива
Член 9 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Ако измененията на договора, 
посочени в параграф 2, водят до по-
ниско качество или стойност на 
туристическия пакет, пътуващият има 
право на съответно намаление на 
цената.

3. Ако измененията на договора или 
алтернативното предложение, 
посочени в параграф 2, водят до по-
ниско качество или стойност на 
туристическия пакет, пътуващият има 
право на съответно намаление на 
цената.

Or. de

Изменение 60

Предложение за директива
Член 9 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Ако договорът бъде развален 
съгласно параграф 2, буква б), 
организаторът възстановява всички 
суми, които е получил от пътуващия, в 
срок от четиринадесет дни след 

4. Ако договорът бъде развален 
съгласно параграф 2, буква б), 
организаторът възстановява всички 
суми, които е получил от пътуващия, 
включително суми за резервирани с 
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развалянето на договора. Пътуващият 
има право да получи обезщетение 
съгласно член 12, доколкото той е 
приложим.

негова помощ спомагателни услуги, 
като например пътническа 
застраховка или застраховка за 
покриване на разходите при анулиране 
от страна на потребителя или 
резервирани допълнителни дейности 
на място, в срок от четиринадесет дни 
след развалянето на договора. 
Пътуващият има право да получи 
обезщетение съгласно член 12, 
доколкото той е приложим.

Or. de

Обосновка

Трябва да се гарантира пълното възстановяване на всички разходи, произтичащи от 
резервацията.

Изменение 61

Предложение за директива
Член 10 – параграф -1 (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

-1. В случай на договор, сключен извън 
служебните помещения или от 
разстояние, пътуващият има право 
на отказ в рамките на 24 часа след 
връчването на потвърждението за 
резервация. Това не важи за договори 
от разстояние, които са сключени по-
малко от 14 дни преди заминаването.

Or. de

Обосновка

Един по-дълъг срок за правото на отказ би бил проблематичен, тъй като това би 
трябвало да се предаде на много отделни доставчици на услуги. Би трябвало да е 
приемливо обаче право на отказ в срок до 24 часа.
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Изменение 62

Предложение за директива
Член 10 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите членки гарантират, че 
пътуващият може да развали договора, 
преди изпълнението на туристическия 
пакет да е започнало, срещу заплащане 
на подходяща неустойка на 
организатора. В договора могат да бъдат 
предвидени разумни по размер 
стандартни такси за разваляне на 
договора, изчислени с оглед на момента, 
в който се прави развалянето, и в 
зависимост от обичайните икономии на 
разходи и приходите, който се 
реализират вследствие на предлагането 
на въпросните пътнически услуги по 
други канали. При липса на стандартни 
такси за разваляне на договора размерът 
на неустойката съответства на цената на 
туристическия пакет, от която се 
приспадат спестените от организатора 
разходи.

1. Държавите членки гарантират, че 
пътуващият може да развали договора, 
преди изпълнението на туристическия 
пакет да е започнало, срещу заплащане 
на подходяща неустойка на 
организатора. В договора могат да бъдат 
предвидени разумни по размер 
стандартни такси за разваляне на 
договора, изчислени с оглед на момента, 
в който се прави развалянето, и в 
зависимост от обичайните икономии на 
разходи и приходите, които се 
реализират вследствие на предлагането 
на въпросните пътнически услуги по 
други канали. При липса на стандартни 
такси за разваляне на договора размерът 
на неустойката съответства на цената на 
туристическия пакет, от която се 
приспадат спестените от организатора 
разходи. Тежестта да докаже, че 
размерът на неустойката е подходящ, 
се носи от организатора.

Or. de

Обосновка

Само организаторът може да покаже какви разходи са спестени. Само той знае 
какви приходи се реализират вследствие.

Изменение 63

Предложение за директива
Член 10 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Пътуващият има право да развали 
договора преди започване на 
изпълнението на туристическия пакет, 

2. Пътуващият има право да развали 
договора преди започване на 
изпълнението на туристическия пакет, 
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без да дължи неустойка, в случай на 
непредотвратимо събитие от извънреден 
характер, настъпило в мястото на 
дестинацията или в непосредствена 
близост до него, което засяга 
значително туристическия пакет.

без да дължи неустойка, в случай на 
непредотвратимо събитие от извънреден 
характер, настъпило след сключването 
на договора за пътуване в мястото на 
дестинацията или в непосредствена 
близост до него, което засяга 
значително туристическия пакет. 
Подобно събитие е налице например, 
когато военни действия или природно 
бедствие засягат значително 
изпълнението на туристическия 
пакет. По-специално се счита, че е 
налице непредотвратимо събитие от 
извънреден характер, когато 
надеждни и публично достъпни 
източници, например препоръки, 
изготвени от органите на държава 
членка, съветват да не се пътува до 
съответната дестинация.

Or. de

Обосновка

Допълнението съответства на съображение 26, което трябва да стигне до знанието 
на потребителите и от текста на закона. Правото да развали договора не може да 
важи, когато пътуващият резервира пътуване, като знае, че на съответното място 
са налице събития от извънреден характер.

Изменение 64

Предложение за директива
Член 10 – параграф 3 – буква а

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) набраният брой участници в 
туристическия пакет е по-малък от 
минималния брой, посочен в договора, и 
организаторът уведомява пътуващия за 
развалянето в определения в договора 
срок и не по-късно от 20 дни преди 
започване на изпълнението на 
туристическия пакет; или

а) набраният брой участници в 
туристическия пакет е по-малък от
минималния брой, посочен в договора, и 
организаторът уведомява пътуващия за 
развалянето в определения в договора 
срок, но не по-късно от 

i) 20 дни преди заминаването при 
пътувания от над 6 дни,
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ii) 7 дни преди заминаването при 
пътувания от 2 до 6 дни,
iii) 48 часа преди заминаването при 
еднодневни пътувания
или

Or. de

Обосновка

Общият срок от 20 дни за всякакъв вид пътувания е твърде ограничаващ; тук е 
разумно да се въведе диференциране въз основа на доказаната австрийска система. 
Това важи и за двете страни: за предприятията, но преди всичко и за 
потребителите. Тъй като не е в интерес на потребителя 20 дни преди заминаването 
да бъде анулирано еднодневно пътуване поради причини, свързани със срока, тъй като 
организаторът е задължен от закона 20 дни преди това вече да има яснота относно 
определен брой участници.

Изменение 65

Предложение за директива
Член 10 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. При разваляне на договора съгласно 
параграфи 1, 2 и 3 организаторът 
възстановява всички суми, които са 
недължимо платени от пътуващия, в 
срок от четиринадесет дни.

4. При разваляне на договора съгласно 
параграфи 1, 2 и 3 организаторът 
възстановява всички суми, които са 
платени от пътуващия, в срок от 
четиринадесет дни.

Or. de

Обосновка

Трудно би могло да се докаже кои суми са платени недължимо и какво конкретно 
предполага това. Кой би трябвало да го докаже?

Изменение 66

Предложение за директива
Член 11 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Ако някоя от услугите не се извършва 2. Ако някоя от услугите не се извършва 
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съгласно предвиденото в договора, 
организаторът поправя липсата на 
несъответствие, освен ако това действие 
е непропорционално.

съгласно предвиденото в договора, 
организаторът поправя липсата на 
несъответствие, освен ако това действие 
е непропорционално или тя се дължи 
на поведението на пътуващия. 
Същото важи и когато не е 
изпълнено условието, посочено в 
член 12, параграф 3, буква б).

Or. de

Обосновка

Изменението предвижда уеднаквяване с правилата за намаление на цената и 
обезщетение за претърпени вреди, за да бъдат съгласувани разпоредбите.

Изменение 67

Предложение за директива
Член 11 – параграф 4a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

4a. В случаите по параграф 4 
пътуващият може да развали 
договора, при условие че липсата на 
съответствие е съществена и че 
последващо изпълнение не е било 
възможно или успешно.

Or. de

Изменение 68

Предложение за директива
Член 11 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Когато поради непредотвратимо 
събитие от извънреден характер не е 
възможно да се гарантира навременното 
завръщане на пътуващия, организаторът 
не поема разходи за удължения престой, 
надвишаващи 100 EUR за нощувка и
три нощувки за всеки пътуващ.

5. Когато поради непредотвратимо 
събитие от извънреден характер не е 
възможно да се гарантира навременното 
завръщане на пътуващия, организаторът 
не поема разходи за удължения престой 
за повече от пет нощувки за всеки 
пътуващ. Организаторът трябва да се 
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погрижи за настаняването и по 
отношение на категорията на хотела 
да се ориентира по категорията в 
резервацията. Само когато самият 
той изрично не може или не иска да 
се заеме с настаняването, 
пътуващият може да направи сам 
резервация. В този случай той може 
да поиска от организатора да му 
бъдат възстановени до три нощувки 
за всеки пътуващ без ограничение на 
цената или до пет нощувки за всеки 
пътуващ на стойност до 100 EUR за 
нощувка.

Or. de

Обосновка

По този пункт трябва да се намери балансиран компромис за всички участници. Ако 
самият организатор се погрижи за нощувките, той следва да поеме разходите за до 
5 нощувки без ограничение на цената. Ако обаче пътуващият трябва сам да направи 
резервация, трябва да му бъдат възстановени направените за това разходи за до 
3 нощувки без ограничение на цената или до 5 нощувки, но с ограничение на цената до 
100 евро за нощувка.

Изменение 69

Предложение за директива
Член 11 – параграф 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

6. Ограничението на разходите по 
параграф 5 не се прилага по 
отношение на лицата с ограничена 
подвижност съгласно определението в 
Регламент (ЕО) № 1107/2006 на 
Европейския парламент и на Съвета 
от 5 юли 2006 г. относно правата на 
хората с увреждания и на хората с 
ограничена подвижност при 
пътувания с въздушен транспорт28, 
както и по отношение на 
придружаващите ги лица, 
бременните жени, децата без 
придружител, както и лицата, 

6. В случай на непредотвратимо 
събитие от извънреден характер
лицата с ограничена подвижност са 
обект на специално внимание.
Организаторът взема под внимание 
съответните потребности на 
лицата с ограничена подвижност в 
рамките на своите възможности.
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нуждаещи се от специална 
медицинска помощ, при условие че
организаторът е бил уведомен за 
особените им нужди най-малко 
48 часа преди започване на 
изпълнението на туристическия 
пакет. Организаторът не може да се 
позовава на непредотвратимо 
събитие от извънреден характер, за 
да ограничи разходите по параграф 5, 
ако съответният доставчик на услуги 
за превоз не може да се ползва от 
такива обстоятелства съгласно 
приложимото законодателство на 
Съюза.
__________________
28 ОВ L 204, 26.7.2006 г., стр. 1.

Or. de

Обосновка

Лицата с ограничена подвижност не следва да бъдат в по-облагодетелствано 
положение спрямо останалите пътуващи в това отношение. Забраната за 
ограничаване на по-големите разходи за допълнителни нощувки представлява 
непредвидим риск за организатора. Особено за организатори, насочени предимно към 
пътувания с висок процент пътуващи с ограничена подвижност, тази тежест ще 
има огромно и неблагоприятно въздействие, което ще направи тази сфера на 
стопанска дейност непривлекателна.

Изменение 70

Предложение за директива
Член 12 – параграф 2 – алинея 1а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Пътуващият има право на намаление 
на цената от 50 %, когато липсата 
на съответствие се дължи на 
непредотвратимо събитие или 
извънредни обстоятелства.

Or. de



PR\1011179BG.doc 47/60 PE524.596v01-00

BG

Обосновка

Въпросът за процентно намаление вместо в параграф 3 става част от параграф 2.

Изменение 71

Предложение за директива
Член 12 – параграф 3 – встъпителна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Пътуващият няма право на 
намаление на цената или на
обезщетение за претърпени вреди, ако:

3. Пътуващият няма право на 
обезщетение за претърпени вреди, ако:

Or. de

Обосновка

Правото на намаление на цената следва да съществува независимо от причините за 
липсата на съответствие. Подобно намаление на цената е по същество оправдано, 
тъй като пътуващият не е получил пълното, съответстващо на договора изпълнение 
за платената цена.

Изменение 72

Предложение за директива
Член 12 – параграф 3 – буква а – подточка iii

Текст, предложен от Комисията Изменение

iii) се дължи на непредотвратимо 
събитие от извънреден характер, или

заличава се

Or. de

Обосновка

Тази разпоредба би натоварила прекомерно потребителите. Тук рискът трябва да се 
подели 50:50.

Изменение 73

Предложение за директива
Член 12 – параграф 5
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Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Правото на обезщетение или на 
намаление на цената съгласно 
настоящата директива не засяга правата 
на пътуващите съгласно Регламент (ЕО) 
№ 261/200429, Регламент (ЕО) 
№ 1371/200730, Регламент (ЕС) 
№ 1177/201031 и Регламент (ЕС) 
№ 181/201132. Пътуващите имат право 
да предявяват искове съгласно 
настоящата директива и съгласно 
посочените регламенти, но не могат да 
кумулират права по силата на различни 
правни основания във връзка с едни и 
същи обстоятелства, ако правата 
защитават един и същ интерес или 
имат една и съща цел.

5. Правото на обезщетение или на 
намаление на цената съгласно 
настоящата директива не засяга правата 
на пътуващите съгласно Регламент (ЕО) 
№ 261/200429, Регламент (ЕО) 
№ 1371/200730, Регламент (ЕС) 
№ 1177/201031 и Регламент (ЕС) 
№ 181/201132. Пътуващите имат право 
да предявяват искове съгласно 
настоящата директива и съгласно 
посочените регламенти, по-специално 
допълнителни искове за обезщетение. 
Исковете за обезщетение обаче не 
могат да кумулират права по силата на 
различни правни основания във връзка с 
едни и същи обстоятелства.

__________________ __________________
29 ОВ L 46, 17.2.2004 г., стр. 1. 29 ОВ L 46, 17.2.2004 г., стр. 1.
30 ОВ L 315, 3.12.2007 г., стр. 14. 30 ОВ L 315, 3.12.2007 г., стр. 14.
31 ОВ L 334, 17.2.2010 г., стр. 1. 31 ОВ L 334, 17.2.2010 г., стр. 1.
32 ОВ L 55, 28.2.2011 г., стр. 1. 32 ОВ L 55, 28.2.2011 г., стр. 1.

Or. de

Обосновка

Изменението съответства на измененията в Регламента за правата на пътниците 
във въздушния транспорт и взема под внимание висящото производство пред Съда на 
Европейския съюз (Дело № XZR/111/12).

Изменение 74

Предложение за директива
Член 12 – параграф 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

6. Давностният срок за предявяване на 
искове по настоящия член не може да 
бъде по-кратък от една година.

6. Давностният срок за предявяване на 
искове по настоящия член е две години 
от възникване на правото на иск.

Or. de
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Обосновка

Този двугодишен срок е идентичен с приетия на 5.11.2013 г. от комисията по 
вътрешния пазар и защита на потребителите (IMCO) срок по отношение на 
Директивата за правата на пътниците във въздушния транспорт.

Изменение 75

Предложение за директива
Член 14 – параграф 1 – встъпителна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите членки гарантират 
навременното оказване на съдействие 
от страна на организатора на изпаднал в 
затруднение пътуващ, по-специално 
чрез:

Държавите членки гарантират 
незабавното оказване на подходящо
съдействие от страна на организатора на 
изпаднал в затруднение пътуващ, по-
специално чрез:

Or. de

Изменение 76

Предложение за директива
Член 14 – параграф 1 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) оказване на съдействие на пътуващия 
при осъществяване на комуникации от 
разстояние и организиране на 
алтернативни пътнически услуги.

(Не се отнася до българския текст.)

Or. de

Изменение 77

Предложение за директива
Член 14 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Организаторът може да изисква 
заплащането на разумна такса за такова 

Организаторът може да изисква 
заплащането на разумна такса за такова 
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съдействие, ако ситуацията се дължи 
на небрежност или умисъл от страна 
на пътуващия.

съдействие.

Or. de

Обосновка

В текста се предвижда възможността разходите за оказването на такава помощ да 
бъдат прехвърлени на пътуващия само когато той има вина за затруднението, в 
което се намира. От това произтича огромен риск за организатора.

Изменение 78

Предложение за директива
Член 15 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите членки гарантират, че 
установените на тяхна територия 
организатори и търговци на дребно, 
които улесняват закупуването на 
комбинирани пътнически услуги с 
помощта на посредник, разполагат с 
обезпечение за ефективното и бързо
връщане на всички суми, заплатени от 
пътуващите, а доколкото е включен 
превоз на пътници – и за ефективното 
и бързо репатриране на пътуващите в 
случай на несъстоятелност.

1. Държавите членки гарантират, че 
организаторите и търговците на 
дребно, които улесняват закупуването 
на пакетни туристически пътувания 
и комбинирани пътнически услуги с 
помощта на посредник, разполагат с 
обезпечение за ефективното и 
незабавно връщане на всички суми, 
заплатени от пътуващите, а доколкото е 
включен превоз на пътници – и за 
репатрирането на пътуващите в 
случай на несъстоятелност на 
организатори или търговци на дребно 
или несъстоятелност на някое от 
предприятията, участващи в 
предоставянето на свързана 
пътническа услуга. Доколкото е 
възможно, се предлага продължаване 
на пътуването.

Or. de

Обосновка

Разпоредбите относно ефективността и обхвата на защитата при 
несъстоятелност следва да важат както за пакетни туристически пътувания, така 
и за комбинирани пътнически услуги и за всички участници. Репатрирането например 
не следва да се извършва бързо, когато пътуващият е едва в началото на своето 
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пътуване. Доколкото по-нататъшното планирано протичане е възможно, 
пътуването следва да продължи колкото е възможно по-дълго.

Изменение 79

Предложение за директива
Член 16 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Ако една държава членка има 
съмнения относно защитата при 
несъстоятелност на даден организатор 
или търговец на дребно, улесняващ 
закупуването на комбинирани 
пътнически услуги с помощта на 
посредник, който е установен в друга 
държава членка и извършва дейност на 
нейна територия, тя иска пояснения от 
държавата членка на установяване. 
Държавите членки отговарят на 
запитванията от други държави членки 
най-късно в срок от 15 работни дни от 
датата на получаването им.

4. Ако една държава членка има 
съмнения относно защитата при 
несъстоятелност на даден организатор 
или търговец на дребно, улесняващ 
закупуването на комбинирани 
пътнически услуги с помощта на 
посредник, който е установен в друга 
държава членка, тя иска пояснения от 
държавата членка на установяване. 
Държавите членки отговарят на 
запитванията от други държави членки 
най-късно в срок от 15 работни дни от 
датата на получаването им.

Or. de

Обосновка

В противен случай това би било вратичка за избягване от отговорност. Изменението 
тук е в контекста на член 15, параграф 1.

Изменение 80

Предложение за директива
Член 17 – параграф 1 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) че пътуващият няма да се ползва от 
никое от правата, предоставяни от 
настоящата директива само за 
пътуващите по линия на пакетни 
туристически пътувания, но в случай че 
самият търговец на дребно или някой от 
доставчиците на услуги изпадне в 
несъстоятелност, ще се ползва от 

б) че пътуващият няма да се ползва от 
никое от правата, предоставяни от 
настоящата директива само за 
пътуващите по линия на пакетни 
туристически пътувания, но в случай че 
самият търговец на дребно или някой от 
доставчиците на услуги изпадне в 
несъстоятелност, ще се ползва от 
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правото на връщане на предплатените 
суми и, доколкото превозът на пътници 
е включен, от правото на репатриране.

правото на връщане на предплатените 
суми и доколкото превозът на пътници е 
включен, от правото на репатриране, 
както и

Or. de

Изменение 81

Предложение за директива
Член 17 – параграф 1 – буква ба (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ба) евентуално от съществуващо 
право на отказ и условията за това.

Or. de

Изменение 82

Предложение за директива
Член -18 (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член -18
Непредоставяне на информация

1. Когато съществува право на отказ, 
но пътуващият не е бил информиран 
за това, той може да прекрати 
договора без никакви разходи.
2. Когато пътуващият не е бил 
информиран за увеличение на цената 
или други допълнителни разходи, той 
не е длъжен да ги поема.

Or. de
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Изменение 83

Предложение за директива
Член 18 

Текст, предложен от Комисията Изменение

Когато организаторът е установен извън 
ЕИП, търговецът на дребно, установен в 
някоя от държавите членки, е обвързан 
от задълженията, предвидени за 
организаторите в глави IV и V, освен 
ако представи доказателства, че 
организаторът е изпълнил изискванията 
по глави IV и V.

Когато организаторът е установен извън 
ЕИП, търговецът на дребно, установен в 
някоя от държавите членки, е обвързан 
от задълженията, предвидени за 
организаторите в глави IV и V, освен 
ако представи доказателства, че 
организаторът е изпълнил изискванията 
по глави IV и V. При 
посредничеството на такъв търговец 
на дребно не отпада съществуващата 
юридическа отговорност за 
обезщетение за претърпените вреди 
поради нарушаването на други 
договорни задължения за полагане на 
дължима грижа. Тези разпоредби не 
засягат друга предвидена в 
националното законодателство 
отговорност на посредника.

Or. de

Изменение 84

Предложение за директива
Член 19 

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите членки гарантират, че 
търговец на дребно, който е приел да 
уреди резервацията за дадено пакетно 
туристическо пътуване или за 
комбинирани пътнически услуги с 
помощта на посредник, или който 
улеснява резервирането на такива 
услуги, носи отговорност за всички
грешки, възникнали в процеса на 
резервиране, освен ако те се дължат на 
действия на пътуващия или на 

Държавите членки гарантират, че 
търговец на дребно, който е приел да 
уреди резервацията за дадено пакетно 
туристическо пътуване или за 
комбинирани пътнически услуги с 
помощта на посредник или който 
улеснява резервирането на такива 
услуги, носи отговорност, ако е 
допуснал грешки в процеса на 
резервиране. Търговецът на дребно не 
носи отговорност, когато грешките 
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непредотвратимо събитие от извънреден 
характер.

при резервацията се дължат на 
действия на пътуващия или на 
непредотвратимо събитие от извънреден 
характер.

Or. de

Обосновка

От първоначалното съображение 37 следва, че от търговеца на дребно може да се 
търси отговорност за грешки при резервацията, когато те се дължат на самия него. 
Да се разширява отговорността на търговеца на дребно отвъд неговата сфера на 
влияние, би било непропорционално. Поради това следва да се направи това пояснение 
и в текста на съответния член.

Изменение 85

Предложение за директива
Член 26 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Директива 90/314/ЕО се отменя, считано 
от [18 месеца след датата на влизане в 
сила на настоящата директива].

Директива 90/314/ЕО се отменя, считано 
от [24 месеца след датата на влизане в 
сила на настоящата директива].

Or. de

Изменение 86

Предложение за директива
Член 27 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите членки приемат и 
публикуват не по-късно от [18 месеца 
след датата на влизане в сила на 
настоящата директива] законовите, 
подзаконовите и административните 
разпоредби, необходими, за да се 
съобразят с настоящата директива. Те 
незабавно съобщават на Комисията 
текста на тези разпоредби.

1. (Не се отнася до българския текст.)
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Or. de

Изменение 87

Предложение за директива
Член 27 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Те започват да прилагат тези 
разпоредби от [18 месеца след датата на 
влизане в сила на настоящата 
директива].

2. Те започват да прилагат тези 
разпоредби от [24 месеца след датата на 
влизане в сила на настоящата 
директива].

Or. de
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ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

Общи положения

Докладчикът приветства преразглеждането на Директивата за пакетните туристически 
пътувания 90/314/ЕИО, по-специално поради факта, че в нея трябва да бъде включена 
онлайн търговията. Въпреки това не следва да се изпуска из предвид, че пазарът на 
пътническите услуги, най-вече онлайн, непрекъснато се развива и че редовно се 
разработват нови идеи за стопанска дейност. Поради това приложното поле на 
директивата не трябва да бъде формулирано твърде тясно и конкретно, с цел да се 
избегне при приемането ú директивата вече отново да е остаряла. Необходимо е 
непременно да се избягва разработването на модели за стопанска дейност, които имат 
за цел заобикаляне на приложното поле. От първостепенно значение е следователно 
императивният характер на директивата, както и задължението на държавите членки да 
гарантират спазването на директивата, ефективността и обхвата на защитата при 
несъстоятелност, както и да определят санкции, а също и ги налагат в случай на 
неизпълнение на задължения от страна на предприятия. Важно е взаимното признаване 
на защитата при несъстоятелност и административното сътрудничество между 
държавите членки. Освен това е от особено значение държавите членки заедно с 
Комисията да посочват правата, произтичащи от настоящата директива, и да обръщат 
внимание на това за кой вид пътувания се прилага настоящата директива и за кои 
пътувания подобна защита не е налице.
Необходимо е впрочем да се гарантира, че новата директива не се припокрива с 
приложимите регламенти относно правата на пътниците. От решаващо значение е 
кумулирането на права да бъде възможно само когато не се предявява един и същ иск. 
За разлика от това предявяването на последващи искове за обезщетение трябва винаги 
да бъде възможно. Участващите дружества трябва да могат да предявяват регресни 
искове помежду си. Как се разглежда основателността на иска във вътрешното 
отношение се определя съгласно националното право. Организаторът следва винаги 
обаче да бъде този, към когото потребителят да се обръща, тъй като за него правната 
форма във вътрешното отношение не е от значение.

Пълна или минимална хармонизация
Основен момент представлява въпросът дали следва да се цели постигането на пълна 
или минимална хармонизация. В тази връзка предложението на Комисията не посочва 
ясна линия. Със сигурност не е лесно да се следва ясен подход, по-специално когато 
съпротивата на някои държави членки срещу пълната хармонизация вероятно е голяма. 
Въпреки това не бива да се забравя, че целта е създаването на общ вътрешен пазар. 
Поради това потребителите следва да имат еднаква защита, както и ясни и разбираеми 
правила, които не следва да различават в зависимост от това дали живеят в Ойпен или 
Ахен, т.е. на разстояние от само 16 км, но в различни държави членки. Поради това 
докладчикът счита, че пълната хармонизация е в интерес на европейските потребители, 
а по причини, свързани с конкуренцията, и на европейските предприятия. С цел 
гарантиране на единен подход в директивата бе включен нов член „Равнище на 
хармонизация“, формулиран по същия начин като член 4 от Директивата относно 
правата на потребителите. Съгласно него държавите членки не могат да запазват или 
въвеждат в своето национално право разпоредби, отклоняващи се от предвидените в 
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настоящата директива, освен ако в настоящата директива не е предвидено друго. Това 
се прилага също и за повече или по-малко строги разпоредби за гарантиране на друго 
равнище на защита на потребителите. Докладчикът съзнава, че във връзка с това може 
да има значителна съпротива от страна на държавите членки. Целесъобразно е обаче да 
се създаде високо общо равнище на защита на потребителите, тъй като в противен 
случай потребителите от държави членки с по-ниски равнища на защита биха били 
дискриминирани. Целта трябва да е повишаването, а не понижаването на равнището на 
защита.

Приложно поле и определение
Що се отнася до приложното поле, в него не следва да бъдат включени пътувания, 
които се предлагат или комбинират от физически или юридически лица, които не 
реализират нито пряко, нито непряко финансова печалба от тази дейност. Тъй като 
пътувания, организирани с нетърговска цел, като например от футболни клубове, 
училища, университети или благотворителни организации, не трябва да водят до 
задължения за сключване на застраховка срещу несъстоятелност или поемане на 
отговорност. Това би било несправедливо.
В член 2 трябва да бъдат пояснени и условията за изключване на служебните 
пътувания. Така определящ следва да бъде рамковият договор, а не това дали дадено 
дружество е специализирано в организирането на служебни пътувания. Освен това 
трябва за бъде ясно, че при рамков договор между работодателя на пътуващия и 
дружеството става въпрос за работодателя като юридическо лице.
По-нататък в член 2 изключването от приложното поле по отношение на акцесорните 
договори бе допълнено с такива, които се предоставят като спомагателна услуга към 
туристическия пакет. С това изменение следва да се предотврати превръщането на 
търговците на дребно, по-специално на малките местни пътнически агенти, в доставчик 
на туристически пакет посредством допълнителна резервация на превоз до точката на 
отпътуване, например пътуване с влак до отправното летище. Тъй като тогава те биха 
носили отговорност за цялото пътуване наред с действителния организатор.

При определянето дали става дума за туристически пакет или за „свързана пътническа 
услуга“, преди „комбинирана пътническа услуга с помощта на посредник“ (понятието 
следва да бъде променено, тъй като в някои държави членки вече е заимствано и 
означава нещо друго), следва да се взема под внимание само комбинацията от различни 
пътнически услуги, например настаняване, превоз, както и отдаване под наем на 
автомобили. Комбинацията от две спомагателни услуги или от една основна услуга с 
несъществена спомагателна услуга не следва да попада в приложното поле на 
настоящата директива. Поради това договорите за превоз с настаняване, като например 
пътуванията с влак в спален вагон или фериботните пътувания с настаняване, не следва 
да бъдат включени в приложното поле. Следва да бъдат включени обаче круизите и 
многодневните влакови пътувания с настаняване, които се състоят от няколко елемента 
на пътуване и притежават ясно характер на пътуване, а не чист транспортен характер. 
За да не се натоварва прекомерно хотелският бранш, хотелските услуги по настаняване 
с резервирани към тях услуги, като билети за мюзикъл или уелнес процедури, следва да 
бъдат изключени, ако спомагателната услуга не представлява недвусмислено основният 
елемент на пътуването. Що се отнася до класифицирането на дадена спомагателна 
услуга като „съществена“ или „несъществена“, следва да се обръща внимание не само и 
единствено на границата от 20 % от цената, но и на характера на пътуването, изрично 
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изразеното желание на пътуващия при резервацията или наименованието на доставчика 
при резервацията.
Важно е да се направи ясно разграничение между туристически пакет и „свързана 
пътническа услуга“, както и да се изясни разпределянето на отговорността, по-
специално и по отношение на преддоговорната информация.

Преддоговорна информация, отказ и разваляне
По отношение на преддоговорната информация организаторите не следва да бъдат 
натоварвани с твърде много задължения за предоставяне на информация. Така 
задължителното съобщаване на говоримите езици на всички дейности или 
информацията относно пригодността за всеки пътуващ с ограничена подвижност би 
било прекалено. Информацията относно пригодността за хора с ограничена подвижност 
следва да се предоставя при конкретно поискване. За разлика от това е от особено 
значение да се предоставят всички съответни координати за връзка, също и в случай че 
пътуващият желае да уведоми за липса на съответствие.
Следва да съществува изрично право на отказ за договори, сключени извън служебните 
помещения или от разстояние. В този случай пътуващият има право на разваляне на 
договора в рамките на 24 часа след връчването на потвърждението за резервация. Това 
обаче не следва да важи за договори от разстояние, които са сключени по-малко от 
14 дни преди отпътуването.
Освен това пътуващите следва да имат правото да развалят договора по всяко време 
срещу подходяща неустойка. Тежестта на доказване на подходящия размер на 
неустойката пада върху организатора, тъй като само той може да обясни какви разходи 
поема или спестява. Пътуващите следва да имат с правото да се откажат от договора 
без заплащане на неустойка, в случай че непредотвратимо събитие от извънреден 
характер, като война или природно бедствие, засяга значително изпълнението на 
пътуването. Това обаче не трябва да се прилага в случаите, когато съответните събития 
са съществували още преди резервацията и пътуващият е бил информиран за тях.

Промени на цените, понижения или увеличения на цените
В определени случаи може да се наложи организаторът да направи едностранни 
промени в договора за пътуване. В случай че при подобно изменение става въпрос за 
основни характеристики на пътуването и това води до значителна промяна на 
пътуването, пътуващият има право да развали договора, без в резултат от това за него 
да възникват финансови щети. Тогава той трябва да може да се откаже от цялото 
пътуване, включително от резервираните спомагателни услуги. Увеличение на цената 
следва да може да има само когато е с над 3 % от цената на пътуването. Намаление на 
цената трябва да е възможно при всички случаи при намаление от повече от 3 %. В 
случаите на намаление на цената организаторът може да поиска до 10 EUR на пътуващ 
за административните разходи. Промените на цените трябва да се обосновават винаги в 
писмена форма. Като правна последица от увеличение на цената с повече от 10 % или 
от допустимо значително изменение на договора пътуващият наред с правото на 
разваляне без разноски следва да има алтернативно и право на участие в равностойно 
пътуване. Често само правото на разваляне не е достатъчно за пътуващия, ако в кратък 
срок той не може повече да резервира равностойно пътуване. Това играе важна роля по-
специално през силния туристически сезон или за (по-малки) туристически групи или 
семейства. Следователно пътуващият трябва да може да избира между три варианта: 
приемане на пътуването на увеличената цена, приемане на алтернативно предложено 
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пътуване или разваляне на договора за пътуване с право на незабавно възстановяване 
на вече платената цена за пътуването, включително на всички възникнали 
допълнителни разходи. Ако пътуващият не отговори на писмено съобщените 
изменения на договора или на увеличението на цената с над 10 %, пътуването се счита 
за прието на увеличената цена. Тежестта на доказване на това съобщаване пада върху 
организатора.

Пътуващ в затруднение
Ако пътуващият изпадне в затруднение по време на пътуването или ваканцията, което 
не се дължи на действия на организатора, последният следва въпреки това да бъде 
задължен да му окаже навременно подходящо съдействие. Това включва, между 
другото, предоставянето на информация, както и практическа помощ, например във 
връзка с осъществяване на комуникация от разстояние или осигуряване на 
алтернативни пътнически услуги. Всичко това не трябва обаче да бъде финансово за 
сметка на организатора, тъй като той не оказва никакво влияние върху това в какво 
положение изпада пътуващият. Пътуващият трябва да поеме сам възникналите разходи 
или да ги изиска от отговорното трето лице. В рамките на задълженията за 
предоставяне на преддоговорна информация организаторите следва обаче да обърнат 
внимание на пътническите застраховки, както и на застраховките при отказ от 
пътуването.

Защита при несъстоятелност
Важно е да се гарантира наличието на всеобхватна защита при несъстоятелност. Това 
се отнася не само до финансовото подсигуряване, но също и до непосредственото 
репатриране, в случай че пътуващите са „блокирани“ в държава членка, различна от 
държавата им на произход. Пътуващите трябва да бъдат защитени в случай на изпадане 
в несъстоятелност на организатора, на търговеца на дребно или на дружество, 
организиращо комбинирана пътническа услуга с помощта на посредник. В тази връзка 
следва обаче да се поясни, че репатрирането на пътуващите при несъстоятелност не 
трябва непременно да се извършва непосредствено, тъй като при съмнение това би 
могло да означава, че пътуващите би трябвало непременно да бъдат репатрирани, 
въпреки че са едва в началото на своята ваканция. По-скоро следва, доколкото е 
възможно, да се предлага продължаване на пътуването.

Обективна отговорност
Въпросът за обективната отговорност също е от първостепенно значение. Подобна 
отговорност не трябва да се отхвърля сама по себе си. Правилно е, че подобно на 
подхода при преразглеждането на Директивата за правата на пътниците за изменение 
на Регламент (ЕО) № 261/2004 организаторът носи в определена степен отговорност 
(член 11), в случай че не е възможно своевременно репатриране на пътуващия поради 
непредотвратимо събитие от извънреден характер. Положението не може обаче да се 
сравни напълно с това при извършването на полети, където става въпрос изключително 
за превоз. Поради това е важно на първо място организаторите да осигурят възможност 
за настаняване. Пътуващият следва сам да е длъжен или да може да направи това само 
когато организаторът изрично не може или не желае да го направи. В случай че накрая 
пътуващият трябва сам да търси настаняване, то следва да се ограничава или до 3 дни с 
неограничен ценови лимит, или до 5 дни с предвиден от Комисията лимит от 100 EUR 
на нощ.
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Нещата стоят обаче по различен начин по отношение на обективната отговорност в 
контекста на намалението на цените (член 12). Предложението на Комисията 
предвижда, че рискът от липсата на съответствие, настъпила в резултат от 
непредотвратимо събитие от извънреден характер, трябва да се носи единствено от 
пътуващия. Тук рискът следва да се носи по равно 50:50 от двете страни.

Тъй като графикът е твърде кратък, настоящият доклад подлежи на още промени, за 
които докладчикът си запазва изрично правото да представя допълнителни изменения в 
хода на текущата процедура. Поради големия брой на засегнатите заинтересовани 
страни и техните становища се налага извършването на всеобхватна проверка. Освен 
това трябва да се вземе под внимание разработването на припокриващи се и евентуално 
идентични правила във връзка с преразглеждането на Регламента за правата на 
пътниците, процедурите по който все още не са приключили. Докладчикът има за цел 
постигането на баланс между интересите на потребителите и икономическите интереси. 
Крайният резултат следва да бъде постигането на ясна, добре структурирана уредба, 
която и в бъдеще да може да бъде на равнището на съвременните процеси на нашето 
време и да предостави на всички заинтересовани страни защита в достатъчна степен и 
по устойчив начин.


