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* Høringsprocedure
*** Godkendelsesprocedure

***I Almindelig lovgivningsprocedure (førstebehandling)
***II Almindelig lovgivningsprocedure (andenbehandling)

***III Almindelig lovgivningsprocedure (tredjebehandling)

(Proceduren afhænger af, hvilket retsgrundlag der er valgt i udkastet til 
retsakt)

Ændringsforslag til et udkast til retsakt

Ændringsforslag fra Parlamentet opstillet i to kolonner

Tekst, der udgår, er markeret med fede typer og kursiv i venstre kolonne. 
Tekst, der udskiftes, er markeret med fede typer og kursiv i begge kolonner. 
Ny tekst er markeret med fede typer og kursiv i højre kolonne.

Den første og den anden linje i informationsblokken til hvert 
Ændringsforslag angiver den relevante passage i det pågældende udkast til 
retsakt. Hvis et Ændringsforslag angår en eksisterende retsakt, som udkastet 
til retsakt har til formål at ændre, indeholder informationsblokken tillige en 
tredje og en fjerde linje, hvori det er anført, hvilken eksisterende retsakt og 
hvilken bestemmelse heri der er berørt.

Ændringsforslag fra Parlamentet i form af en konsolideret tekst

Ny tekst er markeret med fede typer og kursiv. Tekst, som er bortfaldet, 
markeres med symbolet ▌eller med overstregning. Ved udskiftninger 
markeres den nye tekst med fede typer og kursiv, og den udskiftede tekst 
slettes eller overstreges.
Som en undtagelse bliver rent tekniske justeringer, der er foretaget af de 
berørte tjenestegrene med henblik på udarbejdelsen af den endelige tekst, 
ikke markeret.
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FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE 
BESLUTNING

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om pakkerejser og formidlede 
rejsearrangementer samt om ændring af forordning (EF) nr. 2006/2004 og direktiv 
2011/83/EU og om ophævelse af Rådets direktiv 90/314/EØF
(COM(2013)0512 – C7-0215/2013 – 2013/0246(COD))

(Almindelig lovgivningsprocedure: Førstebehandling)

Europa-Parlamentet,

– der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet 
(COM(2013)0512),

– der henviser til artikel 294, stk. 2, og artikel 114 i traktaten om Den Europæiske Unions 
funktionsmåde, på grundlag af hvilke Kommissionen har forelagt forslaget (C7-
0215/2013),

– der henviser til artikel 294, stk. 3, i Traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

– der henviser til udtalelse fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg1,

– der henviser til udtalelse fra Regionsudvalget2,

– der henviser til forretningsordenens artikel 55,

– der henviser til betænkning fra Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse og 
udtalelser fra Transport- og Turismeudvalget og Retsudvalget (A7-0000/2013),

1. vedtager nedenstående holdning ved førstebehandling;

2. anmoder om fornyet forelæggelse for Parlamentet, hvis Kommissionen agter at ændre sit 
forslag i væsentlig grad eller erstatte det med en anden tekst;

3. pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet, Kommissionen og de 
nationale parlamenter.

                                               
1 EUT C 0 af 0.0.0000, s. 0.
2 EUT C 0 af 0.0.0000, s. 0.
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Ændringsforslag 1

Forslag til direktiv
Overskrift 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Forslag til Forslag til
EUROPA-PARLAMENTETS OG 
RÅDETS DIREKTIV

EUROPA-PARLAMENTETS OG 
RÅDETS DIREKTIV

om pakkerejser og formidlede
rejsearrangementer samt om ændring af 
forordning (EF) nr. 2006/2004 og direktiv 
2011/83/EU og om ophævelse af Rådets 
direktiv 90/314/EØF

om pakkerejser og andre former for
rejsearrangementer samt om ændring af 
forordning (EF) nr. 2006/2004 og direktiv 
2011/83/EU og om ophævelse af Rådets 
direktiv 90/314/EØF

(Dette ændringsforslag finder anvendelse 
i hele teksten.)

Or. de

Begrundelse

Horisontalt ændringsforslag, som gælder for hele teksten. Begrebet formidlede 
rejsearrangementer findes allerede på tysk. Det betegner rejser, hvor en rejsearrangør giver 
en kunde mulighed for at vælge fra et fast udbud af tilbud. Sådanne tilbud hører under 
anvendelsesområdet for pakkerejsedirektivet og er underlagt samme krav som "klassiske" 
pakkerejser. Den foreslåede kategori "Assisted Travel Arrangements" betegner noget andet.

Ændringsforslag 2

Forslag til direktiv
Betragtning 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(5) I overensstemmelse med traktatens 
artikel 26, stk. 2, skal det indre marked 
udgøre et område uden indre grænser med 
fri bevægelighed for varer og 
tjenesteydelser og etableringsfrihed. 
Harmoniseringen af visse forhold 
vedrørende aftaler om pakkerejser og 
formidlede rejsearrangementer er 
nødvendig, hvis der skal skabes et egentligt 

(5) I overensstemmelse med traktatens 
artikel 26, stk. 2, skal det indre marked 
udgøre et område uden indre grænser med 
fri bevægelighed for varer og 
tjenesteydelser og etableringsfrihed. 
Harmoniseringen af de rettigheder og 
pligter, der følger af pakkerejser og 
formidlede rejsearrangementer er 
nødvendig, hvis der skal skabes et egentligt 
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indre marked for forbrugerne på dette 
område og findes den rette balance mellem 
et højt niveau af forbrugerbeskyttelse og 
virksomhedernes konkurrenceevne.

indre marked for forbrugerne på dette 
område og findes den rette balance mellem 
et højt niveau af forbrugerbeskyttelse og 
virksomhedernes konkurrenceevne.

Or. de

Ændringsforslag 3

Forslag til direktiv
Betragtning 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(7) De fleste rejsende, der køber 
pakkerejser, er forbrugere i EU's 
forbrugerrets forstand. Det er dog ikke altid 
let at udskille forbrugerne fra 
repræsentanter for små virksomheder eller 
erhvervsdrivende, der bestiller rejser i 
tilknytning til deres virksomhed eller 
erhverv de samme steder som forbrugerne. 
Disse rejsende har ofte behov for et 
tilsvarende beskyttelsesniveau. Større
virksomheder og organisationer arrangerer 
derimod ofte rejser for deres ansatte ved 
hjælp af en rammeaftale med selskaber, der 
er specialiseret i at arrangere 
forretningsrejser. Denne type rejser 
kræver ikke det samme beskyttelsesniveau 
som det, der er tiltænkt forbrugerne. Dette 
direktiv bør derfor kun finde anvendelse på 
forretningsrejsende i det omfang, de ikke 
arrangerer rejsen ved hjælp af en 
rammekontrakt. For at undgå en 
sammenblanding med begrebet forbruger, 
således som dette er defineret i andre 
direktiver om forbrugerbeskyttelse, bør de 
personer, der nyder beskyttelse efter dette 
direktiv, betegnes "rejsende".

(7) De fleste rejsende, der køber 
pakkerejser, er forbrugere i EU's 
forbrugerrets forstand. Det er dog ikke altid 
let at udskille forbrugerne fra 
repræsentanter for virksomheder eller 
erhvervsdrivende, der bestiller rejser i 
tilknytning til deres virksomhed eller 
erhverv de samme steder som forbrugerne. 
Disse rejsende har ofte behov for et 
tilsvarende beskyttelsesniveau. 
Virksomheder og organisationer arrangerer 
derimod ofte rejser for deres ansatte, 
medlemmer og repræsentanter ved hjælp 
af en rammeaftale med selskaber. Denne 
type rejser kræver ikke det samme 
beskyttelsesniveau som det, der er tiltænkt 
forbrugerne. Dette direktiv bør derfor kun 
finde anvendelse på forretningsrejsende i 
det omfang, de ikke arrangerer rejsen ved 
hjælp af en rammekontrakt. For at undgå 
en sammenblanding med begrebet 
forbruger, således som dette er defineret i 
andre direktiver om forbrugerbeskyttelse, 
bør de personer, der nyder beskyttelse efter 
dette direktiv, betegnes "rejsende".

Or. de

Begrundelse

Med tilføjelsen af medlemmer og repræsentanter præciseres det, at "arbejdsgiveren" er en 
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juridisk person. Kriteriet "virksomheder, der er specialiseret i at arrangere 
forretningsrejser", bør udgå, fordi det kan føre til uklarheder. Rammeaftalen skal være 
tilstrækkelig forudsætning.

Ændringsforslag 4

Forslag til direktiv
Betragtning 16

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(16) Kun kombinationer af visse 
forskellige rejseydelser såsom 
indkvartering, befordring af passagerer 
med bus og tog og ad sø- eller luftvejen 
samt billeje bør kunne anses for at udgør 
en pakkerejse eller et formidlet 
rejsearrangement. Indkvartering for at tage 
mere varigt ophold, herunder i forbindelse 
med længerevarende sprogkurser, bør ikke 
anses for indkvartering i dette direktivs 
forstand.

(16) Kombinationer af visse forskellige 
rejseydelser såsom indkvartering, 
befordring af passagerer med bus og tog og 
ad sø- eller luftvejen samt billeje bør kunne 
anses for at udgør en pakkerejse eller et 
formidlet rejsearrangement. Rene 
hotelovernatninger med tilkøbte 
arrangementer såsom musicalbilletter 
eller wellnessbehandlinger bør undtages, 
medmindre denne ydelse udgør en 
væsentlig del af rejsen, eller det primære 
element i rejsen entydigt er den 
accessoriske ydelse. Indkvartering for at 
tage mere varigt ophold i mere end en 
måned, eller hvor der klart ikke er noget 
turistmæssigt formål, f.eks. i forbindelse 
med længerevarende sprogkurser, bør ikke 
anses for indkvartering i dette direktivs 
forstand.

Or. de

Ændringsforslag 5

Forslag til direktiv
Betragtning 16 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(17) Transport med bus, tog, skib eller fly, 
som indeholder en indkvartering, f.eks. 
færgeoverfarter med overnatning eller 
togrejser i sovevogn, bør anses for en 
enkelt rejseydelse, da det her er 



PR\1011179DA.doc 9/55 PE524.596v01-00

DA

transportkarakteren, der er klart 
fremherskende.

Or. de

Ændringsforslag 6

Forslag til direktiv
Betragtning 17

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(17) Andre turistydelser, såsom entré til 
koncerter, sportsbegivenheder, udflugter 
eller forlystelsesparker, er ydelser, der, når 
de kombineres med enten befordring af 
passagerer, indkvartering og/eller billeje, 
bør kunne anses for at udgøre en 
pakkerejse eller et formidlet 
rejsearrangement. Disse pakker bør dog 
kun være omfattet af direktivet, hvis de 
pågældende turistydelser udgør en 
væsentlig andel af pakken. I almindelighed 
bør turistydelsen anses for at udgøre en 
væsentlig andel af pakken, hvis dens pris 
udgør over 20% af den samlede pris eller 
på anden måde udgør en væsentlig 
bestanddel af rejsen eller ferien. 
Accessoriske ydelser, såsom 
rejseforsikring, transport af bagage, 
forplejning og rengøring, som præsteres 
som en del af indkvarteringen, bør ikke i 
sig selv anses for at være turistydelser.

(17) Andre turistydelser, såsom entré til 
koncerter, sportsbegivenheder, udflugter 
eller forlystelsesparker, er ydelser, der, når 
de kombineres med enten befordring af 
passagerer, indkvartering og/eller billeje, 
bør kunne anses for at udgøre en 
pakkerejse eller et formidlet 
rejsearrangement. Disse pakker bør dog 
kun være omfattet af direktivet, hvis de 
pågældende turistydelser udgør en 
væsentlig andel af pakken. I almindelighed 
bør turistydelsen anses for at udgøre en 
væsentlig andel af pakken, hvis den 
udtrykkeligt er betegnet som sådan, hvis
dens pris udgør over 20% af den samlede 
pris eller på anden måde udgør en 
væsentlig bestanddel af rejsen eller ferien. 
Accessoriske ydelser, såsom navnlig
rejseforsikring, befordring mellem 
banegård og indkvartering, befordring til 
rejsens start samt i forbindelse med 
udflugter, transport af bagage, salg af 
liftkort, cykeludlejning, forplejning og 
rengøring, som præsteres som en del af 
indkvarteringen, bør ikke i sig selv anses 
for at være turistydelser.

Or. de
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Ændringsforslag 7

Forslag til direktiv
Betragtning 18

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(18) Det bør også præciseres, at aftaler, 
hvorved den erhvervsdrivende giver den 
rejsende ret til efter aftalens indgåelse at 
vælge blandt et udvalg af forskellige typer 
rejseydelser, som f.eks. ved gaveæsker 
indeholdende en pakkerejse, bør anses for
at udgøre pakkerejser. Endvidere bør en 
kombination af rejseydelser anses for en 
pakkerejse, når den rejsendes navn eller 
andre oplysninger om vedkommende, som 
er nødvendige for at foretage bestillingen,
overføres mellem de erhvervsdrivende,
senest når bestillingen af den første ydelse 
bekræftes. Oplysninger, som er 
nødvendige for at foretage bestillingen, er 
kreditkortoplysninger og andre 
oplysninger, der er nødvendige for at 
opnå betaling. Derimod bør overførslen af 
oplysninger om f.eks. rejsens 
bestemmelsessted eller tidspunktet for 
rejsen ikke i sig selv være tilstrækkelig.

(18) Det bør også præciseres, at aftaler, 
hvorved den erhvervsdrivende giver den 
rejsende ret til efter aftalens indgåelse at 
vælge blandt et udvalg af forskellige typer 
rejseydelser, som f.eks. ved gaveæsker 
indeholdende en pakkerejse, bør anses for 
at udgøre pakkerejser. Endvidere bør en 
kombination af rejseydelser anses for en 
pakkerejse, når den rejsendes navn eller 
andre bestillingsoplysninger om 
vedkommende overføres mellem de 
erhvervsdrivende. Desuden bør 
krydstogtsrejser og togrejser af flere dages 
varighed med indkvartering anses som 
pakkerejser, da de kombinerer befordring, 
indkvartering og forplejning.

Or. de

Begrundelse

Begrebet "andre oplysninger, som er nødvendige" er for upræcist; der skal klart være tale om 
bestillingsoplysninger. Indsnævringen omkring bestillingsproceduren giver uacceptable 
smuthuller, hvor direktivet kan omgås. Desuden er det tvivlsomt, om kreditkortoplysninger 
etc. må videregives uden den rejsendes samtykke (beskyttelse af personoplysninger!). 
Desuden bør en krydstogtsrejse eller en togrejse af flere dages varighed med indkvartering 
(f.eks. i Orientekspressen) anses for en pakkerejse.

Ændringsforslag 8

Forslag til direktiv
Betragtning 19
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

(19) Da der ikke er et lige så stort behov 
for at beskytte rejsende ved korte ture, bør 
rejser, der varer under 24 timer, og som 
ikke omfatter indkvartering, samt 
lejlighedsvist arrangerede pakkerejser
ikke være omfattet af direktivet, så det 
undgås at pålægge de erhvervsdrivende 
unødvendige byrder.

(19) Da der ikke er et lige så stort behov 
for at beskytte rejsende ved korte ture, bør 
rejser, der varer under 24 timer, og som 
ikke omfatter indkvartering, ikke være 
omfattet af direktivet, så det undgås at 
pålægge de erhvervsdrivende unødvendige 
byrder. Det samme bør gælde for 
pakkerejser eller formidlede 
rejsearrangementer, som tilbydes eller 
sammensættes af en fysisk eller juridisk 
person, der hverken direkte eller indirekte 
opnår økonomisk udbytte af denne 
aktivitet.

Or. de

Begrundelse

Selv om der er tale om lejlighedsvist arrangerede rejser, må aktiviteten ikke være af 
erhvervsmæssig art. F.eks. bør foreningers venskabsrejser ikke være omfattet, da de ikke har 
kommerciel karakter. Det forholder sig imidlertid anderledes, hvis der er tale om 
lejlighedsvist arrangerede rejser til kommercielle formål, f.eks. en årlig pilgrimsrejse til 
Mekka.

Ændringsforslag 9

Forslag til direktiv
Betragtning 21

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(21) Med hensyn til pakkerejser bør 
formidlere sammen med rejsearrangøren 
være ansvarlig for, at der gives 
tilstrækkelige oplysninger forud for 
aftalens indgåelse. Samtidig bør det 
præciseres, at de er ansvarlige for fejl i 
forbindelse med bestillingen. For at lette 
kommunikationen, særligt i forhold over 
landegrænserne, bør de rejsende også 
kunne kontakte rejsearrangøren gennem 
den formidler, de har købt pakkerejsen fra.

(21) Med hensyn til pakkerejser bør 
formidlere sammen med rejsearrangøren 
være ansvarlig for, at der gives 
tilstrækkelige oplysninger forud for 
aftalens indgåelse. Samtidig bør det 
præciseres, at de er ansvarlige for fejl i 
forbindelse med bestillingen, hvis der sker 
fejl for dem i forbindelse med bestillingen. 
For at lette kommunikationen, særligt i 
forhold over landegrænserne, bør de 
rejsende også kunne kontakte 
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rejsearrangøren gennem den formidler, de 
har købt pakkerejsen fra.

Or. de

Begrundelse

Kontekst til betragtning 37, som er enslydende.

Ændringsforslag 10

Forslag til direktiv
Betragtning 23

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(23) Vigtige oplysninger, f.eks. om de 
væsentlige kendetegn ved rejseydelserne 
eller priser, der forekommer i annoncer, på 
rejsearrangørens webside eller i brochurer 
som en del af oplysningerne forud for 
aftalens indgåelse, bør være bindende, 
medmindre rejsearrangøren forbeholder sig 
ret til at foretage ændringer, og disse 
ændringer klart og tydeligt meddeles den 
rejsende, inden aftalen indgås. Under 
hensyn til de nye 
kommunikationsteknologier er der 
imidlertid ikke længere noget behov for at 
fastsætte særlige regler om brochurer, 
men det bør i stedet sikres, at ændringer, 
der har konsekvenser for opfyldelsen af 
aftalen, under visse omstændigheder 
kommunikeres mellem parterne på et 
varigt medium, hvor der siden er adgang 
til dem. Det bør altid være muligt at 
foretage ændringer i oplysningerne, når 
begge parter i aftalen udtrykkeligt er 
blevet enige om det. 

(23) Vigtige oplysninger, f.eks. om de 
væsentlige kendetegn ved rejseydelserne 
eller priser, der forekommer i annoncer, på 
rejsearrangørens webside eller i brochurer 
som en del af oplysningerne forud for 
aftalens indgåelse, bør være bindende, 
medmindre rejsearrangøren forbeholder sig 
ret til at foretage ændringer, og disse 
ændringer klart og tydeligt meddeles den 
rejsende, inden aftalen indgås.

Or. de
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Ændringsforslag 11

Forslag til direktiv
Betragtning 23 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(23a) Flytider bør være en fast del af 
kontrakten og høre til en rejses væsentlige 
egenskaber. De bør ikke fraviges med 
mere end tre timer.

Or. de

Begrundelse

Rejsearrangører og flyselskaber "lokker" ofte kunder med bekvemme flytider, hvorefter de 
med kort varsel flytter flyvningerne til billigere slots midt om natten, især i forbindelse med 
pakkerejser. Af hensyn til en bedre service bør arrangørerne/flyselskaberne være forpligtet til 
at holde sig til de aftalte flytider og meddele deres slots i god tid, så den rejsende kan indstille 
sig på det og bestille rejsen på den måde, som den i sidste ende bliver gennemført i 
virkeligheden.

Ændringsforslag 12

Forslag til direktiv
Betragtning 23 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(23b) Under hensyn til de nye 
kommunikationsteknologier er der ikke 
længere noget behov for at fastsætte 
særlige regler om brochurer, men det bør 
i stedet sikres, at ændringer, der har 
konsekvenser for opfyldelsen af aftalen, 
kommunikeres mellem parterne på et 
varigt medium, hvor der siden er adgang 
til dem. Det bør altid være muligt at 
foretage ændringer i oplysningerne, når 
begge parter i aftalen udtrykkeligt er 
blevet enige om det.

Or. de
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Begrundelse

Dette tekstelement stammer fra betragtning 23 (gammel), dog er modifikationen "under visse 
omstændigheder" slettet.

Ændringsforslag 13

Forslag til direktiv
Betragtning 26

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(26) Da pakkerejser ofte købes lang tid i 
forvejen, kan der indtræde uforudsete 
begivenheder. Den rejsende bør derfor 
under visse betingelser have ret til at 
overdrage en pakkerejse til en anden 
rejsende. I disse situationer bør 
rejsearrangøren kunne kræve sine udgifter 
betalt, f.eks. hvis en underleverandør 
opkræver et gebyr for at ændre navnet på 
den rejsende eller for at annullere en billet 
til befordring og udstede en ny. De 
rejsende bør også have mulighed for at 
hæve aftalen når som helst inden 
pakkerejsens begyndelse mod betaling af 
en passende godtgørelse og bør have ret til 
at hæve aftalen uden at betale nogen 
godtgørelse, når pakkerejsen vil blive 
væsentligt berørt af uundgåelige og 
ekstraordinære omstændigheder såsom krig 
og naturkatastrofe. Der bør særligt anses 
for at foreligge uundgåelige og 
ekstraordinære omstændigheder, når det i 
pålidelige og offentligt tilgængelige 
rapporter, såsom anbefalinger fra 
medlemsstaternes myndigheder, frarådes at 
rejse til bestemmelsesstedet.

(26) Da pakkerejser ofte købes lang tid i 
forvejen, kan der indtræde uforudsete 
begivenheder. Den rejsende bør derfor 
under visse betingelser have ret til at 
overdrage en pakkerejse til en anden 
rejsende. I disse situationer bør 
rejsearrangøren kunne kræve sine udgifter 
betalt, f.eks. hvis en underleverandør 
opkræver et gebyr for at ændre navnet på 
den rejsende eller for at annullere en billet 
til befordring og udstede en ny. De 
rejsende bør også have mulighed for at 
hæve aftalen når som helst inden 
pakkerejsens begyndelse mod betaling af 
en passende godtgørelse og bør have ret til 
at hæve aftalen uden at betale nogen 
godtgørelse, når pakkerejsen vil blive 
væsentligt berørt af uundgåelige og 
ekstraordinære omstændigheder såsom krig 
og naturkatastrofe, hvis disse begivenheder 
er opstået efter aftalens indgåelse. Der bør 
særligt anses for at foreligge uundgåelige 
og ekstraordinære omstændigheder, når det 
i pålidelige og offentligt tilgængelige 
rapporter, såsom anbefalinger fra 
medlemsstaternes myndigheder, frarådes at 
rejse til bestemmelsesstedet.

Or. de

Begrundelse

Hvis den rejsende har haft kendskab til sådanne omstændigheder, ville det ikke være 
forholdsmæssigt, hvis han uden omkostninger kunne hæve aftalen.
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Ændringsforslag 14

Forslag til direktiv
Betragtning 28

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(28) I visse tilfælde bør rejsearrangører 
have lov til ensidigt at foretage ændringer i 
aftalen om en pakkerejse. De rejsende bør 
dog have ret til at opsige aftalen, hvis de 
foreslåede ændringer betydeligt forandrer 
rejseydelsernes væsentlige kendetegn. Det 
bør kun være muligt at forhøje prisen, hvis 
prisen på brændstof til befordring af 
passagerer eller skatter og afgifter, der 
pålægges af en tredjemand, der ikke direkte 
er involveret i leveringen af de pågældende 
rejseydelser, er steget, eller valutakurser af 
relevans for pakkerejsen har ændret sig, og 
der i aftalen udtrykkeligt er taget forbehold 
for både prisstigninger og prisfald.
Prisstigninger bør være begrænset til 10% 
af pakkerejsens pris.

(28) I visse tilfælde bør rejsearrangører 
have lov til ensidigt at foretage ændringer i 
aftalen om en pakkerejse. De rejsende bør 
dog have ret til at opsige aftalen, hvis de 
foreslåede ændringer betydeligt forandrer 
rejseydelsernes væsentlige kendetegn. Det 
bør kun være muligt at forhøje prisen, hvis 
prisen på brændstof til befordring af 
passagerer eller skatter og afgifter, der 
pålægges af en tredjemand, der ikke direkte 
er involveret i leveringen af de pågældende 
rejseydelser, er steget, eller valutakurser af 
relevans for pakkerejsen har ændret sig, og 
der i aftalen udtrykkeligt er taget forbehold 
for både prisstigninger og prisfald. De 
rejsende bør have ret til uden at skulle 
betale erstatning at hæve aftalen eller 
antage et alternativt, ligeværdigt 
rejsetilbud, som tilbydes af 
rejsearrangøren, hvis prisstigningerne 
overstiger 10 % af den oprindelige 
pakkerejses pris.

Or. de

Begrundelse

Med den hidtidige bestemmelse ville prisstigninger over 10 % ikke være mulige.

Ændringsforslag 15

Forslag til direktiv
Betragtning 28 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(28 a) Der bør altid gives en skriftlig 
begrundelse for prisstigninger. Hvis en 
prisstigning på over 10 % gøres gældende, 
bør den rejsende skriftligt tilbydes valget 
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mellem afbestilling eller en alternativ, 
ligeværdig til den bestilte rejses pris. Hvis 
den rejsende ikke gør brug af dette, bør 
rejsen anses for accepteret til den 
forhøjede rejsepris. Bevisbyrden for 
tilsendelsen af skrivelsen bør ligge hos 
rejsearrangøren.

Or. de

Ændringsforslag 16

Forslag til direktiv
Betragtning 31

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(31) Dette direktiv bør ikke gribe ind i 
rejsendes ret til at rejse erstatningskrav 
både i henhold til dette direktiv og i 
henhold til anden relevant EU-lovgivning, 
så de rejsende fortsat har mulighed for at 
rejse erstatningskrav over for 
rejsearrangøren, transportøren eller en 
anden ansvarlig part eller efter 
omstændighederne over for flere parter. 
Det bør præciseres, at de ikke kan
kumulere rettigheder med forskelligt 
retsgrundlag, hvis rettighederne varetager 
den samme interesse eller har samme 
formål. Rejsearrangørens ansvar bør ikke 
være til hinder for retten til at søge regres 
hos tredjemand, herunder hos 
tjenesteydere.

(31) Dette direktiv bør ikke gribe ind i 
rejsendes ret til at rejse erstatningskrav 
både i henhold til dette direktiv og i 
henhold til anden relevant EU-lovgivning, 
så de rejsende fortsat har mulighed for at 
rejse erstatningskrav over for 
rejsearrangøren, transportøren eller en 
anden ansvarlig part eller efter 
omstændighederne over for flere parter. 
Det bør præciseres, at erstatningskrav for 
samme forhold ikke kan kumuleres på 
grundlag af forskellige regler. 
Rejsearrangørens ansvar bør ikke være til 
hinder for retten til at søge regres hos 
tredjemand, herunder hos tjenesteydere.

Or. de

Begrundelse

Se også ændringsforslag til artikel 12, stk. 5.

Ændringsforslag 17

Forslag til direktiv
Betragtning 32
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

(32) Hvis den rejsende er kommet ud i 
vanskeligheder under rejsen eller ferien, 
bør rejsearrangøren være forpligtet til at 
straks at yde bistand. Denne bistand bør 
hovedsagelig bestå i, hvor det er relevant, 
at informere om forhold såsom lægehjælp, 
lokale myndigheder og konsulær bistand, 
samt at yde praktisk hjælp, f.eks. med 
fjernkommunikation og alternative 
rejseforanstaltninger.

(32) Hvis den rejsende er kommet ud i 
vanskeligheder under rejsen eller ferien, 
bør rejsearrangøren være forpligtet til at 
straks at yde passende bistand. Denne 
bistand bør hovedsagelig bestå i, hvor det 
er relevant, at informere om forhold såsom 
lægehjælp, lokale myndigheder og 
konsulær bistand, samt at yde praktisk 
hjælp, f.eks. med fjernkommunikation og
tilvejebringelse af alternative 
rejseforanstaltninger.

Or. de

Begrundelse

Det bør præciseres, at rejsearrangøren ikke pålægges en pligt til f.eks. også at afholde 
udgifterne til f.eks. alternative rejseforanstaltninger, som den rejsende får brug for. Det hører 
ikke under rejsearrangørens ansvarsområde, om den rejsende begiver sig ud i og/eller 
befinder sig i vanskeligheder.

Ændringsforslag 18

Forslag til direktiv
Betragtning 34

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(34) Medlemsstaterne bør sikre, at 
rejsende, der køber en pakkerejse eller et 
formidlet rejsearrangement, fuld ud er 
beskyttet i tilfælde af, at rejsearrangøren, 
formidleren af det formidlede 
rejsearrangement eller en anden af 
tjenesteyderne går konkurs eller bliver 
insolvent. De medlemsstater, hvor 
rejsearrangører af pakkerejser og 
formidlere af formidlede 
rejsearrangementer, er etablerede, bør 
sikre, at de erhvervsdrivende, der tilbyder 
disse typer kombinationer af rejseydelser, 
stiller sikkerhed for refusion af alle 
betalinger, de rejsende har foretaget, og for 
hjemsendelse af de rejsende i tilfælde af 

(34) Medlemsstaterne bør sikre, at 
rejsende, der køber en pakkerejse eller et 
formidlet rejsearrangement, fuld ud er 
beskyttet i tilfælde af, at rejsearrangøren, 
formidleren af det formidlede
rejsearrangement eller en virksomhed, som 
er involveret i det formidlede 
rejsearrangement, går konkurs eller bliver 
insolvent. Medlemsstaterne bør sikre, at de 
erhvervsdrivende, der tilbyder disse typer 
kombinationer af rejseydelser, stiller 
sikkerhed for refusion af alle betalinger, de 
rejsende har foretaget, og for hjemsendelse 
af de rejsende i tilfælde af insolvens eller 
konkurs. Medlemsstaterne bør fortsat have 
et skøn med hensyn til, hvordan der ydes 
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insolvens eller konkurs. Medlemsstaterne 
bør fortsat have et skøn med hensyn til, 
hvordan der ydes beskyttelse i tilfælde af 
insolvens og konkurs, men de bør sikre, at 
deres nationale ordninger til beskyttelse i 
tilfælde af insolvens og konkurs er 
effektive og kan garantere øjeblikkelig
hjemsendelse og refusion til alle rejsende, 
der berøres af konkursen eller insolvensen. 
Ved fastsættelse af kravene til beskyttelse i 
tilfælde af konkurs og insolvens bør der 
tages hensyn til den reelle finansielle risiko 
ved rejsearrangørens, den relevante 
formidlers eller tjenesteyderens aktiviteter, 
herunder til, hvilken type kombination af 
rejseydelser, de sælger, de forventelige 
sæsonbestemte afvigelser samt til omfanget 
af forudbetalingerne og den måde, hvorpå 
disse sikres. I medfør af Europa-
Parlamentets og Rådets direktiv 
2006/123/EF af 12. december 2006 om 
tjenesteydelser i det indre marked25 må 
denne sikkerhed, når beskyttelse i tilfælde 
af konkurs eller insolvens kan ydes i form 
af en garanti eller forsikring, ikke 
begrænses til attester udstedt af finansielle 
operatører, der er etableret i en bestemt 
medlemsstat.

beskyttelse i tilfælde af insolvens og 
konkurs, men de bør sikre, at deres 
ordninger til beskyttelse i tilfælde af 
insolvens og konkurs er effektive og kan 
garantere hjemsendelse og refusion til alle 
rejsende, der berøres af konkursen eller 
insolvensen. Ved fastsættelse af kravene til 
beskyttelse i tilfælde af konkurs og 
insolvens bør der tages hensyn til den 
reelle finansielle risiko ved 
rejsearrangørens, den relevante formidlers 
eller den i det formidlede 
rejsearrangement involverede 
virksomheds aktiviteter, herunder til, 
hvilken type kombination af rejseydelser, 
de sælger, de forventelige sæsonbestemte 
afvigelser samt til omfanget af 
forudbetalingerne og den måde, hvorpå 
disse sikres. I medfør af Europa-
Parlamentets og Rådets direktiv 
2006/123/EF af 12. december 2006 om 
tjenesteydelser i det indre marked25 må 
denne sikkerhed, når beskyttelse i tilfælde 
af konkurs eller insolvens kan ydes i form 
af en garanti eller forsikring, ikke 
begrænses til attester udstedt af finansielle 
operatører, der er etableret i en bestemt 
medlemsstat.

__________________ __________________
25 EUT L 376 af 27.12.2006, s. 36. 25 EUT L 376 af 27.12.2006, s. 36.

Or. de

Ændringsforslag 19

Forslag til direktiv
Betragtning 40

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(40) Vedtagelsen af dette direktiv 
nødvendiggør en tilpasning af visse 
retsakter om forbrugerbeskyttelse. Under 
hensyn til, at Europa-Parlamentets og 
Rådets direktiv 2011/83/EU af 25. oktober 

(40) Vedtagelsen af dette direktiv 
nødvendiggør en tilpasning af visse 
retsakter om forbrugerbeskyttelse. Under 
hensyn til, at Europa-Parlamentets og 
Rådets direktiv 2011/83/EU af 25. oktober 
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2011 om forbrugerrettigheder26 i sin 
nuværende affattelse ikke finder 
anvendelse på aftaler omfattet af direktiv 
90/314/EØF, er det nødvendigt at ændre 
direktiv 2011/83/EU for at sikre, at det 
finder anvendelse på formidlede 
rejsearrangementer, og at visse 
forbrugerrettigheder i det pågældende 
direktiv også finder anvendelse på 
pakkerejser.

2011 om forbrugerrettigheder26 i sin 
nuværende affattelse ikke finder 
anvendelse på aftaler omfattet af direktiv 
90/314/EØF, er det nødvendigt at ændre 
direktiv 2011/83/EU for at sikre, at det
fortsat finder anvendelse på individuelle 
enkeltydelser, som er del af et formidlet 
rejsearrangement, for så vidt disse 
enkeltydelser ikke andetsteds er undtaget 
fra anvendelsesområdet for direktiv 
2011/83/EU, og at visse 
forbrugerrettigheder i det pågældende 
direktiv også finder anvendelse på 
pakkerejser.

__________________ __________________
26 EUT L 304 af 22.11.2011, s. 64. 26 EUT L 304 af 22.11.2011, s. 64.

Or. de

Ændringsforslag 20

Forslag til direktiv
Artikel 1 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Dette direktiv skal bidrage til det indre 
markeds funktion og til opnåelsen af et højt 
niveau af forbrugerbeskyttelse ved at 
tilnærme visse forhold i medlemsstaternes 
love og administrative bestemmelser 
vedrørende aftaler om pakkerejser og 
formidlede rejsearrangementer, der indgås 
mellem rejsende og erhvervsdrivende.

Dette direktiv skal bidrage til det indre 
markeds funktion og til opnåelsen af et i 
videst muligt omfang fælles, højt niveau af 
forbrugerbeskyttelse i medlemsstaternes 
love og administrative bestemmelser 
vedrørende aftaler om pakkerejser og 
formidlede rejsearrangementer, der indgås 
mellem rejsende og erhvervsdrivende.

Or. de

Ændringsforslag 21

Forslag til direktiv
Artikel 1 a (ny)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 1a
Harmoniseringsniveau

Medlemsstaterne må ikke i national ret 
opretholde eller indføre bestemmelser, der 
fraviger dem, der er fastsat i dette direktiv, 
herunder strengere eller lempeligere 
bestemmelser, for at sikre et andet 
forbrugerbeskyttelsesniveau, medmindre 
andet er fastsat i dette direktiv.

Or. de

Begrundelse

Dette nye tekstelement er identisk med artikel 4 i direktivet om forbrugerrettigheder fra 2011.
Det er medtaget for at sikre sammenhængen og skal præcisere harmoniseringsgraden, som er 
formuleret uklart i Kommissionens forslag.

Ændringsforslag 22

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 2 – litra a a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(aa) pakkerejser eller formidlede 
rejsearrangementer, som tilbydes eller 
sammensættes af en fysisk eller juridisk 
person, der hverken direkte eller indirekte 
opnår økonomisk udbytte af denne 
aktivitet

Or. de

Begrundelse

Se i denne forbindelse også betragtning 19, som i den oprindelige formulering talte om 
lejlighedsvist arrangerede rejser. Det afgørende er imidlertid kriteriet om opnåelse af 
udbytte. Velgørende organisationer, fodboldklubber, skoler etc. skal ikke være omfattet. I 
modsat fald ville også de skulle tegne en insolvensforsikring og hæfte.
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Ændringsforslag 23

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 2 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(b) accessoriske ydelser, der omfatter 
finansielle ydelser

(b) accessoriske aftaler om rejseydelser, 
der leveres som accessoriske ydelser til 
pakkerejsen, eller accessoriske ydelser,
der omfatter finansielle ydelser

Or. de

Begrundelse

Det ville være uforholdsmæssigt at udsætte formidlere for risikoen for også at få rollen som 
rejsearrangør eller blive anset for udbyder af et tilknyttet rejsearrangement i de tilfælde, hvor 
de formidler en accessorisk ydelse til en bestilt pakkerejse, f.eks. en togbillet til lufthavnen. I 
så fald ville formidleren ikke kun hæfte for den ekstra ydelse, men også for pakkerejsen, selv 
om rejsearrangøren allerede hæfter for denne.

Ændringsforslag 24

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 2 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(c) pakkerejser og formidlede 
rejsearrangementer, der købes inden for en 
rammekontrakt mellem den rejsendes 
arbejdsgiver og en erhvervsdrivende, der 
er specialiseret i at arrangere
forretningsrejser

(c) pakkerejser og formidlede 
rejsearrangementer, der købes inden for en 
rammekontrakt for forretningsrejser

Or. de

Ændringsforslag 25

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 2 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(d) pakkerejser, hvor højst en af (d) pakkerejser, hvor højst en af 
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rejseydelserne i artikel 3, stk. 1, litra a), b) 
og c), sammensættes med en rejseydelse 
som nævnt i artikel 3, stk. 1, litra d), 
medmindre denne ydelse udgør en 
væsentlig andel af pakkerejsen, eller

rejseydelserne i artikel 3, stk. 1, litra a), b) 
og c), sammensættes med en rejseydelse 
som nævnt i artikel 3, stk. 1, litra d), 
medmindre denne ydelse udgør en 
væsentlig andel af pakkerejsen, eller
rejsens primære element tydeligt ikke er 
den accessoriske ydelse, og

Or. de

Begrundelse

Hvis det primære element entydigt er den accessoriske ydelse, og hotellet altså kun er bestilt 
på grund af musicalen, gælder direktivet. Hvis der derimod er tale om en biting, som ikke er 
det primære element (gæsten tilbringer fem nætter i byen og bestiller billet til en musical en 
aften), bør denne bestilling ikke være omfattet af direktivet.

Ændringsforslag 26

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 2 – litra e a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(ea) befordringer med bus, tog, skib eller 
fly, som indeholder en indkvartering, hvis 
befordringskarakteren entydigt vejer 
tungest.

Or. de

Ændringsforslag 27

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Medlemsstaterne kan indføre eller 
opretholde bestemmelser, hvis 
anvendelsesområde går videre end de i 
denne artikel nævnte aftaler.

Or. de
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Ændringsforslag 28

Forslag til direktiv
Artikel 3 – nr. 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(b) indkvartering, medmindre det er for 
tage mere varig bopæl

(b) indkvartering, medmindre der er tale 
om perioder på over en måned eller der 
tydeligvis ikke er tale om et turistmål

Or. de

Begrundelse

"Indkvartering, medmindre det er for tage mere varig bopæl", er vildledende. Indkvartering 
har altid også elementer, som har bopælsformål. Her er man altså nødt til at gå ud fra et 
andet kriterium, f.eks. varighed eller turistmålet. Tilpasningen sker i sammenhæng med 
ændringen til betragtning 16, som f.eks. nævner længerevarende sprogkurser i denne 
forbindelse.

Ændringsforslag 29

Forslag til direktiv
Artikel 3 – nr. 2 – litra b – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(b) ydelserne, uanset om der indgås 
separate aftaler med forskellige 
leverandører af rejseydelser,

(b) ydelserne, uanset om der indgås 
separate aftaler med forskellige 
leverandører af rejseydelser, navnlig

Or. de

Begrundelse

For at være sikker på, at også fremtidige markedsstrategier er omfattet, bør listen under 
ingen omstændigheder være endelig.

Ændringsforslag 30

Forslag til direktiv
Artikel 3 – nr. 2 – litra b – nr. i
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

i) er købt fra et enkelt salgssted som led i 
den samme bestilling

i) er købt fra et enkelt salgssted som led i 
den samme bestilling, medmindre 
ydelserne bevisligt udelukkende er 
kombineret efter den rejsendes ønske og 
efter klar og tydelig oplysning om, at den 
rejsende ikke kan gøre rettigheder 
gældende, som i dette direktiv 
udelukkende er forbeholdt pakkerejsende

Or. de

Begrundelse

Der bør under de nævnte betingelser fortsat være mulighed for, at traditionelle rejsebureauer 
kan foretage ren formidling af flere enkelte rejseydelser på grundlag af kundernes særlige 
ønsker, uden at de fremover skal anses for rejsearrangører.

Ændringsforslag 31

Forslag til direktiv
Artikel 3 – nr. 2 – litra b – nr. v

Kommissionens forslag Ændringsforslag

v) købes fra forskellige erhvervsdrivende 
ved bestillingsprocedurer, der indbyrdes er 
forbundet ved link, når den rejsendes navn 
eller andre oplysninger, som er 
nødvendige for at foretage bestillingen,
overføres mellem de erhvervsdrivende
senest, når bestillingen af den første 
ydelse bekræftes

v) købes fra forskellige erhvervsdrivende 
ved bestillingsprocedurer, der indbyrdes er 
forbundet ved link, når den rejsendes navn 
eller andre bestillingsoplysninger
overføres mellem de erhvervsdrivende

Or. de

Begrundelse

"Oplysninger, som er nødvendige", er meget uklart og skal derfor præciseres. Begrænsningen 
til bestillingsperioden giver uacceptable smuthuller, hvor direktivet kan omgås.

Ændringsforslag 32

Forslag til direktiv
Artikel 3 – nr. 5 – indledning
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

(5) "formidlet rejsearrangement": en 
kombination af mindst to forskellige typer 
rejseydelser, der foretages med henblik på 
den samme rejse eller ferie uden at udgøre 
en pakkerejse, og som fører til indgåelsen 
af separate aftaler med hver enkelt 
leverandør af rejseydelserne, under 
forudsætning af, at kombinationen 
fremhjælpes af en formidler

(5) "tilknyttet rejsearrangement": en 
kombination af mindst to forskellige typer 
rejseydelser, der foretages med henblik på 
den samme rejse eller ferie uden at udgøre 
en pakkerejse, og som fører til indgåelsen 
af separate aftaler med hver enkelt 
leverandør af rejseydelserne, under 
forudsætning af, at kombinationen 
fremhjælpes af en involveret udbyder eller 
en formidler

Or. de

Begrundelse

Vedrørende begrebet formidlede rejsearrangementer henvises til ændringsforslag 1. Den 
anden ændring skal forhindre, at tilbud, hvor en udbyder selv leverer og ikke kun formidler 
den første ydelse, og derefter giver den rejsende mulighed for at bestille en yderligere ydelse 
gennem en anden udbyder, ikke er omfattet af denne definition.

Ændringsforslag 33

Forslag til direktiv
Artikel 3 – nr. 5 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(a) på grundlag af separate bestillinger
foretaget ved et enkelt besøg på salgsstedet 
eller ved en enkelt kontakt til salgsstedet 
eller

(a) idet den rejsende udvælger enkelte 
ydelser og betaler dem enkeltvis, foretaget 
ved et enkelt besøg på salgsstedet eller ved 
en enkelt kontakt til salgsstedet eller

Or. de

Begrundelse

I henhold til betragtning 10 betyder betegnelsen "i samme bestilling", at den rejsende 
udvælger rejseydelserne, før han accepterer betalingen. For at lette forståelsen overføres 
denne afgrænsning fra betragtningen til artiklen.

Ændringsforslag 34

Forslag til direktiv
Artikel 3 – nr. 9 – litra a



PE524.596v01-00 26/55 PR\1011179DA.doc

DA

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(a) sælger pakkerejser eller udbyder dem til 
salg eller

(a) sælger pakkerejser, som er sammensat 
af rejsearrangøren, eller udbyder dem til 
salg eller

Or. de

Begrundelse

Ordlyden stammer fra det gamle direktiv og bør bevares for at sikre en klarere afgrænsning 
mellem de to involverede parter.

Ændringsforslag 35

Forslag til direktiv
Artikel 3 – nr. 9 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(b) formidler køb af rejseydelser, der 
indgår i et formidlet rejsearrangement, ved 
at bistå de rejsende i indgåelsen af separate 
aftaler om rejseydelser med forskellige 
tjenesteydere

(b) formidler køb af rejseydelser, der 
indgår i et formidlet rejsearrangement, ved
at bistå de rejsende i indgåelsen af separate 
aftaler om rejseydelser med forskellige 
tjenesteydere, hvoraf formidleren selv kan 
være den ene

Or. de

Begrundelse

Den foreslåede formulering er uklar i de tilfælde, hvor en udbyder først sælger en ydelse i 
eget navn og efterfølgende tilbyder forbrugeren at bestille yderligere ydelser fra andre 
udbydere. Med ændringen præciseres det, at en formidler, som sælger sin egen ydelse (f.eks. 
et flyselskab) og efterfølgende tilbyder bestilling af yderligere rejseydelser fra andre 
udbydere, er omfattet af direktivets anvendelsesområde.

Ændringsforslag 36

Forslag til direktiv
Artikel 3 – nr. 12 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(12a) "accessoriske ydelser": en ikke 
selvstændig turistydelse i forbindelse med 
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levering eller supplering af rejseydelser 
såsom især rejseforsikring, befordring 
mellem banegård og indkvartering, til 
afgangslufthavnen samt i forbindelse med 
udflugter, bagagetransport, salg af 
liftkort, cykeludlejning, måltider og 
rengøring i forbindelse med 
indkvarteringen

Or. de

Begrundelse

En definition af "accessoriske ydelser" forekommer i lovteksten og er derfor hensigtsmæssig, 
ikke kun i betragtning 17.

Ændringsforslag 37

Forslag til direktiv
Artikel 3 – nr. 12 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(12b) "befordringsvirksomhed": en fysisk 
eller juridisk person, som ikke er 
rejsearrangør eller formidler, og som 
tilbyder befordringsydelser af rejsende.

Or. de

Begrundelse

Se i denne forbindelse også tilføjelsen til hæftelsen i det interne forhold og muligheden for at 
forlange erstatninger hos befordringsvirksomheder i det interne forhold i artikel 11 VIII.

Ændringsforslag 38

Forslag til direktiv
Artikel 4 – stk. 1 – litra a – nr. iii

Kommissionens forslag Ændringsforslag

iii) indkvarteringstedets beliggenhed og 
indkvarteringens vigtigste karakteristika og 
kategori

iii) indkvarteringstedets beliggenhed og 
indkvarteringens vigtigste karakteristika og
officielle kategori
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Or. de

Begrundelse

Dette er et væsentligt karakteristikum, som bør være tydeligt og bindende.

Ændringsforslag 39

Forslag til direktiv
Artikel 4 – stk. 1 – litra a – nr. vi

Kommissionens forslag Ændringsforslag

vi) sprog, aktiviteterne vil foregå på, og vi) sprog, de væsentlige aktiviteter vil 
foregå på, og

Or. de

Begrundelse

Ikke enhver "aktivitet" bør være omfattet. F.eks. er det ikke så vigtigt for den rejsende at vide 
på forhånd, hvilket sprog buschaufføren, massøren eller kokken taler. Derimod kan det være 
vigtigt at vide, hvilket sprog der primært tales i forbindelse med børneaktiviteterne.

Ændringsforslag 40

Forslag til direktiv
Artikel 4 – stk. 1 – litra a – nr. vii

Kommissionens forslag Ændringsforslag

vii) adgangsforhold for 
bevægelseshæmmede personer med
angivelse af, om der garanteres adgang 
for sådanne personer under hele rejsen 
eller ferien

vii) på forespørgsel, om rejsen er egnet 
for personer med en bestemt form for 
bevægelseshandicap

Or. de

Begrundelse

Bevægelseshæmmede kan f.eks. også være synshandicappede eller gravide. Det ville være for 
vidtgående at give disse oplysninger generelt for enhver mulig gruppe. Disse oplysninger skal 
dog altid gives efter konkret forespørgsel.
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Ændringsforslag 41

Forslag til direktiv
Artikel 4 – stk. 1 – litra c a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(ca) fortrydelsesretten og dens vilkår

Or. de

Begrundelse

Betænkningen indeholder en fortrydelsesret ved aftaler om fjernsalg og aftaler indgået uden 
for fast forretningssted.

Ændringsforslag 42

Forslag til direktiv
Artikel 4 – stk. 1 – litra e

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(e) oplysning om, hvorvidt der kræves et 
minimum af deltagere, for at pakkerejsen 
gennemføres, og om en frist for i 
påkommende tilfælde at annullere rejsen, 
hvis dette minimum ikke er nået, idet 
denne frist skal være på mindst 20 dage 
inden pakkerejsens begyndelse

(e) oplysning om, hvorvidt der kræves et 
minimum af deltagere, for at pakkerejsen 
gennemføres, og om en frist for i 
påkommende tilfælde at annullere rejsen, 
hvis dette minimum ikke er nået, i henhold 
til den i artikel 10, stk. 3, nævnte 
gældende frist

Or. de

Begrundelse

Den generelle annulleringsfrist på 20 dage for alle former for rejser er for stiv, og der 
anbefales derfor en graduering. Se i denne forbindelse ændringsforslaget til artikel 10, stk. 3.

Ændringsforslag 43

Forslag til direktiv
Artikel 4 – stk. 1 – litra f

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(f) generelle oplysninger om krav 
vedrørende pas og visum, der gælder for 

(f) generelle oplysninger om krav 
vedrørende pas og visum, der gælder for 
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statsborgere i den pågældende 
medlemsstat eller de pågældende 
medlemsstater, med omtrentlig angivelse 
af, hvor lang tid det tager at få visum, 
samt oplysninger om sundhedsmæssige 
formaliteter

statsborgere i medlemsstaterne samt om de
sundhedsmæssige formaliteter i 
forbindelse med den bestilte rejse og 
opholdet

Or. de

Begrundelse

Da direktivet er rettet mod rejsende fra EU-medlemsstaterne, bør der gives oplysninger for 
EU-medlemsstaterne. Det er uklart, hvad der menes med "pågældende". Desuden er det ikke 
rejsearrangørens opgave at nævne og/eller ajourføre fristerne, som eventuelt kan svinge som 
følge af arbejdsbelastning.

Ændringsforslag 44

Forslag til direktiv
Artikel 4 – stk. 1 – litra f a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(fa) oplysninger om muligheden for at 
tegne en fakultativ forsikring, der dækker 
udgifterne, hvis forbrugeren afbestiller 
rejsen, eller en rejseforsikring, der 
dækker udgifterne ved hjemtransport i 
tilfælde af ulykke eller sygdom

Or. de

Begrundelse

Denne bestemmelse fra det oprindelige direktiv 90/314 bør bevares, da en lovpligtig 
sygeforsikring ikke er nogen fyldestgørende erstatning for en sådan forsikring.

Ændringsforslag 45

Forslag til direktiv
Artikel 4 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. De oplysninger, der er omhandlet i stk. 
1, skal angives klart og tydeligt.

2. De oplysninger, der er omhandlet i stk. 
1, skal angives klart og tydeligt. Det 
påhviler rejsearrangøren og, hvis 
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pakkerejsen sælges gennem en formidler, 
også rejseformidleren at bevise, at disse 
oplysninger er givet til den rejsende.

Or. de

Ændringsforslag 46

Forslag til direktiv
Artikel 5 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne sikrer, at 
rejsearrangøren ikke må foretage 
ændringer i de oplysninger, der er meddelt 
den rejsende i henhold til artikel 4, stk. 1, 
litra a), c), d), e) og g), medmindre 
rejsearrangøren har forbeholdt sig ret til at 
foretage ændringer i disse oplysninger og 
meddelt den rejsende eventuelle 
ændringer klart og tydeligt, inden 
indgåelsen af aftalen.

1. Medlemsstaterne sikrer, at 
rejsearrangøren ikke må foretage 
ændringer i de oplysninger, der er meddelt 
den rejsende i henhold til artikel 4, stk. 1, 
litra a), c), d), e), f) og g), medmindre 
rejsearrangøren har forbeholdt sig ret til at 
foretage ændringer i disse oplysninger. 
Alle ændringer af de oplysninger, der er 
givet forud for indgåelsen af aftalen, skal 
meddeles den rejsende skriftligt og klart og 
tydeligt, inden indgåelsen af aftalen.

Or. de

Begrundelse

Også pas- og visumkrav og -frister kan ændre sig i rejselandene. I så fald er det nødvendigt, 
at arrangøren også ændre dette og frem for alt meddeler det.

Ændringsforslag 47

Forslag til direktiv
Artikel 5 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Hvis der ikke gives oplysninger om de 
yderligere gebyrer og andre omkostninger, 
der er nævnt i artikel 4, stk. 1, litra c), 
inden aftalens indgåelse, har den rejsende 
ikke pligt til at betale disse gebyrer eller 
andre omkostninger.

2. Hvis der ikke gives skriftlige
oplysninger om de yderligere gebyrer og 
andre omkostninger, der er nævnt i artikel 
4, stk. 1, litra c), inden aftalens indgåelse, 
har den rejsende ikke pligt til at betale 
disse gebyrer eller andre omkostninger.
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Or. de

Ændringsforslag 48

Forslag til direktiv
Artikel 6 – stk. 2 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(c) nærmere oplysninger om et 
kontaktpunkt, hvor den rejsende kan 
indgive klage over mangler, som den 
rejsende opdager på stedet

(c) nærmere oplysninger om alle relevante 
kontaktdata i tilfælde af, at den rejsende
konstaterer, at en ydelse ikke leveres i 
henhold til aftalen, samt oplysning om, 
hvordan den rejsende skal forholde sig

Or. de

Begrundelse

I henhold til artikel 12, stk. 3, litra b), har den rejsende pligt til straks at informere 
rejsearrangøren, hvis han konstaterer, at en ydelse ikke leveres i henhold til aftalen.
Rejsearrangørens pligt til at orientere kunden om klageproceduren bør være i 
overensstemmelse med denne forpligtelse for den rejsende. Dette sikrer, at forbrugeren ved 
præcist, hvad han skal gøre.

Ændringsforslag 49

Forslag til direktiv
Artikel 6 – stk. 2 – litra f

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(f) i tilfælde af mindreårige deltagere i en 
pakkerejse, der omfatter indkvartering, 
oplysninger om, hvordan der kan opnås
direkte kontakt med den mindreårige eller 
den person, der er ansvarlig på den 
mindreåriges opholdssted

(f) i tilfælde af mindreårige deltagere i en 
pakkerejse, der omfatter indkvartering,
hvor de mindreårige ikke ledsages af 
deres forældre eller værger, oplysninger 
om, hvordan forældre eller værger kan 
opnå direkte kontakt med den mindreårige 
eller den person, der er ansvarlig på den 
mindreåriges opholdssted

Or. de
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Ændringsforslag 50

Forslag til direktiv
Artikel 6 – stk. 2 – litra g

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(g) oplysninger om eventuelle alternative 
og online ordninger til tvistbilæggelse.

(g) oplysninger om eventuelle alternative
tvistbilæggelsesmetoder i henhold til 
direktiv 2013/11/EU og online ordninger 
til tvistbilæggelse i henhold til forordning 
2013/524/EU.

Or. de

Begrundelse

De to nævnte referencer er vedtaget og skal derfor anvendes i denne form, i stedet for at 
skabe forvirring med udefinerede henvisninger.

Ændringsforslag 51

Forslag til direktiv
Artikel 7 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne sikrer, at en rejsende 
kan overdrage aftalen til en person, der 
opfylder alle betingelserne i aftalen, hvis 
den rejsende har underrettet 
rejsearrangøren herom på et varigt medium
i rimelig tid inden pakkerejsens 
begyndelse.

1. Medlemsstaterne sikrer, at en rejsende 
kan overdrage aftalen til en person, der 
opfylder alle betingelserne i aftalen, hvis 
den rejsende har underrettet 
rejsearrangøren herom på et varigt medium
senest syv dage inden pakkerejsens 
begyndelse.

Or. de

Begrundelse

Udefinerede frister bør undgås.

Ændringsforslag 52

Forslag til direktiv
Artikel 8 – stk. 1 – litra a
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

(a) ændringer i udgifter til brændstof til
befordring af passagerer

(a) ændringer i udgifter til befordring af 
passagerer, herunder brændstofudgifter

Or. de

Ændringsforslag 53

Forslag til direktiv
Artikel 8 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Prisfald i henhold til stk. 1 skal 
videregives ved prisændringer på 3 % og 
derover, og prisstigninger kan videregives 
ved prisændringer på 3 % og derover. En 
prisstigning skal meddeles den rejsende 
skriftligt og begrundes. I tilfælde af 
nedsættelse af prisen kan rejsearrangøren 
opkræve et standardgebyr på 10 EUR pr. 
rejsende for administration.

Or. de

Begrundelse

For at undgå uforholdsmæssig stor indsats og uforholdsmæssige omkostninger bør der 
indføres en bagatelgrænse.

Ændringsforslag 54

Forslag til direktiv
Artikel 8 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Prisstigningen i stk. 1 må ikke overstige
10% af pakkerejsens pris.

2. Hvis prisstigningen i stk. 1 overstiger
10% af rejsens pris, har rejsearrangøren 
oplysningspligten og den rejsende 
rettighederne i henhold til artikel 9, stk. 2.

Or. de
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Begrundelse

I modsat fald ville der principielt være mulighed for standardforhøjelser uden angivelse af 
grunde.

Ændringsforslag 55

Forslag til direktiv
Artikel 9 – stk. 2 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Hvis rejsearrangøren inden pakkerejsens 
begyndelse er nødsaget til væsentligt at
ændre et af rejseydelsernes væsentlige 
kendetegn, jf. artikel 4, stk. 1, litra a), eller 
et særligt krav, jf. artikel 6, stk. 2, litra a), 
skal rejsearrangøren snarest muligt på et 
varigt medium klart og tydeligt give den 
rejsende oplysninger om

2. Hvis rejsearrangøren inden pakkerejsens 
begyndelse er nødsaget til væsentligt at 
ændre et af rejseydelsernes væsentlige 
kendetegn, jf. artikel 4, stk. 1, litra a), eller 
et særligt krav, jf. artikel 6, stk. 2, litra a),
eller forhøje prisen med mere end 10 % af
den aftalte pris, skal rejsearrangøren 
snarest muligt på et varigt medium klart og 
tydeligt give den rejsende oplysninger om

Or. de

Ændringsforslag 56

Forslag til direktiv
Artikel 9 – stk. 2 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(a) de foreslåede ændringer (a) de foreslåede ændringer og deres 
indvirkning på rejsens pris

Or. de

Ændringsforslag 57

Forslag til direktiv
Artikel 9 – stk. 2 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(b) at den rejsende inden en nærmere (b) hvis den foretagne ændring har 
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fastsat rimelig frist kan opsige aftalen uden 
at skulle betale, og at den rejsende ellers 
vil blive anset for at have accepteret den 
foreslåede ændring.

væsentlig indvirkning på rejsens 
gennemførelse, at den rejsende inden en 
nærmere fastsat rimelig frist kan opsige 
aftalen uden at skulle betale eller
alternativt kan antage et andet ligeværdigt 
tilbud, som tilbydes af rejsearrangøren.

Or. de

Begrundelse

Det har stor betydning, hvilken betydning ændringen har. Hvis den rejsende kun har ret til at 
hæve aftalen, giver det ham på kort sigt ikke noget alternativ, da det også prismæssigt kan 
være vanskeligt at finde en passende erstatning kort før rejsens begyndelse.
Rejsearrangørerne skal derfor tilbyde et alternativ.

Ændringsforslag 58

Forslag til direktiv
Artikel 9 – stk. 2 – litra b a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(ba) at den rejsende vil blive anset for at 
have accepteret den foreslåede ændring, 
hvis han ikke gør brug af retten til at 
hæve aftalen eller et alternativt 
rejsetilbud.

Or. de

Ændringsforslag 59

Forslag til direktiv
Artikel 9 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Hvis de i stk. 2 omhandlede ændringer 
af aftalen medfører, at pakkerejsen får en 
ringere kvalitet eller er forbundet med 
lavere omkostninger, har den rejsende krav 
på en passende nedsættelse af prisen.

3. Hvis de i stk. 2 omhandlede ændringer 
af aftalen eller det alternative tilbud
medfører, at pakkerejsen får en ringere 
kvalitet eller er forbundet med lavere 
omkostninger, har den rejsende krav på en 
passende nedsættelse af prisen.



PR\1011179DA.doc 37/55 PE524.596v01-00

DA

Or. de

Ændringsforslag 60

Forslag til direktiv
Artikel 9 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Hvis aftalen opsiges, jf. stk. 2, litra b), 
refunderer rejsearrangøren alle beløb, han 
har modtaget fra den rejsende, inden 
fjorten dage efter opsigelsen af aftalen. 
Den rejsende skal efter omstændighederne 
have ret til erstatning i henhold til artikel 
12.

4. Hvis aftalen opsiges, jf. stk. 2, litra b), 
refunderer rejsearrangøren alle beløb, han 
har modtaget fra den rejsende, herunder 
betaling for accessoriske ydelser, der er 
bestilt gennem ham, f.eks. en rejse- eller 
afbestillingsforsikring eller bestilte ekstra 
aktiviteter på rejsemålet, inden fjorten 
dage efter opsigelsen af aftalen. Den 
rejsende skal efter omstændighederne have 
ret til erstatning i henhold til artikel 12.

Or. de

Begrundelse

Det skal være sikret, at alle udgifter, som er opstået ved bestillingen, refunderes fuldstændigt.

Ændringsforslag 61

Forslag til direktiv
Artikel 10 – stk. -1 (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

-1. I forbindelse med aftaler om fjernsalg 
og aftaler indgået uden for fast 
forretningssted har den rejsende 24 timers 
fortrydelsesret fra tilsendelsen af 
bestillingsbekræftelsen. Dette gælder ikke 
for aftaler om fjernsalg, der indgås 
mindre end 14 dage før afrejsen.

Or. de

Begrundelse

En længere fortrydelsesret ville være problematisk, da dette ville skulle sendes videre til 
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mange enkelte tjenesteydere. En fortrydelsesret på 24 timer må dog være realistisk.

Ændringsforslag 62

Forslag til direktiv
Artikel 10 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne sikrer, at den rejsende 
kan opsige aftalen inden pakkerejsens 
begyndelse mod at betale rejsearrangøren 
en passende erstatning. Der kan i aftalen 
fastsættes rimelige, standardiserede 
opsigelsesgebyrer under hensyn til 
opsigelsestidspunktet, sædvanligt sparede 
omkostninger og indtægter fra afsættelse af 
rejseydelserne til anden side. Er der ikke 
fastsat standardiserede opsigelsesgebyrer, 
skal erstatningen svare til pakkerejsens pris 
fradraget de udgifter, rejsearrangøren har 
sparet.

1. Medlemsstaterne sikrer, at den rejsende 
kan opsige aftalen inden pakkerejsens 
begyndelse mod at betale rejsearrangøren 
en passende erstatning. Der kan i aftalen 
fastsættes rimelige, standardiserede 
opsigelsesgebyrer under hensyn til 
opsigelsestidspunktet, sædvanligt sparede 
omkostninger og indtægter fra afsættelse af 
rejseydelserne til anden side. Er der ikke 
fastsat standardiserede opsigelsesgebyrer, 
skal erstatningen svare til pakkerejsens pris 
fradraget de udgifter, rejsearrangøren har 
sparet. Bevisbyrden for erstatningens 
rimelighed påhviler rejsearrangøren.

Or. de

Begrundelse

Kun rejsearrangøren kan beskrive, hvilke udgifter han sparer. Kun han kender indtægterne 
for afsættelse til anden side.

Ændringsforslag 63

Forslag til direktiv
Artikel 10 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Den rejsende skal have ret til at opsige 
aftalen inden pakkerejsens begyndelse 
uden at betale erstatning i tilfælde af 
uundgåelige og ekstraordinære 
omstændigheder, der indtræffer på 
bestemmelsesstedet eller i umiddelbar 
nærhed heraf, og som pakkerejsen vil blive 
væsentligt berørt af.

2. Den rejsende skal have ret til at opsige 
aftalen inden pakkerejsens begyndelse 
uden at betale erstatning i tilfælde af 
uundgåelige og ekstraordinære 
omstændigheder, der indtræffer på 
bestemmelsesstedet eller i umiddelbar 
nærhed heraf efter indgåelsen af 
rejseaftalen, og som pakkerejsen vil blive 
væsentligt berørt af. Sådanne 
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omstændigheder foreligger eksempelvis, 
hvis pakkerejsen bliver væsentligt 
forringet som følge af krigshandlinger 
eller naturkatastrofer. Der anses særligt 
at foreligge uundgåelige og 
ekstraordinære omstændigheder, når det i 
pålidelige og offentligt tilgængelige 
rapporter, såsom anbefalinger fra 
medlemsstaternes myndigheder, frarådes 
at rejse til bestemmelsesstedet.

Or. de

Begrundelse

Denne tilføjelse svarer til betragtning 26, som forbrugerne af hensyn til forståelsen også skal 
kunne læse ud af lovteksten. Opsigelsesretten kan ikke gælde, hvis den rejsende allerede ved, 
at der hersker usædvanlige omstændigheder på stedet, når han bestiller rejsen.

Ændringsforslag 64

Forslag til direktiv
Artikel 10 – stk. 3 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(a) antallet af personer, der har tilmeldt sig 
pakkerejsen, er lavere end det minimum, 
der er anført i aftalen, og rejsearrangøren 
underretter den rejsende om opsigelsen 
inden den i aftalen fastsatte frist og senest 
20 dage inden pakkerejsens begyndelse, 
eller

(a) antallet af personer, der har tilmeldt sig 
pakkerejsen, er lavere end det minimum, 
der er anført i aftalen, og rejsearrangøren 
underretter den rejsende om opsigelsen 
inden den i aftalen fastsatte frist

i) senest den 20. dag før rejsens 
begyndelse for rejser på over seks dage
ii) senest den syvende dag før rejsens 
begyndelse for rejser på to til seks dage
iii) senest 48 timer før rejsens begyndelse 
for endagsrejser
eller

Or. de
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Begrundelse

Den generelle frist på 20 dage for alle former for rejser er for stiv, her er det hensigtsmæssigt 
med en graduering i lighed med det velafprøvede østrigske system. Dette gælder for begge 
parter, både for virksomhederne og især også for forbrugerne. En forbruger kan nemlig ikke 
være tjent med, at en dagsudflugt på grund af en frist annulleres 20 dage før rejsens 
begyndelse, fordi rejsearrangøren ifølge loven skal kende et bestemt deltagerantal allerede 20 
dage forud.

Ændringsforslag 65

Forslag til direktiv
Artikel 10 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. I tilfælde af opsigelse i henhold til stk. 1, 
2 og 3 skal rejsearrangøren refundere den 
rejsende de beløb, som denne har betalt,
men ikke har pligt til at erlægge, inden 
fjorten dage.

4. I tilfælde af opsigelse i henhold til stk. 1, 
2 og 3 skal rejsearrangøren refundere den 
rejsende de beløb, som denne har betalt, 
inden fjorten dage.

Or. de

Begrundelse

Det ville være vanskeligt at dokumentere, hvilke beløb der ikke var pligt til at erlægge, og 
hvad der konkret er ment hermed. Hvem skulle have bevisbyrden herfor?

Ændringsforslag 66

Forslag til direktiv
Artikel 11 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Hvis ydelserne ikke leveres i 
overensstemmelse med aftalen, afhjælper 
rejsearrangøren manglerne, medmindre 
dette indebærer en uforholdsmæssig stor 
byrde for ham.

2. Hvis ydelserne ikke leveres i 
overensstemmelse med aftalen, afhjælper 
rejsearrangøren manglerne, medmindre 
dette indebærer en uforholdsmæssig stor 
byrde for ham, eller dette skyldes den 
rejsende. Dette gælder også, hvis 
forudsætningen i henhold til artikel 12, 
stk. 3, litra b), ikke er opfyldt. 

Or. de
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Begrundelse

Med ændringen tilstræbes en harmonisering med reglerne om prisnedsættelse og erstatning, 
så bestemmelserne er sammenhængende.

Ændringsforslag 67

Forslag til direktiv
Artikel 11 – stk. 4 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4a. I det i stk. 4 nævnte tilfælde kan den 
rejsende hæve aftalen, hvis den 
mangelfulde levering af ydelsen er 
væsentlig, og efterfølgende opfyldelse ikke 
var mulig eller ikke lykkedes.

Or. de

Ændringsforslag 68

Forslag til direktiv
Artikel 11 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Når det er umuligt rettidigt at 
gennemføre den rejsendes befordring 
tilbage til afrejsestedet på grund af 
uundgåelige og ekstraordinære 
omstændigheder, skal rejsearrangøren bære 
omkostningerne ved det forlængede 
ophold, dog højst 100 EUR pr. nat i tre 
nætter for hver rejsende.

5. Når det er umuligt rettidigt at 
gennemføre den rejsendes befordring 
tilbage til afrejsestedet på grund af 
uundgåelige og ekstraordinære 
omstændigheder, skal rejsearrangøren bære 
omkostningerne ved det forlængede 
ophold, dog højst i fem nætter for hver 
rejsende. Rejsearrangøren skal sørge for 
indkvarteringen, idet hotelkategorien skal 
tage udgangspunkt i den bestilte kategori. 
Kun hvis rejsearrangøren udtrykkeligt 
ikke kan eller vil foretage 
indkvarteringen, kan den rejsende selv 
bestille. Han kan i så fald forlange op til 
tre nætter pr. rejsende uden prismæssig 
overgrænse eller op til fem nætter pr. 
rejsende op til 100 EUR pr. nat refunderet 
af rejsearrangøren.
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Or. de

Begrundelse

Her må der findes et afbalanceret kompromis for alle involverede. Hvis rejsearrangøren selv 
sørger for overnatninger, bør han afholde udgifterne hertil i op til fem nætter uden 
prismæssig overgrænse. Hvis den rejsende imidlertid selv må bestille, skal han have 
udgifterne refunderet, enten op til tre nætter uden prismæssig overgrænse eller op til fem 
nætter med et loft på 100 EUR pr. nat.

Ændringsforslag 69

Forslag til direktiv
Artikel 11 – stk. 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6. Omkostningsbegrænsningen i stk. 5 
finder ikke anvendelse på
bevægelseshæmmede personer, jf. 
definitionen i Europa-Parlamentets og 
Rådets forordning (EF) nr. 1107/2006 af 
5. juli 2006 om handicappede og
bevægelseshæmmede personers
rettigheder, når de rejser med fly28, og 
andre personer, der ledsager dem, gravide 
kvinder og uledsagede børn samt 
personer, der har behov for særlig lægelig 
assistance, for så vidt som 
rejsearrangøren er blevet underrettet om
deres særlige behov mindst 48 timer inden 
pakkerejsens begyndelse. 
Rejsearrangøren kan ikke påberåbe sig 
uundgåelige og ekstraordinære 
omstændigheder for at begrænse de i stk. 
5 omhandlede omkostninger, hvis den 
relevante transportør ikke kan gøre 
sådanne omstændigheder gældende i 
henhold til gældende EU-lovgivning.

6. I tilfælde af uundgåelige usædvanlige 
omstændigheder skal der tages særligt 
hensyn til bevægelseshæmmede personer. 
Rejsearrangøren tager så vidt muligt 
hensyn til bevægelseshæmmede personers
individuelle behov.

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

Or. de

Begrundelse

Mennesker med nedsat mobilitet bør i denne forbindelse ikke have fordele i forhold til de 
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øvrige rejsende. Forbuddet mod at sætte en grænse for merudgifterne til ekstra overnatninger 
udgør en ukalkulerbar risiko for rejsearrangøren. Især for rejsearrangører, som koncentrerer 
sig om rejser med en stor andel af rejsende med nedsat mobilitet, vil denne belastning have
væsentlige og ufordelagtige konsekvenser, hvilket vil gøre dette forretningsområde mindre 
attraktivt.

Ændringsforslag 70

Forslag til direktiv
Artikel 12 – stk. 2 – afsnit 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Den rejsende har krav på en 
prisnedsættelse på 50 %, hvis den 
mangelfulde opfyldelse skyldtes 
uundgåelige eller usædvanlige 
omstændigheder.

Or. de

Begrundelse

En forholdsmæssig nedsættelse hører hjemme i stk. 2 i stedet for stk. 3.

Ændringsforslag 71

Forslag til direktiv
Artikel 12 – stk. 3 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. De rejsende har ikke ret til
prisnedsættelse eller erstatning for skade, 
hvis:

3. De rejsende har ikke ret til erstatning for 
skade, hvis:

Or. de

Begrundelse

Kravet på prisnedsættelse bør bestå uafhængigt af, hvad den mangelfulde opfyldelse skyldtes.
En sådan prisnedsættelse er sagligt berettiget, fordi den rejsende ikke har fået den fulde 
aftalte ydelse for den betalte pris.
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Ændringsforslag 72

Forslag til direktiv
Artikel 12 – stk. 3 – litra a – nr. iii

Kommissionens forslag Ændringsforslag

iii) skyldes uundgåelige og 
ekstraordinære omstændigheder, eller

udgår

Or. de

Begrundelse

Denne bestemmelse ville belaste forbrugerne urimeligt. Her må risikoen deles 50:50.

Ændringsforslag 73

Forslag til direktiv
Artikel 12 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Ret til erstatning eller prisnedsættelse i 
henhold til dette direktiv er uden virkning 
for rejsendes rettigheder i henhold til 
forordning (EF) nr. 261/200429, forordning
(EF) nr. 1371/200730 , forordning (EU) nr. 
1177/201031 og forordning (EF) nr. 
181/201132. Rejsende skal have ret til at 
indbringe krav efter dette direktiv og efter 
disse forordninger, men kan ikke for de 
samme forhold kumulere rettigheder med 
flere forskellige retsgrundlag, hvis 
rettighederne varetager de samme 
interesser eller har samme mål.

5. Ret til erstatning eller prisnedsættelse i 
henhold til dette direktiv er uden virkning 
for rejsendes rettigheder i henhold til 
forordning (EF) nr. 261/200429, forordning
(EF) nr. 1371/200730 , forordning (EU) nr. 
1177/201031 og forordning (EF) nr. 
181/201132. Rejsende skal have ret til at 
indbringe krav efter dette direktiv og efter 
disse forordninger, navnlig højere 
erstatningskrav. Erstatningskravene kan
dog ikke kumuleres for de samme forhold 
med flere forskellige retsgrundlag.

__________________ __________________
29 EUT L 46 af 17.2.2004, s. 1. 29 EUT L 46 af 17.2.2004, s. 1.
30 EUT L 315 af 3.12.2007, s. 14. 30 EUT L 315 af 3.12.2007, s. 14.
31 EUT L 334 af 17.2.2010, s. 1. 31 EUT L 334 af 17.2.2010, s. 1.
32 EUT L 55 af 28.2.2011, s. 1. 32 EUT L 55 af 28.2.2011, s. 1.

Or. de
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Begrundelse

Ændringen svarer til ændringerne i forordningen om flypassagerers rettigheder og tager 
højde for den verserende sag ved Domstolen (sag XZR/111/12).

Ændringsforslag 74

Forslag til direktiv
Artikel 12 – stk. 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6. Fristen for indbringelse af krav i henhold 
til denne artikel må ikke være under et år.

6. Fristen for indbringelse af krav i henhold 
til denne artikel er to år regnet fra kravets 
opståen.

Or. de

Begrundelse

Denne toårsfrist er identisk med den frist, som IMCO vedtog den 5.11.2013 med henblik på 
direktivet om flypassagerers rettigheder.

Ændringsforslag 75

Forslag til direktiv
Artikel 14 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne sikrer, at rejsearrangøren
straks yder rejsende, der er i 
vanskeligheder, bistand, herunder ved at

Medlemsstaterne sikrer, at rejsearrangøren
omgående yder rejsende, der er i 
vanskeligheder, passende bistand, herunder 
ved at

Or. de

Ændringsforslag 76

Forslag til direktiv
Artikel 14 – stk. 1 – litra b
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

(b) bistå den rejsende med 
fjernkommunikation og med at træffe 
alternative rejseforanstaltninger.

(Vedrører ikke den danske tekst)

Or. de

Ændringsforslag 77

Forslag til direktiv
Artikel 14 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Rejsearrangøren skal kunne opkræve et 
rimeligt gebyr for denne bistand, hvis 
situationen skyldes den rejsendes 
uagtsomme eller forsætlige adfærd.

Rejsearrangøren skal kunne opkræve et 
rimeligt gebyr for denne bistand.

Or. de

Begrundelse

Teksten indeholder kun en mulighed for at viderefakturere udgifterne til sådan bistand, hvis 
den rejsende selv er skyld i sine vanskeligheder. Dette medfører en væsentlig risiko for 
rejsearrangøren.

Ændringsforslag 78

Forslag til direktiv
Artikel 15 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne sikrer, at 
rejsearrangører og formidlere af formidlede 
rejsearrangementer, når disse er etableret 
på medlemsstatens område, erhverver en 
garanti vedrørende tilfælde af konkurs eller 
insolvens for, at alle de rejsendes 
betalinger refunderes effektivt og hurtigt, 
og at de rejsende i det omfang, befordring 
af passagerer er inkluderet, effektivt og 

1. Medlemsstaterne sikrer, at 
rejsearrangører og formidlere af
pakkerejser og formidlede 
rejsearrangementer erhverver en garanti 
vedrørende tilfælde af deres egen eller en i 
det kombinerede rejsearrangement 
involveret virksomheds konkurs eller 
insolvens for, at alle de rejsendes 
betalinger refunderes effektivt og hurtigt, 
og at de rejsende i det omfang, befordring 
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hurtigt hjemsendes. af passagerer er inkluderet, hjemsendes.
Hvis det er muligt, tilbydes de at fortsætte 
rejsen.

Or. de

Begrundelse

Bestemmelserne om insolvensbeskyttelsens effektivitet og omfang bør gælde for både 
pakkerejser og formidlede rejsearrangementer og omfatte alle involverede. Hjemtransporten 
bør f.eks. ikke ske hurtigt i tilfælde, hvor den rejsende først er ved begyndelsen af sin rejse.
Hvis det videre planlagte forløb stadig kan gennemføres, bør det være muligt at fortsætte 
rejsen så længe som muligt.

Ændringsforslag 79

Forslag til direktiv
Artikel 16 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Hvis en medlemsstat er i tvivl om, 
hvorvidt der er sikret beskyttelse i tilfælde 
af konkurs eller insolvens med hensyn til 
en rejsearrangør eller en formidler af 
formidlede rejsearrangementer, som er 
etableret i en anden medlemsstat og 
opererer på medlemsstatens eget område, 
skal medlemsstaten søge nærmere 
oplysninger hos etableringsmedlemsstaten. 
Medlemsstaterne skal besvare 
forespørgsler fra andre medlemsstater 
senest 15 dage efter modtagelsen.

4. Hvis en medlemsstat er i tvivl om, 
hvorvidt der er sikret beskyttelse i tilfælde 
af konkurs eller insolvens med hensyn til 
en rejsearrangør eller en formidler af 
formidlede rejsearrangementer, som er 
etableret i en anden medlemsstat, skal 
medlemsstaten søge nærmere oplysninger 
hos etableringsmedlemsstaten. 
Medlemsstaterne skal besvare 
forespørgsler fra andre medlemsstater 
senest 15 dage efter modtagelsen.

Or. de

Begrundelse

I modsat fald ville dette være et smuthul til at omgå hæftelsen. Ændringen skal ses i 
sammenhæng med artikel 15, stk. 1.

Ændringsforslag 80

Forslag til direktiv
Artikel 17 – stk. 1 – litra b
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) at den rejsende ikke vil have de 
rettigheder, som dette direktiv udelukkende 
indrømmer rejsende på pakkerejser, men 
vil have krav på refusion af forudbetalte 
beløb og, for så vidt som aftalen omfatter 
befordring af passagerer, på hjemsendelse i 
tilfælde af, at formidleren selv eller en af 
tjenesteyderne rammes af konkurs eller 
insolvens.

b) at den rejsende ikke vil have de 
rettigheder, som dette direktiv udelukkende 
indrømmer rejsende på pakkerejser, men 
vil have krav på refusion af forudbetalte 
beløb og, for så vidt som aftalen omfatter 
befordring af passagerer, på hjemsendelse i 
tilfælde af, at formidleren selv eller en af 
tjenesteyderne rammes af konkurs eller 
insolvens og

Or. de

Ændringsforslag 81

Forslag til direktiv
Artikel 17 – stk. 1 – litra b a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ba) i givet fald om en fortrydelsesret og 
vilkårene for denne.

Or. de

Ændringsforslag 82

Forslag til direktiv
Artikel -18 (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 18
Manglende information

1. Hvis fortrydelsesretten eksisterer, men 
den rejsende ikke er blevet informeret om 
den, kan han hæve aftalen uden 
omkostninger.
2. Hvis den rejsende ikke er blevet 
informeret om en prisstigning eller andre 
ekstra udgifter, skal han ikke betale disse 
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udgifter.

Or. de

Ændringsforslag 83

Forslag til direktiv
Artikel 18 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Når rejsearrangøren er etableret uden for 
EØS-området, og formidleren er etableret i 
en medlemsstat, skal rejsearrangørens 
forpligtelser i henhold til kapitel IV og V 
påhvile formidleren, medmindre denne 
godtgør, at rejsearrangøren overholder 
kapitel IV og V.

Når rejsearrangøren er etableret uden for 
EØS-området, og formidleren er etableret i 
en medlemsstat, skal rejsearrangørens 
forpligtelser i henhold til kapitel IV og V 
påhvile formidleren, medmindre denne 
godtgør, at rejsearrangøren overholder 
kapitel IV og V. Ved formidlingen af en 
sådan rejsearrangør bortfalder 
eksisterende erstatningsretlige 
forpligtelser på grund af misligholdelse af 
øvrige aftalemæssige forpligtelser til at 
udvise omhu ikke. De øvrige nationale 
bestemmelser om formidleres ansvar 
berøres ikke af disse bestemmelser.

Or. de

Ændringsforslag 84

Forslag til direktiv
Artikel 19 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne sikrer, at en formidler, 
der har accepteret at sørge for bestillingen 
af en pakkerejse eller af et formidlet 
rejsearrangement, eller som formidler 
bestillingen af sådanne ydelser, ifalder 
erstatningsansvar for fejl, der er begået 
under bestillingen, medmindre fejlene
skyldes den rejsende selv eller uundgåelige 
og ekstraordinære omstændigheder.

Medlemsstaterne sikrer, at en formidler, 
der har accepteret at sørge for bestillingen 
af en pakkerejse eller af et formidlet 
rejsearrangement, eller som formidler 
bestillingen af sådanne ydelser, ifalder 
erstatningsansvar, hvis han begår fejl i 
forbindelse med bestillingen. En 
rejseformidler hæfter ikke, hvis 
bestillingsfejl skyldes den rejsende selv 



PE524.596v01-00 50/55 PR\1011179DA.doc

DA

eller uundgåelige og ekstraordinære 
omstændigheder.

Or. de

Begrundelse

Af den oprindelige betragtning 37 fremgår, at formidleren kun ifalder erstatningsansvar for 
bestillingsfejl, hvis han selv er skyld i disse. Det ville være uforholdsmæssigt at udvide 
formidlerens ansvar ud over hans eget indflydelsesområde. Derfor bør denne præcisering 
også medtages i den tilhørende artikel.

Ændringsforslag 85

Forslag til direktiv
Artikel 26 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Direktiv 90/314/EØF ophæves med 
virkning fra [18 måneder efter nærværende 
direktivs ikrafttræden].

Direktiv 90/314/EØF ophæves med 
virkning fra [24 måneder efter nærværende 
direktivs ikrafttræden].

Or. de

Ændringsforslag 86

Forslag til direktiv
Artikel 27 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne vedtager og 
offentliggør senest den [18 måneder efter 
direktivets ikrafttrædelsesdato] de love og 
administrative bestemmelser, der er 
nødvendige for at efterkomme dette 
direktiv. De tilsender straks Kommissionen 
disse love og bestemmelser.

(Vedrører ikke den danske tekst)

Or. de
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Ændringsforslag 87

Forslag til direktiv
Artikel 27 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. De anvender disse love og bestemmelser 
fra [18 måneder efter direktivets 
ikrafttrædelse].

2. De anvender disse love og bestemmelser 
fra [24 måneder efter direktivets 
ikrafttrædelse].

Or. de
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BEGRUNDELSE

Generelt

Ordføreren hilser revisionen af pakkerejsedirektivet 90/314/EØF velkommen, især da 
onlinehandel nu skal medtages. Man bør imidlertid være opmærksom på, at rejsemarkedet 
især online er i stadig bevægelse, og at der jævnligt udvikles nye forretningsidéer. Derfor må 
direktivets anvendelsesområde ikke formuleres for snævert og for konkret, så man undgår, at 
direktivet er forældet, allerede når det vedtages. Det må ubetinget undgås, at der udvikles 
forretningsmodeller, som har til formål at omgå anvendelsesområdet. Det er derfor meget 
vigtigt, at direktivet er ufravigeligt, og det samme gælder medlemsstaternes pligt til at sikre 
direktivets overholdelse og insolvensbeskyttelsens effektivitet og omfang samt til at fastsætte 
sanktioner og også udstede dem, når virksomheder misligholder deres forpligtelser. Det er 
vigtigt med gensidig anerkendelse af beskyttelsen i tilfælde af konkurs eller insolvens og 
samarbejde mellem medlemsstaternes forvaltninger. Desuden er det af særlig betydning, at 
medlemsstaterne sammen med Kommissionen gør opmærksom på rettighederne i medfør af 
dette direktiv, herunder hvilke typer rejser direktivet gælder for, og hvilke rejser der ikke er 
omfattet af en sådan beskyttelse.

Derudover skal det sikres, at det nye direktiv ikke overlapper med de gældende forordninger 
om passagerrettigheder. Det er afgørende, at rettigheder kun kan kumuleres, hvis det ikke er 
det samme krav, der gøres gældende. Det skal derimod altid være muligt at rejse mere 
vidtgående erstatningskrav. De involverede virksomheder skal kunne gøre regres gældende 
over for hinanden. Hvorledes disse krav er reguleret i det indbyrdes forhold, afgøres herefter 
efter national ret. For forbrugeren bør det imidlertid altid være rejsearrangøren, han skal rette 
sit krav til, da de juridiske konstellationer i det indbyrdes forhold er irrelevante for ham.

Fuld harmonisering eller minimumsharmonisering

Et centralt punkt er spørgsmålet om, hvorvidt der bør ske en fuld harmonisering eller en 
minimumsharmonisering. Her er der ikke nogen klar linje i Kommissionens forslag. Det er 
bestemt ikke enkelt at følge en klar model, især da nogle medlemsstater formentlig vil være 
stærkt imod en fuld harmonisering. Det bør imidlertid ikke glemmes, at målet er et fælles 
indre marked. Forbrugerne bør derfor have samme beskyttelse samt klare og tydelige 
rettigheder, som ikke bør være forskellige alt efter, om man bor i Eupen eller Aachen - to byer 
kun 16 km fra hinanden, men i forskellige medlemsstater. Ordføreren mener derfor, at en fuld 
harmonisering er i de europæiske forbrugeres interesse, og af konkurrencemæssige årsager 
også i de europæiske virksomheders interesse. For at garantere en fælles fremgangsmåde er 
der derfor indarbejdet en ny artikel, "Harmoniseringsniveau", i direktivet, som svarer til 
artikel 4 i direktivet om forbrugerrettigheder. Ifølge denne må medlemsstaterne hverken 
beholde eller indføre nationale bestemmelser, der fraviger dem, der er fastsat i dette direktiv, 
medmindre andet er fastsat i direktivet. Dette gælder også for strengere eller mindre strenge 
bestemmelser for at sikre et andet niveau for forbrugerbeskyttelse. Ordføreren er klar over, at 
dette kan møde betydelig modstand fra medlemsstaterne. Det er imidlertid bydende 
nødvendigt at skabe et højt, fælles niveau for forbrugerbeskyttelsen, da der i modsat fald ville 
ske forskelsbehandling af forbrugere i medlemsstater med lavere beskyttelsesniveauer. Målet 
må være at hæve beskyttelsesniveauet, ikke at sænke det.
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Anvendelsesområde og definition

Hvad anvendelsesområdet angår, så bør rejser, som tilbydes og sammensættes af en fysisk 
eller juridisk person, der hverken direkte eller indirekte opnår økonomisk udbytte af denne 
aktivitet, ikke være omfattet af anvendelsesområdet. Rejser, som ikke organiseres til 
erhvervsmæssige formål, f.eks. af fodboldklubber, skoler, universiteter eller velgørende 
organisationer, må nemlig ikke føre til pligt til forsikring mod insolvens eller hæftelse. Det 
ville være urimeligt.

I artikel 2 skal betingelserne for undtagelse af forretningsrejser desuden præciseres. Således 
bør det ganske vist komme an på en rammeaftale, men ikke på, om en virksomhed har 
specialiseret sig i at organisere forretningsrejser. Desuden skal det være klart, at der i 
forbindelse med en rammeaftale mellem den rejsendes arbejdsgiver og virksomheden er tale 
om arbejdsgiveren som juridisk person.

Ligeledes i artikel 2 er undtagelsen fra anvendelsesområdet for så vidt angår accessoriske 
aftaler suppleret med ydelser, som leveres som accessoriske ydelser til pakkerejsen. Formålet 
med denne ændring er at forhindre, at formidlere, især små lokale rejsebureauer, bliver til 
udbydere af pakkerejser, fordi de foretager en supplerende bestilling af en transport til 
afrejsepunktet, f.eks. en togrejse til afrejselufthavnen. I så fald ville de nemlig foruden den 
egentlige rejsearrangør hæfte for hele rejsen.

Kriteriet for en pakkerejse eller et "kombineret rejsearrangement", tidligere "formidlede 
rejsearrangementer" (dette begreb bør ændres, da det i nogle medlemsstater allerede er 
"optaget" og dækker over noget andet), bør alene være kombinationen af forskellige 
rejseydelser såsom indkvartering, befordring samt billeje. En kombination af to accessoriske 
ydelser eller en primær ydelse med en ikke væsentlig accessorisk ydelse bør ikke høre under 
dette direktivs anvendelsesområde. Rene befordringsaftaler med indkvartering, f.eks. togrejser 
i sovevogn eller færgeoverfarter med indkvartering, bør derfor ikke være omfattet af 
anvendelsesområdet. Krydstogtrejser samt togrejser af flere dages varighed med 
indkvartering, der består af flere rejseelementer og udtrykkelig har karakter af en rejse og ikke 
af ren transport, bør imidlertid være omfattet.

For ikke at belaste hotelbranchen urimeligt bør rene hotelovernatninger med tilkøbte 
arrangementer såsom musicalbilletter eller wellnessbehandlinger undtages, medmindre det 
primære element i rejsen entydigt er den accessoriske ydelse. Med hensyn til kategoriseringen 
af en accessorisk ydelse som "væsentlig" eller "ikkevæsentlig" bør man ikke ene og alene går 
ud fra en prisgrænse på 20 %, men også fra rejsens karakter, den rejsendes udtrykkeligt 
erklærede ønske ved bestillingen eller udbyderens betegnelse ved bestillingen.

Det vigtige er at skabe en klar afgrænsning mellem pakkerejse og "kombinerede 
rejsearrangementer" og præcisere opdelingen af hæftelsen, især også i forbindelse med den 
oplysning, der gives forud for aftalens indgåelse.

Oplysninger inden aftalens indgåelse, fortrydelse og opsigelse

Hvad angår oplysninger inden aftalens indgåelse bør rejsearrangørerne ikke pålægges for 
mange oplysningspligter. Det ville således være for vidtgående at kræve obligatorisk 
oplysning om, hvilket sprog der tales ved alle aktiviteter, eller oplysning om, hvorvidt rejsen 
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er egnet for alle rejsende med nedsat mobilitet. Oplysning om, hvorvidt rejsen er egnet for 
mennesker med nedsat mobilitet, bør gives efter konkret forespørgsel. Derimod er det vigtigt, 
at der gives oplysninger om alle relevante kontaktdata, også i tilfælde af, at den rejsende vil 
anmelde, at en ydelse ikke leveres i henhold til aftalen.

Der bør udtrykkeligt være en fortrydelsesret for aftaler om fjernsalg og aftaler indgået uden 
for fast forretningssted. Her bør den rejsende have en fortrydelsesret på 24 timer efter 
tilsendelsen af bestillingsbekræftelsen. Dette bør dog ikke gælde for aftaler om fjernsalg, der 
indgås mindre end 14 dage før afrejsen.

Desuden bør rejsende til enhver tid kunne opsige aftalen mod en passende erstatning.
Bevisbyrden for, at erstatningen er rimelig, påhviler rejsearrangøren, da det kun er ham, der 
kan redegøre for, hvilke udgifter han har eller sparer. Den rejsende bør også have mulighed 
for at hæve aftalen uden at betale nogen erstatning, hvis en rejse er væsentligt berørt af 
uundgåelige og ekstraordinære omstændigheder såsom krigshandlinger eller naturkatastrofe.
Dette kan imidlertid ikke gælde, hvis de usædvanlige omstændigheder forelå allerede før 
bestillingen, og den rejsende var informeret om det.

Ændringer af rejsen, prisnedsættelser eller prisstigninger

I visse tilfælde kan det være nødvendigt, at rejsearrangører ensidigt må foretage ændringer i 
rejseaftalen. Hvis en sådan ændring berører væsentlige egenskaber ved rejsen, og dette fører 
til en væsentlig ændring af rejsen, har den rejsende ret til at opsige aftalen, uden at dette 
påfører ham økonomisk tab. Han skal da kunne opsige hele rejsen, inklusive de bestilte 
accessoriske ydelser. En prisstigning bør kun kunne gives videre, hvis den ligger over 3 % af 
rejsens pris. Prisfald skal altid videregives ved prisændringer på 3 % og derover. I tilfælde af 
nedsættelse af prisen kan rejsearrangøren opkræve op til 10 EUR pr. rejsende for 
administration. Der skal altid gives en skriftlig begrundelse for prisstigninger. Som 
retsvirkning af en prisstigning på over 10 % eller en tilladt væsentlig ændring af aftalen bør 
den rejsende, foruden gratis opsigelse af aftalen, også alternativt have ret til at deltage i en 
ligeværdig rejse. Den rejsende er i mange tilfælde ikke tjent alene med retten til at opsige 
aftalen, hvis han ikke har mulighed for at bestille en anden rejse på kort sigt. Især i 
højsæsonen eller for (mindre) rejsegrupper eller familier spiller dette en stor rolle. Den 
rejsende skal derfor kunne vælge mellem tre muligheder: at acceptere rejsen til den forhøjede 
prise, at acceptere den alternativt tilbudte rejse eller at opsige aftalen med ret til omgående 
refusion af den betalte rejsepris inklusive alle opståede sekundære udgifter. Hvis den rejsende
ikke svarer på den skriftlige meddelelse om ændringerne af aftalen eller prisstigningen på 
over 10 %, anses rejsen for accepteret til den forhøjede pris. Bevisbyrden for denne 
meddelelse påhviler rejsearrangøren.

Rejsende i vanskeligheder

Hvis den rejsende er kommet i vanskeligheder under rejsen eller ferien, som ikke skyldes 
rejsearrangøren, bør denne alligevel være forpligtet til at straks at yde passende bistand. Dette 
omfatter bl.a. information og praktisk hjælp f.eks. med fjernkommunikationsmidler eller med 
at træffe alternative rejseforanstaltninger. Rejsearrangøren skal imidlertid ikke afholde disse 
udgifter, for han har ingen indflydelse på, hvilke situationer den rejsende begiver sig ud i. Den 
rejsende skal selv afholde de omkostninger, der opstår, eller selv kræve dem dækket af en 
ansvarlig tredjepart. Dog bør rejsearrangøren i oplysningerne forud for aftalens indgåelse gøre 
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opmærksom på rejseforsikringer og afbestillingsforsikringer.

Insolvensbeskyttelse

Det er vigtigt at sørge for en omfattende insolvensbeskyttelse. Dette gælder ikke kun for en 
finansiel sikring, men også en direkte hjemtransport i tilfælde af, at rejsende strander i en 
anden medlemsstat end deres hjemland. Rejsende skal være beskyttet mod insolvens hos 
rejsearrangøren, rejseformidleren eller en virksomhed, som er involveret i et formidlet 
rejsearrangement. I denne forbindelse skal det imidlertid præciseres, at hjemtransport af 
rejsende i tilfælde af insolvens ikke nødvendigvis skal ske omgående, for dette kunne i 
tvivlstilfælde føre til, at de rejsende måtte transporteres hjem, selv om deres rejse først lige 
var begyndt. Tværtimod bør de så vidt muligt tilbydes at fortsætte rejsen.

Objektivt ansvar

Også spørgsmålet om objektivt ansvar er meget vigtigt. Et sådant ansvar kan ikke afvises som 
sådan. Det er således rigtigt, at rejsearrangøren hæfter i et vist omfang, svarende til revisionen 
af direktivet om flypassagerers rettigheder til ændring af forordning (EF) 261/2004, når det er 
umuligt rettidigt at gennemføre den rejsendes befordring tilbage til afrejsestedet på grund af 
uundgåelige og ekstraordinære omstændigheder (artikel 11). Imidlertid kan situationen ikke 
helt sammenlignes med situationen ved rene flyvninger, hvor det udelukkende handler om 
transporten. Derfor er det vigtigt, at rejsearrangørerne i første omgang skal skabe mulighed 
for en indkvartering. Den rejsende bør kun selv skulle og kunne gøre dette, hvis 
rejsearrangøren udtrykkeligt ikke kan eller vil gøre det. Hvis det ender med, at den rejsende 
selv må finde indkvartering, skal indkvarteringen være begrænset til enten tre dage uden 
prisloft eller fem dage med et prisloft på 100 EUR pr. nat, som Kommissionen foreslår.

Det forholder sig imidlertid anderledes med det objektive ansvar i forbindelse med en 
prisnedsættelse (artikel 12). I henhold til Kommissionens forslag skal risikoen for mangelfuld 
opfyldelse som følge af uundgåelige eller usædvanlige omstændigheder alene bæres af den 
rejsende. Her bør risikoen bæres ligeligt af de to parter 50:50.

Da tidsplanen er ret stram, udestår der endnu ændringer i denne betænkning, som ordføreren 
udtrykkeligt forbeholder sig med henblik på yderligere ændringsforslag i den igangværende
procedure. De mange berørte interessegrupper og deres holdninger kræver en omfattende 
efterprøvning. Der skal desuden tages hensyn til udviklingen i de overlappende og i nogle 
tilfælde identiske bestemmelser i revisionen af forordningen om flypassagerers rettigheder, 
hvor behandlingen endnu ikke er afsluttet. Ordførerens mål er at opnå et afbalanceret forhold 
mellem forbrugerne og erhvervslivets interesser. Slutresultatet bør være en forståelig og 
velstruktureret ordning, som kan holde stand over for vores tids moderne udvikling, også i 
fremtiden, og som giver alle interessegrupper tilstrækkelig og solid beskyttelse.


