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Υπόμνημα για τα χρησιμοποιούμενα σύμβολα

* Διαδικασία διαβούλευσης
*** Διαδικασία έγκρισης

***I Συνήθης νομοθετική διαδικασία (πρώτη ανάγνωση)
***II Συνήθης νομοθετική διαδικασία (δεύτερη ανάγνωση)

***III Συνήθης νομοθετική διαδικασία (τρίτη ανάγνωση)

(Η ενδεικνυόμενη διαδικασία στηρίζεται στη νομική βάση που προτείνεται 
στο σχέδιο πράξης.)

Τροπολογίες σε σχέδιο πράξης

Τροπολογίες του Κοινοβουλίου σε δύο στήλες

Η διαγραφή κειμένου σημαίνεται με πλάγιους έντονους χαρακτήρες στην 
αριστερή στήλη. Η αντικατάσταση κειμένου σημαίνεται με πλάγιους 
έντονους χαρακτήρες και στις δύο στήλες. Το νέο κείμενο σημαίνεται με 
πλάγιους έντονους χαρακτήρες στη δεξιά στήλη.

Η πρώτη και η δεύτερη γραμμή της επικεφαλίδας κάθε τροπολογίας 
προσδιορίζουν το σχετικό τμήμα του εξεταζόμενου σχεδίου πράξης. Εάν μία 
τροπολογία αναφέρεται σε ήδη υφιστάμενη πράξη την οποία το σχέδιο 
πράξης αποσκοπεί να τροποποιήσει, η επικεφαλίδα περιέχει επιπλέον και μία 
τρίτη και μία τέταρτη γραμμή που προσδιορίζουν αντίστοιχα την υφιστάμενη 
πράξη και τη διάταξή της στην οποία αναφέρεται η τροπολογία.

Τροπολογίες του Κοινοβουλίου με μορφή ενοποιημένου κειμένου

Τα νέα τμήματα του κειμένου σημαίνονται με πλάγιους έντονους 
χαρακτήρες. Τα τμήματα του κειμένου που διαγράφονται σημαίνονται με το 
σύμβολο ▌ ή με διαγραφή. Η αντικατάσταση κειμένου σημαίνεται με 
πλάγιους έντονους χαρακτήρες που υποδηλώνουν το νέο κείμενο και με 
διαγραφή του κειμένου που αντικαθίσταται.
Κατ’ εξαίρεση, δεν σημαίνονται οι τροποποιήσεις αυστηρά τεχνικής φύσης 
που επιφέρουν οι υπηρεσίες κατά την επεξεργασία του τελικού κειμένου.
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ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 
σχετικά με τα οργανωμένα ταξίδια (ταξιδιωτικά πακέτα) και τους εξατομικευμένους 
ταξιδιωτικούς διακανονισμούς, η οποία τροποποιεί τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2006/2004 
και την οδηγία 2011/83/ΕΕ και καταργεί την οδηγία 90/314/ΕΟΚ του Συμβουλίου
(COM(2013)0512 – C7-0215/2013 – 2013/0246(COD))

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο (COM(2013)0512),

– έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 2, και το άρθρο 114 της Συνθήκης για τη 
λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση 
από την Επιτροπή (C7-0215/2013),

– έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 3 της Συνθήκης για τη λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης,

– έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής1,

– έχοντας υπόψη τη γνώμη της Επιτροπής των Περιφερειών2, 

– έχοντας υπόψη το άρθρο 55 του Κανονισμού του,

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των 
Καταναλωτών και τις γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού και της 
Επιτροπής Νομικών Θεμάτων (A7-0000/2013),

1. εγκρίνει τη θέση σε πρώτη ανάγνωση όπως παρατίθεται κατωτέρω·

2. ζητεί από την Επιτροπή να του υποβάλει εκ νέου την πρόταση, αν προτίθεται να της 
επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή να την αντικαταστήσει με νέο κείμενο·

3. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, 
στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια.

                                               
1 ΕΕ C 0, 0.0.0000, σ. 0.
2 ΕΕ C 0, 0.0.0000, σ. 0.
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Τροπολογία 1

Πρόταση οδηγίας
Τίτλος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Πρόταση Πρόταση
ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ 
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ 
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ 
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ 
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με τα οργανωμένα ταξίδια
(ταξιδιωτικά πακέτα) και τους
εξατομικευμένους ταξιδιωτικούς 
διακανονισμούς, η οποία τροποποιεί τον 
κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2006/2004 και την 
οδηγία 2011/83/ΕΕ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και 
καταργεί την οδηγία 90/314/ΕΟΚ του 
Συμβουλίου

σχετικά με τα οργανωμένα ταξίδια
(ταξιδιωτικά πακέτα) και τους
συνδεδεμένους ταξιδιωτικούς 
διακανονισμούς, η οποία τροποποιεί τον 
κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2006/2004 και την 
οδηγία 2011/83/ΕΕ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και 
καταργεί την οδηγία 90/314/ΕΟΚ του 
Συμβουλίου
(η τροπολογία αυτή εφαρμόζεται στο σύνολο 
του κειμένου)

Or. de

Αιτιολόγηση

Οριζόντια τροπολογία που εφαρμόζεται στο σύνολο του κειμένου. Ο όρος «Bausteinreisen» 
(εξατομικευμένοι ταξιδιωτικοί διακανονισμοί) υπάρχει ήδη στα γερμανικά. Χαρακτηρίζει 
ταξίδια κατά τα οποία ο διοργανωτής προσφέρει σε έναν πελάτη τη δυνατότητα επιλογής από 
ένα σταθερό σύνολο υπηρεσιών. Οι προσφορές αυτές εμπίπτουν ήδη στο πεδίο εφαρμογής της
οδηγίας για τα οργανωμένα ταξίδια και υπόκεινται στις ίδιες απαιτήσεις με τα «παραδοσιακά» 
οργανωμένα ταξίδια. Η προτεινόμενη κατηγορία αφορά διαφορετικό είδος υπηρεσιών και 
αποδίδεται με τον όρο «verbundene Reisearrangements» (συνδεδεμένοι ταξιδιωτικοί 
διακανονισμοί).

Τροπολογία 2

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(5) Σύμφωνα με το άρθρο 26 παράγραφος (5) Σύμφωνα με το άρθρο 26 παράγραφος 
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2 της Συνθήκης, η εσωτερική αγορά 
περιλαμβάνει χώρο χωρίς εσωτερικά 
σύνορα μέσα στον οποίο εξασφαλίζεται η 
ελεύθερη κυκλοφορία των εμπορευμάτων 
και των υπηρεσιών, καθώς και η ελευθερία 
εγκατάστασης. Η εναρμόνιση ορισμένων 
πτυχών των συμβάσεων οργανωμένων 
ταξιδιών και των εξατομικευμένων 
ταξιδιωτικών διακανονισμών είναι 
αναγκαία για τη δημιουργία μιας 
πραγματικής εσωτερικής αγοράς των 
καταναλωτών στον εν λόγω τομέα, και για 
να επιτευχθεί η σωστή ισορροπία μεταξύ 
μιας υψηλού επιπέδου προστασίας των 
καταναλωτών και της ανταγωνιστικότητας 
των επιχειρήσεων.

2 της Συνθήκης, η εσωτερική αγορά 
περιλαμβάνει χώρο χωρίς εσωτερικά 
σύνορα μέσα στον οποίο εξασφαλίζεται η 
ελεύθερη κυκλοφορία των εμπορευμάτων 
και των υπηρεσιών, καθώς και η ελευθερία 
εγκατάστασης. Η εναρμόνιση των 
δικαιωμάτων και υποχρεώσεων που 
προκύπτουν από τις συμβάσεις
οργανωμένων ταξιδιών και τους 
εξατομικευμένους ταξιδιωτικούς 
διακανονισμούς είναι αναγκαία για τη 
δημιουργία μιας πραγματικής εσωτερικής 
αγοράς των καταναλωτών στον εν λόγω 
τομέα, και για να επιτευχθεί η σωστή 
ισορροπία μεταξύ μιας υψηλού επιπέδου 
προστασίας των καταναλωτών και της 
ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων.

Or. de

Τροπολογία 3

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(7) Η πλειονότητα των ταξιδιωτών που 
αγοράζουν οργανωμένα ταξίδια είναι 
καταναλωτές κατά την έννοια του δικαίου 
καταναλωτών της Ένωσης. Ταυτόχρονα, 
δεν είναι πάντα εύκολη η διάκριση μεταξύ 
καταναλωτών και αντιπροσώπων μικρών
επιχειρήσεων ή ελεύθερων επαγγελματιών 
οι οποίοι κάνουν κρατήσεις θέσεων για 
ταξίδια που σχετίζονται με την 
επιχειρηματική τους δραστηριότητα ή 
επάγγελμα με τους ίδιους τρόπους 
κράτησης θέσεων που χρησιμοποιούν οι 
καταναλωτές. Οι συγκεκριμένοι ταξιδιώτες 
συχνά απαιτούν παρόμοιο επίπεδο 
προστασίας. Αντίθετα, οι μεγαλύτερες
εταιρείες ή οργανισμοί συχνά προβαίνουν 
σε ταξιδιωτικούς διακανονισμούς για τους 
εργαζομένους τους βάσει σύμβασης 
πλαισίου με εταιρείες που ειδικεύονται 

(7) Η πλειονότητα των ταξιδιωτών που 
αγοράζουν οργανωμένα ταξίδια είναι 
καταναλωτές κατά την έννοια του δικαίου 
καταναλωτών της Ένωσης. Ταυτόχρονα, 
δεν είναι πάντα εύκολη η διάκριση μεταξύ 
καταναλωτών και αντιπροσώπων 
επιχειρήσεων ή ελεύθερων επαγγελματιών 
οι οποίοι κάνουν κρατήσεις θέσεων για 
ταξίδια που σχετίζονται με την 
επιχειρηματική τους δραστηριότητα ή 
επάγγελμα με τους ίδιους τρόπους 
κράτησης θέσεων που χρησιμοποιούν οι 
καταναλωτές. Οι συγκεκριμένοι ταξιδιώτες 
συχνά απαιτούν παρόμοιο επίπεδο 
προστασίας. Αντίθετα, οι εταιρείες ή οι
οργανισμοί συχνά προβαίνουν σε 
ταξιδιωτικούς διακανονισμούς για τους 
εργαζομένους, τα μέλη και τους 
αντιπροσώπους τους βάσει σύμβασης 
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στη διοργάνωση επαγγελματικών 
ταξιδιών. Η τελευταία κατηγορία 
ταξιδιωτικών διακανονισμών δεν απαιτεί 
το επίπεδο προστασίας που προορίζεται για 
τους καταναλωτές. Ως εκ τούτου, η 
παρούσα οδηγία θα πρέπει να εφαρμόζεται 
σε επιχειρηματίες ταξιδιώτες μόνον 
εφόσον δεν κάνουν ταξιδιωτικούς 
διακανονισμούς βάσει σύμβασης πλαισίου.
Για να αποφευχθεί η σύγχυση με τον 
ορισμό του όρου «καταναλωτής» σε άλλες 
οδηγίες για την προστασία των 
καταναλωτών, τα πρόσωπα που 
προστατεύονται βάσει της παρούσας 
οδηγίας, θα πρέπει να αναφέρονται ως
«ταξιδιώτες».

πλαισίου με εταιρείες. Η τελευταία 
κατηγορία ταξιδιωτικών διακανονισμών 
δεν απαιτεί το επίπεδο προστασίας που 
προορίζεται για τους καταναλωτές. Ως εκ 
τούτου, η παρούσα οδηγία θα πρέπει να 
εφαρμόζεται σε επιχειρηματίες ταξιδιώτες 
μόνον εφόσον δεν κάνουν ταξιδιωτικούς 
διακανονισμούς βάσει σύμβασης πλαισίου.
Για να αποφευχθεί η σύγχυση με τον 
ορισμό του όρου «καταναλωτής» σε άλλες 
οδηγίες για την προστασία των 
καταναλωτών, τα πρόσωπα που 
προστατεύονται βάσει της παρούσας 
οδηγίας, θα πρέπει να αναφέρονται ως
«ταξιδιώτες».

Or. de

Αιτιολόγηση

Με την προσθήκη των όρων «μέλη» και «αντιπρόσωποι» αποσαφηνίζεται ότι με τον όρο 
«εργοδότης» νοείται ένα νομικό πρόσωπο. Το κριτήριο της ειδίκευσης στη διοργάνωση 
επαγγελματικών ταξιδιών θα πρέπει να διαγραφεί, καθώς μπορεί να οδηγήσει σε σύγχυση. Η 
σύμβαση πλαίσιο πρέπει να αρκεί ως προϋπόθεση.

Τροπολογία 4

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 16

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(16) Μόνον ο συνδυασμός διαφορετικών 
ταξιδιωτικών υπηρεσιών, όπως είναι η 
παροχή καταλύματος, η μεταφορά 
επιβατών με λεωφορείο, σιδηρόδρομο, 
πλοίο ή αεροπλάνο, καθώς και η ενοικίαση 
αυτοκινήτου, θα πρέπει να λαμβάνεται 
υπόψη για τους σκοπούς της αναγνώρισης 
ενός οργανωμένου ταξιδιού ή 
εξατομικευμένων ταξιδιωτικών 
διακανονισμών. Η παροχή στέγης ως 
κατοικίας, μεταξύ άλλων και για 
μακροχρόνια μαθήματα γλωσσών, δεν θα 
πρέπει να θεωρείται ως κατάλυμα κατά την 
έννοια της παρούσας οδηγίας.

(16) Ο συνδυασμός διαφορετικών 
ταξιδιωτικών υπηρεσιών, όπως είναι η 
παροχή καταλύματος, η μεταφορά 
επιβατών με λεωφορείο, σιδηρόδρομο, 
πλοίο ή αεροπλάνο, καθώς και η ενοικίαση 
αυτοκινήτου, θα πρέπει να λαμβάνεται 
υπόψη για τους σκοπούς της αναγνώρισης 
ενός οργανωμένου ταξιδιού ή 
εξατομικευμένων ταξιδιωτικών 
διακανονισμών. Οι απλές διανυκτερεύσεις 
σε ξενοδοχείο μαζί με τους συναφείς 
διακανονισμούς, όπως εισιτήρια για 
μιούζικαλ ή θεραπείες ευεξίας, θα πρέπει 
να εξαιρούνται, όταν οι υπηρεσίες αυτές 
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δεν αποτελούν σημαντικό τμήμα του 
ταξιδιού ή όταν το κύριο στοιχείο του 
ταξιδιού δεν αφορά σαφώς τις 
βοηθητικές υπηρεσίες. Η παροχή στέγης 
ως κατοικίας, για διαμονή η οποία 
υπερβαίνει τον ένα μήνα ή η οποία δεν 
φαίνεται να έχει σαφή τουριστικό στόχο, 
όπως για παράδειγμα για μακροχρόνια 
μαθήματα γλωσσών, δεν θα πρέπει να 
θεωρείται ως κατάλυμα κατά την έννοια 
της παρούσας οδηγίας.

Or. de

Τροπολογία 5

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 16 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(16α) Οι μεταφορές επιβατών με 
λεωφορείο, σιδηρόδρομο, πλοίο ή 
αεροπλάνο, οι οποίες περιλαμβάνουν 
παροχή καταλύματος, π.χ. μετακινήσεις 
με διανυκτέρευση σε επιβατηγό πλοίο ή 
σε κλινάμαξα αμαξοστοιχίας, θα πρέπει 
να θεωρούνται μεμονωμένη ταξιδιωτική 
υπηρεσία, καθότι στην περίπτωση αυτή 
υπερισχύει σαφώς ο μεταφορικός 
χαρακτήρας.

Or. de

Τροπολογία 6

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 17

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(17) Άλλες τουριστικές υπηρεσίες, όπως το 
δικαίωμα εισόδου σε συναυλίες, αθλητικές 
εκδηλώσεις, εκδρομές ή θεματικά πάρκα 

(17) Άλλες τουριστικές υπηρεσίες, όπως το 
δικαίωμα εισόδου σε συναυλίες, αθλητικές 
εκδηλώσεις, εκδρομές ή θεματικά πάρκα 
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είναι υπηρεσίες που, σε συνδυασμό 
ενδεχομένως με τη μεταφορά επιβατών, 
την παροχή καταλύματος ή/και την 
ενοικίαση αυτοκινήτου, πρέπει να 
θεωρείται ότι μπορούν να συνιστούν 
οργανωμένο ταξίδι ή εξατομικευμένο 
ταξιδιωτικό διακανονισμό. Ωστόσο, τέτοια 
πακέτα πρέπει να εμπίπτουν στο πεδίο 
εφαρμογής της παρούσας οδηγίας, εάν η 
σχετική παροχή τουριστικών υπηρεσιών 
αντιπροσωπεύει σημαντικό τμήμα του 
οργανωμένου ταξιδιού. Γενικά, η 
τουριστική υπηρεσία θα πρέπει να 
θεωρείται ως σημαντικό τμήμα του 
οργανωμένου ταξιδιού, εάν 
αντιπροσωπεύει πάνω από το 20 % της 
συνολικής τιμής ή διαφορετικά αποτελεί 
βασικό χαρακτηριστικό του ταξιδιού ή 
διακοπών. Βοηθητικές υπηρεσίες, όπως η 
ταξιδιωτική ασφάλιση, η μεταφορά των 
αποσκευών, τα γεύματα και ο καθαρισμός,
που παρέχονται ως μέρος του 
καταλύματος, δεν θα πρέπει να θεωρούνται 
ως καθαυτές τουριστικές υπηρεσίες.

είναι υπηρεσίες που, σε συνδυασμό 
ενδεχομένως με τη μεταφορά επιβατών, 
την παροχή καταλύματος ή/και την 
ενοικίαση αυτοκινήτου, πρέπει να 
θεωρείται ότι μπορούν να συνιστούν 
οργανωμένο ταξίδι ή εξατομικευμένο 
ταξιδιωτικό διακανονισμό. Ωστόσο, τέτοια 
πακέτα πρέπει να εμπίπτουν στο πεδίο 
εφαρμογής της παρούσας οδηγίας, εάν η 
σχετική παροχή τουριστικών υπηρεσιών 
αντιπροσωπεύει σημαντικό τμήμα του 
οργανωμένου ταξιδιού. Γενικά, η 
τουριστική υπηρεσία θα πρέπει να 
θεωρείται ως σημαντικό τμήμα του 
οργανωμένου ταξιδιού, εάν
χαρακτηρίζεται ρητά ως τέτοιο ή
αντιπροσωπεύει πάνω από το 20 % της 
συνολικής τιμής ή διαφορετικά αποτελεί 
βασικό χαρακτηριστικό του ταξιδιού ή 
διακοπών. Βοηθητικές υπηρεσίες, ιδίως
όπως η ταξιδιωτική ασφάλιση, η μεταφορά 
μεταξύ σιδηροδρομικού σταθμού και 
καταλύματος, η μεταφορά κατά την 
έναρξη του ταξιδιού καθώς και στο 
πλαίσιο εκδρομών, η μεταφορά των 
αποσκευών, η πώληση εισιτηρίων σκι, η 
ενοικίαση ποδηλάτων, τα γεύματα και ο 
καθαρισμός που παρέχονται ως μέρος του 
καταλύματος, δεν θα πρέπει να θεωρούνται 
ως καθαυτές τουριστικές υπηρεσίες.

Or. de

Τροπολογία 7

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 18

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(18) Θα πρέπει επίσης να διευκρινισθεί ότι 
οι συμβάσεις με τις οποίες ένας πάροχος 
παρέχει το δικαίωμα στον ταξιδιώτη μετά 
τη σύναψη της σύμβασης να επιλέγει 
μεταξύ διαφόρων ειδών ταξιδιωτικών 
υπηρεσιών, όπως στην περίπτωση δώρων 

(18) Θα πρέπει επίσης να διευκρινισθεί ότι 
οι συμβάσεις με τις οποίες ένας πάροχος 
παρέχει το δικαίωμα στον ταξιδιώτη μετά 
τη σύναψη της σύμβασης να επιλέγει 
μεταξύ διαφόρων ειδών ταξιδιωτικών 
υπηρεσιών, όπως στην περίπτωση δώρων 
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για ταξιδιωτικά πακέτα, θα πρέπει να 
αποτελούν οργανωμένα ταξιδιωτικά 
πακέτα. Επιπλέον, ο συνδυασμός 
ταξιδιωτικών υπηρεσιών θα πρέπει να 
θεωρείται ως οργανωμένο ταξίδι όταν το 
όνομα ή τα προσωπικά στοιχεία του 
ταξιδιώτη που απαιτούνται για τη σύναψη 
της συναλλαγής κράτησης διαβιβάζονται 
από έναν πάροχο σε άλλον το αργότερο 
όταν επιβεβαιωθεί η κράτηση της 
πρώτης υπηρεσίας. Τα προσωπικά 
στοιχεία που είναι αναγκαία για τη 
σύναψη συναλλαγής κράτησης αφορούν 
στοιχεία πιστωτικής κάρτας ή άλλες 
πληροφορίες που απαιτούνται για την 
πληρωμή. Από την άλλη πλευρά, δεν 
πρέπει να αρκεί η απλή διαβίβαση 
στοιχείων, όπως ο ταξιδιωτικός 
προορισμός ή οι ημερομηνίες ταξιδιού.

για ταξιδιωτικά πακέτα, θα πρέπει να 
αποτελούν οργανωμένα ταξιδιωτικά 
πακέτα. Επιπλέον, ο συνδυασμός 
ταξιδιωτικών υπηρεσιών θα πρέπει να 
θεωρείται ως οργανωμένο ταξίδι όταν το 
όνομα ή τα λοιπά στοιχεία κράτησης που 
απαιτούνται για τη σύναψη της 
συναλλαγής κράτησης διαβιβάζονται από 
έναν πάροχο σε άλλον. Θα πρέπει επίσης 
να θεωρούνται οργανωμένα ταξίδια οι 
κρουαζιέρες και τα πολυήμερα ταξίδια με 
τρένο που περιλαμβάνουν παροχή 
καταλύματος, καθότι συνδυάζουν 
μεταφορά, διαμονή και διατροφή.

Or. de

Αιτιολόγηση

Ο όρος «τα προσωπικά στοιχεία που απαιτούνται» είναι υπερβολικά ευρύς· θα πρέπει να είναι 
σαφές ότι πρόκειται για στοιχεία κράτησης. Ο περιορισμός στη σύναψη συναλλαγής κράτησης 
δημιουργεί απαράδεκτες δυνατότητες παράκαμψης της οδηγίας. Επιπλέον, είναι αμφίβολο κατά 
πόσο επιτρέπεται η κοινοποίηση δεδομένων πιστωτικής κάρτας κλπ. χωρίς τη σύμφωνη γνώμη 
του ταξιδιώτη (προστασία δεδομένων!). Θα πρέπει επίσης να θεωρούνται οργανωμένα ταξίδια 
και οι κρουαζιέρες ή τα πολυήμερα ταξίδια με τρένο που περιλαμβάνουν παροχή καταλύματος 
(π.χ. Orient Express).

Τροπολογία 8

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 19

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(19) Δεδομένου ότι υπάρχει μικρότερη 
ανάγκη προστασίας των ταξιδιωτών στην 
περίπτωση βραχυχρόνιων ταξιδιών, και 
προκειμένου να αποφευχθεί η περιττή 
επιβάρυνση για τους παρόχους, τα ταξίδια 
που διαρκούν λιγότερο από 24 ώρες και 
δεν περιλαμβάνουν κατάλυμα, καθώς και 
τα περιστασιακά οργανωμένα πακέτα, θα 

(19) Δεδομένου ότι υπάρχει μικρότερη 
ανάγκη προστασίας των ταξιδιωτών στην 
περίπτωση βραχυχρόνιων ταξιδιών, και 
προκειμένου να αποφευχθεί η περιττή 
επιβάρυνση για τους παρόχους, τα ταξίδια 
που διαρκούν λιγότερο από 24 ώρες και 
δεν περιλαμβάνουν κατάλυμα θα πρέπει να 
εξαιρούνται από το πεδίο εφαρμογής της 
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πρέπει να εξαιρούνται από το πεδίο 
εφαρμογής της παρούσας οδηγίας.

παρούσας οδηγίας. Το ίδιο θα πρέπει να 
ισχύει για τα οργανωμένα ταξίδια ή τους 
εξατομικευμένους ταξιδιωτικούς 
διακανονισμούς που παρέχονται ή 
οργανώνονται από ένα φυσικό ή νομικό 
πρόσωπο το οποίο δεν αποκομίζει άμεσο 
ή έμμεσο οικονομικό όφελος από αυτήν 
τη δραστηριότητα.

Or. de

Αιτιολόγηση

Η δραστηριότητα δεν θα πρέπει να είναι εμπορικού χαρακτήρα ακόμη και στην περίπτωση των 
περιστασιακά οργανωμένων ταξιδιών. Για παράδειγμα, τα φιλικά ταξίδια συλλόγων μπόουλινγκ 
δεν θα πρέπει να περιλαμβάνονται, καθότι δεν έχουν εμπορικό χαρακτήρα. Πρόκειται όμως για 
διαφορετική περίπτωση όταν ένα περιστασιακά οργανωμένο ταξίδι έχει εμπορικό σκοπό, π.χ. 
ένα ετήσιο προσκύνημα στη Μέκκα.

Τροπολογία 9

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 21

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(21) Όσον αφορά τα οργανωμένα ταξίδια, 
οι λιανοπωλητές θα πρέπει να είναι 
υπεύθυνοι από κοινού με τον διοργανωτή 
για την παροχή πληροφοριών πριν από τη 
σύναψη της σύμβασης. Ταυτόχρονα, θα 
πρέπει να αποσαφηνιστεί ότι αυτοί έχουν 
την ευθύνη για σφάλματα κρατήσεων. Για 
να διευκολυνθεί η επικοινωνία, ιδίως σε 
διασυνοριακές υποθέσεις, οι ταξιδιώτες θα 
πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να 
έρχονται σε επαφή με τον διοργανωτή 
μέσω του λιανοπωλητή από τον οποίο 
αγόρασαν το οργανωμένο ταξίδι.

(21) Όσον αφορά τα οργανωμένα ταξίδια, 
οι λιανοπωλητές θα πρέπει να είναι 
υπεύθυνοι από κοινού με τον διοργανωτή 
για την παροχή πληροφοριών πριν από τη 
σύναψη της σύμβασης. Ταυτόχρονα, θα 
πρέπει να αποσαφηνιστεί ότι αυτοί έχουν 
την ευθύνη για σφάλματα κρατήσεων, 
όταν τους διαφεύγουν σφάλματα στη 
διαδικασία κράτησης θέσεων. Για να 
διευκολυνθεί η επικοινωνία, ιδίως σε 
διασυνοριακές υποθέσεις, οι ταξιδιώτες θα 
πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να 
έρχονται σε επαφή με τον διοργανωτή 
μέσω του λιανοπωλητή από τον οποίο 
αγόρασαν το οργανωμένο ταξίδι.

Or. de

Αιτιολόγηση

Πλαίσιο της αιτιολογικής σκέψης 37, η οποία έχει πανομοιότυπη διατύπωση.
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Τροπολογία 10

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 23

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(23) Οι βασικές πληροφορίες, για 
παράδειγμα σχετικά με τα κύρια 
χαρακτηριστικά των ταξιδιωτικών 
υπηρεσιών ή τις τιμές, που περιέχονται σε 
διαφημίσεις, στον δικτυακό τόπο του 
διοργανωτή ή σε φυλλάδια ως μέρος της 
προσυμβατικής πληροφόρησης, θα πρέπει 
να είναι δεσμευτικές, εκτός αν ο 
διοργανωτής διατηρεί το δικαίωμα να 
τροποποιήσει τα εν λόγω στοιχεία και 
εκτός εάν οι εν λόγω αλλαγές 
κοινοποιούνται ευδιάκριτα και με 
σαφήνεια στον ταξιδιώτη πριν από τη 
σύναψη της σύμβασης. Ωστόσο, 
λαμβανομένων υπόψη των νέων 
τεχνολογιών επικοινωνίας, δεν είναι πλέον 
αναγκαίο να καθοριστούν ειδικοί κανόνες 
στα φυλλάδια, ενώ είναι σκόπιμο να 
εξασφαλιστεί ότι, σε ορισμένες 
περιπτώσεις, οι αλλαγές που επηρεάζουν 
την εκτέλεση της σύμβασης 
κοινοποιούνται μεταξύ των μερών σε 
σταθερό μέσο, προσπελάσιμο για 
μελλοντική αναφορά. Θα πρέπει να είναι 
πάντοτε δυνατό να γίνονται αλλαγές στις 
εν λόγω πληροφορίες, εφόσον και τα δύο 
συμβαλλόμενα μέρη συμφωνούν ρητά 
σχετικά με το συγκεκριμένο θέμα.

(23) Οι βασικές πληροφορίες, για 
παράδειγμα σχετικά με τα κύρια 
χαρακτηριστικά των ταξιδιωτικών 
υπηρεσιών ή τις τιμές, που περιέχονται σε 
διαφημίσεις, στον δικτυακό τόπο του 
διοργανωτή ή σε φυλλάδια ως μέρος της 
προσυμβατικής πληροφόρησης, θα πρέπει 
να είναι δεσμευτικές, εκτός αν ο 
διοργανωτής διατηρεί το δικαίωμα να 
τροποποιήσει τα εν λόγω στοιχεία και 
εκτός εάν οι εν λόγω αλλαγές 
κοινοποιούνται ευδιάκριτα και με 
σαφήνεια στον ταξιδιώτη πριν από τη 
σύναψη της σύμβασης.

Or. de

Τροπολογία 11

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 23 α (νέα)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(23α) Οι ώρες πτήσης θα πρέπει να 
αποτελούν συστατικό μέρος της 
σύμβασης και να ανήκουν στα ουσιώδη 
χαρακτηριστικά του ταξιδιού. Δεν θα 
πρέπει να παρατηρούνται αποκλίσεις άνω 
των 3 ωρών από τις ώρες πτήσης.

Or. de

Αιτιολόγηση

Οι διοργανωτές ταξιδιών και οι αεροπορικές εταιρείες προσελκύουν συχνά πελάτες 
προσφέροντας βολικές ώρες πτήσης, αλλά την τελευταία στιγμή μεταφέρουν τις πτήσεις, ιδίως 
στα οργανωμένα ταξίδια, σε φθηνότερες χρονοθυρίδες στη μέση της νύχτας. Για λόγους 
βελτίωσης των υπηρεσιών, θα πρέπει να υποχρεώνονται οι διοργανωτές/αεροπορικές εταιρείες 
να τηρούν τις συμφωνηθείσες ώρες πτήσης και να κοινοποιούν έγκαιρα τις χρονοθυρίδες τους, 
προκειμένου ο ταξιδιώτης να διαμορφώνει αντίστοιχα το πρόγραμμά του και να μπορεί να 
πραγματοποιεί κράτηση γνωρίζοντας ότι οι όροι της θα τηρηθούν.

Τροπολογία 12

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 23 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(23β) Ωστόσο, λαμβανομένων υπόψη των 
νέων τεχνολογιών επικοινωνίας, δεν είναι 
πλέον αναγκαίο να καθοριστούν ειδικοί 
κανόνες στα φυλλάδια, ενώ είναι σκόπιμο 
να εξασφαλιστεί ότι οι αλλαγές που 
επηρεάζουν την εκτέλεση της σύμβασης 
κοινοποιούνται μεταξύ των μερών σε 
σταθερό μέσο, προσπελάσιμο για 
μελλοντική αναφορά. Θα πρέπει να είναι 
πάντοτε δυνατό να γίνονται αλλαγές στις 
εν λόγω πληροφορίες, εφόσον και τα δύο 
συμβαλλόμενα μέρη συμφωνούν ρητά 
σχετικά με το συγκεκριμένο θέμα.

Or. de
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Αιτιολόγηση

Το συγκεκριμένο απόσπασμα προέρχεται από την αιτιολογική σκέψη 23 (παλιά), με τη διαγραφή 
του περιορισμού «σε ορισμένες περιπτώσεις».

Τροπολογία 13

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 26

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(26) Δεδομένου ότι τα πακέτα αγοράζονται 
συχνά πολύν καιρό πριν από την εκτέλεσή 
τους, ενδέχεται να συμβούν απρόβλεπτα 
γεγονότα. Ως εκ τούτου, ο ταξιδιώτης θα 
πρέπει, υπό ορισμένους όρους, να έχει το 
δικαίωμα να εκχωρεί ένα οργανωμένο 
ταξίδι σε άλλον ταξιδιώτη. Στις 
περιπτώσεις αυτές, ο διοργανωτής θα 
πρέπει να είναι σε θέση να ανακτήσει τις 
δαπάνες του, π.χ. αν ένας υπεργολάβος 
απαιτεί την καταβολή ποσού δικαιωμάτων 
για την αλλαγή του ονόματος του 
ταξιδιώτη ή την ακύρωση εισιτηρίου 
μεταφοράς και την έκδοση νέου. Οι 
ταξιδιώτες θα πρέπει επίσης να έχουν τη 
δυνατότητα να καταγγείλουν τη σύμβαση 
ανά πάσα στιγμή πριν από την έναρξη του 
οργανωμένου ταξιδιού, καταβάλλοντας τη 
σχετική αποζημίωση, καθώς και το 
δικαίωμα να καταγγείλουν τη σύμβαση, 
χωρίς καταβολή αποζημίωσης, όταν 
αναπόφευκτες και έκτακτες περιστάσεις, 
όπως πόλεμος ή θεομηνία, έχουν 
σημαντικές επιπτώσεις στο οργανωμένο 
ταξίδι. Αναπόφευκτες και έκτακτες 
περιστάσεις θα πρέπει ιδίως να θεωρείται 
ότι υπάρχουν όταν αξιόπιστες και 
διαθέσιμες στο κοινό επίσημες 
πληροφορίες, όπως είναι οι συστάσεις που 
εκδίδονται από τις αρχές των κρατών 
μελών, συμβουλεύουν την αποφυγή 
ταξιδιών στον τόπο προορισμού.

(26) Δεδομένου ότι τα πακέτα αγοράζονται 
συχνά πολύν καιρό πριν από την εκτέλεσή 
τους, ενδέχεται να συμβούν απρόβλεπτα 
γεγονότα. Ως εκ τούτου, ο ταξιδιώτης θα 
πρέπει, υπό ορισμένους όρους, να έχει το 
δικαίωμα να εκχωρεί ένα οργανωμένο 
ταξίδι σε άλλον ταξιδιώτη. Στις 
περιπτώσεις αυτές, ο διοργανωτής θα 
πρέπει να είναι σε θέση να ανακτήσει τις 
δαπάνες του, π.χ. αν ένας υπεργολάβος 
απαιτεί την καταβολή ποσού δικαιωμάτων 
για την αλλαγή του ονόματος του 
ταξιδιώτη ή την ακύρωση εισιτηρίου 
μεταφοράς και την έκδοση νέου. Οι 
ταξιδιώτες θα πρέπει επίσης να έχουν τη 
δυνατότητα να καταγγείλουν τη σύμβαση 
ανά πάσα στιγμή πριν από την έναρξη του 
οργανωμένου ταξιδιού, καταβάλλοντας τη 
σχετική αποζημίωση, καθώς και το 
δικαίωμα να καταγγείλουν τη σύμβαση, 
χωρίς καταβολή αποζημίωσης, όταν 
αναπόφευκτες και έκτακτες περιστάσεις, 
όπως πόλεμος ή θεομηνία, έχουν 
σημαντικές επιπτώσεις στο οργανωμένο 
ταξίδι, εφόσον οι περιστάσεις αυτές έχουν 
προκύψει μετά τη σύναψη της σύμβασης 
ταξιδιού. Αναπόφευκτες και έκτακτες 
περιστάσεις θα πρέπει ιδίως να θεωρείται 
ότι υπάρχουν όταν αξιόπιστες και 
διαθέσιμες στο κοινό επίσημες 
πληροφορίες, όπως είναι οι συστάσεις που 
εκδίδονται από τις αρχές των κρατών 
μελών, συμβουλεύουν την αποφυγή 
ταξιδιών στον τόπο προορισμού.
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Or. de

Αιτιολόγηση

Σε περίπτωση που ο ταξιδιώτης έχει προβεί σε κράτηση έχοντας γνώση των περιστάσεων 
αυτών, η καταγγελία χωρίς καταβολή αποζημίωσης θα ήταν δυσανάλογο μέτρο.

Τροπολογία 14

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 28

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(28) Σε ορισμένες περιπτώσεις, οι 
διοργανωτές θα πρέπει να έχουν τη 
δυνατότητα να κάνουν μονομερείς αλλαγές 
στη σύμβαση του οργανωμένου ταξιδιού.
Ωστόσο, οι ταξιδιώτες θα πρέπει να έχουν 
το δικαίωμα να λύσουν τη σύμβαση, εάν οι 
προτεινόμενες αλλαγές τροποποιούν σε 
σημαντικό βαθμό οποιοδήποτε από τα 
κύρια χαρακτηριστικά των ταξιδιωτικών 
υπηρεσιών. Αυξήσεις των τιμών θα πρέπει 
να είναι δυνατές μόνον όταν υπάρχει 
αλλαγή στο κόστος των καυσίμων για τη 
μεταφορά επιβατών, στους φόρους ή τα 
τέλη που επιβάλλονται από ένα τρίτο 
μέρος που δεν εμπλέκεται άμεσα στην 
εκτέλεση των περιλαμβανόμενων 
ταξιδιωτικών υπηρεσιών ή στις 
συναλλαγματικές ισοτιμίες που αφορούν 
το οργανωμένο ταξίδι και εφόσον τόσο η 
προς τα πάνω όσο και η προς τα κάτω 
αναθεώρηση της τιμής προβλέπεται ρητά 
στη σύμβαση. Οι αυξήσεις των τιμών
πρέπει να περιορίζονται στο 10 % της 
τιμής του οργανωμένου ταξιδιού.

(28) Σε ορισμένες περιπτώσεις, οι 
διοργανωτές θα πρέπει να έχουν τη 
δυνατότητα να κάνουν μονομερείς αλλαγές 
στη σύμβαση του οργανωμένου ταξιδιού.
Ωστόσο, οι ταξιδιώτες θα πρέπει να έχουν 
το δικαίωμα να λύσουν τη σύμβαση, εάν οι 
προτεινόμενες αλλαγές τροποποιούν σε 
σημαντικό βαθμό οποιοδήποτε από τα 
κύρια χαρακτηριστικά των ταξιδιωτικών 
υπηρεσιών. Αυξήσεις των τιμών θα πρέπει 
να είναι δυνατές μόνον όταν υπάρχει 
αλλαγή στο κόστος των καυσίμων για τη 
μεταφορά επιβατών, στους φόρους ή τα 
τέλη που επιβάλλονται από ένα τρίτο 
μέρος που δεν εμπλέκεται άμεσα στην 
εκτέλεση των περιλαμβανόμενων 
ταξιδιωτικών υπηρεσιών ή στις 
συναλλαγματικές ισοτιμίες που αφορούν 
το οργανωμένο ταξίδι και εφόσον τόσο η 
προς τα πάνω όσο και η προς τα κάτω 
αναθεώρηση της τιμής προβλέπεται ρητά 
στη σύμβαση. Οι ταξιδιώτες θα πρέπει να 
έχουν το δικαίωμα να καταγγείλουν τη 
σύμβαση χωρίς καταβολή αποζημίωσης ή 
να αποδεχτούν μια εναλλακτική, 
ισοδύναμη προσφορά ταξιδιού από τον 
διοργανωτή, όταν οι αυξήσεις των τιμών
υπερβαίνουν το 10% της αρχικής τιμής 
του οργανωμένου ταξιδιού.

Or. de



PR\1011179EL.doc 17/61 PE524.596v01-00

EL

Αιτιολόγηση

Με την υφιστάμενη ρύθμιση δεν θα ήταν δυνατές οι δικαιολογημένες αυξήσεις τιμών άνω του 
10%.

Τροπολογία 15

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 28 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(28α) Οι αυξήσεις τιμών θα πρέπει πάντα 
να αιτιολογούνται γραπτώς. Εφόσον 
επιβάλλεται αύξηση τιμής άνω του 10%, 
θα πρέπει να παρέχεται γραπτώς στον 
ταξιδιώτη η δυνατότητα καταγγελίας της 
σύμβασης ή μια εναλλακτική, ισοδύναμη 
προσφορά ταξιδιού στην τιμή η οποία 
ίσχυε για το αρχικό ταξίδι. Όταν ο 
ταξιδιώτης δεν χρησιμοποιεί τη 
δυνατότητα αυτή, θεωρείται ότι 
αποδέχεται την αυξημένη τιμή του 
ταξιδιού. Το βάρος της απόδειξης όσον 
αφορά την παραλαβή της κοινοποίησης 
θα πρέπει να το φέρει ο διοργανωτής.

Or. de

Τροπολογία 16

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 31

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(31) Η παρούσα οδηγία δεν θα πρέπει να 
επηρεάζει τα δικαιώματα των ταξιδιωτών 
να υποβάλλουν αξιώσεις τόσο δυνάμει της 
παρούσας οδηγίας όσο και σύμφωνα με 
οποιαδήποτε άλλη σχετική νομοθεσία της 
Ένωσης, ούτως ώστε οι ταξιδιώτες να 
εξακολουθήσουν να έχουν τη δυνατότητα 
να υποβάλλουν αξιώσεις στον διοργανωτή, 
τον μεταφορέα ή άλλο υπεύθυνο μέρος, ή, 
ανάλογα με την περίπτωση, σε διάφορα 

(31) Η παρούσα οδηγία δεν θα πρέπει να 
επηρεάζει τα δικαιώματα των ταξιδιωτών 
να υποβάλλουν αξιώσεις τόσο δυνάμει της 
παρούσας οδηγίας όσο και σύμφωνα με 
οποιαδήποτε άλλη σχετική νομοθεσία της 
Ένωσης, ούτως ώστε οι ταξιδιώτες να 
εξακολουθήσουν να έχουν τη δυνατότητα 
να υποβάλλουν αξιώσεις στον διοργανωτή, 
τον μεταφορέα ή άλλο υπεύθυνο μέρος, ή, 
ανάλογα με την περίπτωση, σε διάφορα 
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μέρη. Θα πρέπει να αποσαφηνιστεί ότι δεν
μπορεί να γίνει σωρευτικός υπολογισμός 
των δικαιωμάτων στο πλαίσιο διαφόρων 
νομικών βάσεων εάν τα δικαιώματα 
διασφαλίζουν τα ίδια συμφέροντα ή έχουν 
τον ίδιο στόχο. Η ευθύνη του διοργανωτή 
δεν θίγει το δικαίωμα να ζητηθεί 
αποζημίωση από τρίτα μέρη, 
περιλαμβανομένων των παρόχων 
υπηρεσιών.

μέρη. Θα πρέπει να αποσαφηνιστεί ότι δεν
είναι δυνατή η σώρευση αξιώσεων 
αποζημίωσης για τα ίδια γεγονότα βάσει
διαφόρων νομικών βάσεων. Η ευθύνη του 
διοργανωτή δεν θίγει το δικαίωμα να 
ζητηθεί αποζημίωση από τρίτα μέρη, 
περιλαμβανομένων των παρόχων 
υπηρεσιών.

Or. de

Αιτιολόγηση

Βλ. επίσης τροπολογία στο άρθρο 12 παράγραφος 5.

Τροπολογία 17

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 32

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(32) Αν ο ταξιδιώτης αντιμετωπίσει 
προβλήματα κατά τη διάρκεια του ταξιδιού 
ή των διακοπών, ο διοργανωτής θα πρέπει 
να υποχρεούται να παρέχει άμεση βοήθεια.
Η βοήθεια αυτή θα πρέπει να συνίσταται 
κυρίως στην παροχή, κατά περίπτωση, 
πληροφοριών σχετικά με θέματα όπως οι 
υπηρεσίες υγείας, οι τοπικές αρχές και η 
προξενική βοήθεια, καθώς και στην 
παροχή πρακτικής βοήθειας, για 
παράδειγμα, όσον αφορά τις επικοινωνίες 
εξ αποστάσεως και τους εναλλακτικούς 
ταξιδιωτικούς διακανονισμούς.

(32) Αν ο ταξιδιώτης αντιμετωπίσει 
προβλήματα κατά τη διάρκεια του ταξιδιού 
ή των διακοπών, ο διοργανωτής θα πρέπει 
να υποχρεούται να παρέχει άμεσα 
κατάλληλη βοήθεια. Η βοήθεια αυτή θα 
πρέπει να συνίσταται κυρίως στην παροχή, 
κατά περίπτωση, πληροφοριών σχετικά με 
θέματα όπως οι υπηρεσίες υγείας, οι 
τοπικές αρχές και η προξενική βοήθεια, 
καθώς και στην παροχή πρακτικής 
βοήθειας, για παράδειγμα, όσον αφορά τις 
επικοινωνίες εξ αποστάσεως και την 
παροχή εναλλακτικών ταξιδιωτικών 
διακανονισμών.

Or. de

Αιτιολόγηση

Θα πρέπει να διευκρινίζεται ότι ο διοργανωτής δεν είναι υποχρεωμένος π.χ. να αναλαμβάνει 
και το κόστος για τους εναλλακτικούς ταξιδιωτικούς διακανονισμούς που χρειάζεται ο 
ταξιδιώτης. Δεν αποτελεί ευθύνη του διοργανωτή το γεγονός ότι ο ταξιδιώτης αντιμετωπίζει 
προβλήματα.
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Τροπολογία 18

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 34

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(34) Τα κράτη μέλη θα πρέπει να 
διασφαλίσουν ότι οι ταξιδιώτες που 
αγοράζουν ένα οργανωμένο ταξίδι ή 
εξατομικευμένους ταξιδιωτικούς 
διακανονισμούς προστατεύονται πλήρως 
κατά της αφερεγγυότητας του διοργανωτή, 
του λιανοπωλητή που έχει διευκολύνει τον 
εξατομικευμένο ταξιδιωτικό διακανονισμό 
ή οποιουδήποτε από τους παρόχους 
υπηρεσιών. Τα κράτη μέλη στα οποία 
είναι εγκατεστημένοι οι διοργανωτές 
οργανωμένων ταξιδιών και οι 
λιανοπωλητές που διευκολύνουν τους 
εξατομικευμένους ταξιδιωτικούς 
διακανονισμούς θα πρέπει να 
εξασφαλίζουν ότι οι πάροχοι που 
προσφέρουν τους εν λόγω συνδυασμούς 
ταξιδιωτικών υπηρεσιών παρέχουν 
εγγύηση για την επιστροφή του συνόλου 
των πληρωμών που καταβάλλουν οι 
ταξιδιώτες και για τον επαναπατρισμό τους 
σε περίπτωση αφερεγγυότητας. Ενώ 
διατηρούν διακριτική ευχέρεια ως προς τον 
τρόπο με τον οποίο χορηγείται προστασία 
κατά της αφερεγγυότητας, τα κράτη μέλη 
πρέπει να διασφαλίσουν ότι τα εθνικά τους
συστήματα προστασίας κατά της 
αφερεγγυότητας είναι αποτελεσματικά και 
δύνανται να εξασφαλίζουν τον έγκαιρο
επαναπατρισμό και την αποζημίωση όλων 
των ταξιδιωτών που ζημιώθηκαν από την 
αφερεγγυότητα. Η απαιτούμενη προστασία 
κατά της αφερεγγυότητας θα πρέπει να 
λαμβάνει υπόψη τον πραγματικό 
χρηματοοικονομικό κίνδυνο των 
δραστηριοτήτων του διοργανωτή, του 
οικείου λιανοπωλητή ή του παρόχου 
υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένων του 
είδους του συνδυασμού ταξιδιωτικών 

(34) Τα κράτη μέλη θα πρέπει να 
διασφαλίσουν ότι οι ταξιδιώτες που 
αγοράζουν ένα οργανωμένο ταξίδι ή 
εξατομικευμένους ταξιδιωτικούς 
διακανονισμούς προστατεύονται πλήρως 
κατά της αφερεγγυότητας του διοργανωτή, 
του λιανοπωλητή που έχει διευκολύνει τον 
εξατομικευμένο ταξιδιωτικό διακανονισμό 
ή μιας από τις εταιρείες που συμμετέχουν 
στον εξατομικευμένο ταξιδιωτικό 
διακανονισμό. Τα κράτη μέλη θα πρέπει 
να εξασφαλίζουν ότι οι πάροχοι που 
προσφέρουν τους εν λόγω συνδυασμούς 
ταξιδιωτικών υπηρεσιών παρέχουν 
εγγύηση για την επιστροφή του συνόλου 
των πληρωμών που καταβάλλουν οι 
ταξιδιώτες και για τον επαναπατρισμό τους 
σε περίπτωση αφερεγγυότητας. Ενώ 
διατηρούν διακριτική ευχέρεια ως προς τον 
τρόπο με τον οποίο χορηγείται προστασία 
κατά της αφερεγγυότητας, τα κράτη μέλη 
πρέπει να διασφαλίσουν ότι τα συστήματα 
προστασίας κατά της αφερεγγυότητας είναι 
αποτελεσματικά και δύνανται να 
εξασφαλίζουν τον επαναπατρισμό και την 
αποζημίωση όλων των ταξιδιωτών που 
ζημιώθηκαν από την αφερεγγυότητα. Η 
απαιτούμενη προστασία κατά της 
αφερεγγυότητας θα πρέπει να λαμβάνει 
υπόψη τον πραγματικό χρηματοοικονομικό 
κίνδυνο των δραστηριοτήτων του 
διοργανωτή, του οικείου λιανοπωλητή ή
των εταιρειών που συμμετέχουν στον 
συνδεδεμένο ταξιδιωτικό διακανονισμό, 
συμπεριλαμβανομένων του είδους του 
συνδυασμού ταξιδιωτικών υπηρεσιών που 
πωλούν, των προβλέψιμων εποχιακών 
διακυμάνσεων, καθώς και του ύψους των 
προκαταβολών και του τρόπου με τον 
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υπηρεσιών που πωλούν, των προβλέψιμων 
εποχιακών διακυμάνσεων, καθώς και του 
ύψους των προκαταβολών και του τρόπου 
με τον οποίο οι προκαταβολές αυτές 
εξασφαλίζονται. Σύμφωνα με την οδηγία 
2006/123/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
12ης Δεκεμβρίου 2006, σχετικά με τις 
υπηρεσίες στην εσωτερική αγορά25, στις 
περιπτώσεις που η προστασία κατά της 
αφερεγγυότητας μπορεί να παρέχεται με τη 
μορφή εγγύησης ή ασφάλισης, η εν λόγω 
εγγύηση μπορεί να μην περιορίζεται σε 
βεβαιώσεις που εκδίδουν 
χρηματοπιστωτικοί φορείς που είναι 
εγκατεστημένοι σε ένα συγκεκριμένο 
κράτος μέλος.

οποίο οι προκαταβολές αυτές 
εξασφαλίζονται. Σύμφωνα με την οδηγία 
2006/123/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
12ης Δεκεμβρίου 2006, σχετικά με τις 
υπηρεσίες στην εσωτερική αγορά25, στις 
περιπτώσεις που η προστασία κατά της 
αφερεγγυότητας μπορεί να παρέχεται με τη 
μορφή εγγύησης ή ασφάλισης, η εν λόγω 
εγγύηση μπορεί να μην περιορίζεται σε 
βεβαιώσεις που εκδίδουν 
χρηματοπιστωτικοί φορείς που είναι 
εγκατεστημένοι σε ένα συγκεκριμένο 
κράτος μέλος.

__________________ __________________
25 ΕΕ L 376 της 27.12.2006, σ. 36. 25 ΕΕ L 376 της 27.12.2006, σ. 36.

Or. de

Τροπολογία 19

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 40

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(40) Η έκδοση της παρούσας οδηγίας 
καθιστά αναγκαία την προσαρμογή 
ορισμένων νομοθετικών πράξεων για την 
προστασία των καταναλωτών.
Λαμβάνοντας υπόψη ότι η οδηγία 
2011/83/ΕΕ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
25ης Οκτωβρίου 2011, σχετικά με τα 
δικαιώματα των καταναλωτών26 στην 
τρέχουσα μορφή της δεν εφαρμόζεται στις 
συμβάσεις που καλύπτονται από την 
οδηγία 90/314/ΕΟΚ, είναι απαραίτητο να 
τροποποιηθεί η οδηγία 2011/83/ΕΕ ώστε 
να εξασφαλιστεί ότι εφαρμόζεται στους 
εξατομικευμένους ταξιδιωτικούς 
διακανονισμούς και ότι ορισμένα 

(40) Η έκδοση της παρούσας οδηγίας 
καθιστά αναγκαία την προσαρμογή 
ορισμένων νομοθετικών πράξεων για την 
προστασία των καταναλωτών.
Λαμβάνοντας υπόψη ότι η οδηγία 
2011/83/ΕΕ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
25ης Οκτωβρίου 2011, σχετικά με τα 
δικαιώματα των καταναλωτών26 στην 
τρέχουσα μορφή της δεν εφαρμόζεται στις 
συμβάσεις που καλύπτονται από την 
οδηγία 90/314/ΕΟΚ, είναι απαραίτητο να 
τροποποιηθεί η οδηγία 2011/83/ΕΕ ώστε 
να εξασφαλιστεί ότι εξακολουθεί να
εφαρμόζεται στις μεμονωμένες υπηρεσίες 
που αποτελούν μέρος εξατομικευμένων 
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δικαιώματα των καταναλωτών που 
καθορίζονται στην εν λόγω οδηγία ισχύουν 
επίσης για τα πακέτα.

ταξιδιωτικών διακανονισμών, εφόσον 
αυτές οι μεμονωμένες υπηρεσίες δεν 
εξαιρούνται άλλως από το πεδίο 
εφαρμογής της οδηγίας 2011/83/ΕΕ, και 
ότι ορισμένα δικαιώματα των 
καταναλωτών που καθορίζονται στην εν 
λόγω οδηγία ισχύουν επίσης για τα πακέτα.

__________________ __________________
26 ΕΕ L 304 της 22.11.2011, σ. 64. 26 ΕΕ L 304 της 22.11.2011, σ. 64.

Or. de

Τροπολογία 20

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Στόχος της παρούσας οδηγίας είναι να 
συμβάλει στην ορθή λειτουργία της 
εσωτερικής αγοράς και στην επίτευξη 
υψηλού επιπέδου προστασίας των 
καταναλωτών με την προσέγγιση 
ορισμένων πτυχών των νομοθετικών, 
κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων 
των κρατών μελών όσον αφορά στις 
συμβάσεις για τα οργανωμένα ταξίδια και
στους εξατομικευμένους ταξιδιωτικούς 
διακανονισμούς που έχουν συναφθεί 
μεταξύ των ταξιδιωτών και των παρόχων 
ταξιδιωτικών υπηρεσιών.

Στόχος της παρούσας οδηγίας είναι να 
συμβάλει στην ορθή λειτουργία της 
εσωτερικής αγοράς και στην επίτευξη όσο 
το δυνατόν πιο ενιαίας προστασίας
υψηλού επιπέδου των καταναλωτών από 
την άποψη των νομοθετικών, 
κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων 
των κρατών μελών όσον αφορά στις 
συμβάσεις για τα οργανωμένα ταξίδια και
τους εξατομικευμένους ταξιδιωτικούς 
διακανονισμούς που έχουν συναφθεί 
μεταξύ των ταξιδιωτών και των παρόχων 
ταξιδιωτικών υπηρεσιών.

Or. de

Τροπολογία 21

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 1α
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Επίπεδο εναρμόνισης
Τα κράτη μέλη δεν διατηρούν ούτε 
εισάγουν στο εθνικό τους δίκαιο 
διατάξεις που παρεκκλίνουν από αυτές 
που καθορίζονται στην παρούσα οδηγία, 
συμπεριλαμβανομένων περισσότερο ή 
λιγότερο αυστηρών διατάξεων για την 
εξασφάλιση διαφορετικού επιπέδου 
προστασίας του καταναλωτή, εκτός εάν 
άλλως προβλέπεται στην παρούσα 
οδηγία.

Or. de

Αιτιολόγηση

Το νέο απόσπασμα είναι πανομοιότυπο με το άρθρο 4 της οδηγίας για τα δικαιώματα των 
καταναλωτών του 2011. Υιοθετήθηκε για λόγους συνοχής και αποσκοπεί στην αποσαφήνιση του 
επιπέδου εναρμόνισης, καθότι η διατύπωση της πρότασης της Επιτροπής δεν είναι σαφής.

Τροπολογία 22

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 2 – στοιχείο α α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

αα) στα οργανωμένα ταξίδια ή τους 
εξατομικευμένους ταξιδιωτικούς 
διακανονισμούς που παρέχονται ή 
οργανώνονται από ένα φυσικό ή νομικό 
πρόσωπο το οποίο δεν αποκομίζει άμεσο 
ή έμμεσο οικονομικό όφελος από αυτήν 
τη δραστηριότητα·

Or. de

Αιτιολόγηση

Βλ. επίσης την αιτιολογική σκέψη 19, στην οποία γίνεται λόγος για περιστασιακά οργανωμένα 
ταξίδια στην αρχική μορφή του κειμένου. Εν προκειμένω, καθοριστική σημασία έχει το κριτήριο 
της κερδοσκοπικής δραστηριότητας. Οι φιλανθρωπικοί οργανισμοί, τα σχολεία κλπ. δεν θα 
πρέπει να περιλαμβάνονται. Διαφορετικά, θα έπρεπε να διαθέτουν ασφάλιση κατά της 
αφερεγγυότητας και θα έφεραν ευθύνη.
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Τροπολογία 23

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 2 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) σε δευτερεύουσες συμβάσεις που 
καλύπτουν τις χρηματοοικονομικές 
υπηρεσίες·

β) σε δευτερεύουσες συμβάσεις για 
ταξιδιωτικές υπηρεσίες οι οποίες 
παρέχονται ως βοηθητικές υπηρεσίες του 
οργανωμένου ταξιδιού, ή σε 
δευτερεύουσες συμβάσεις που καλύπτουν 
τις χρηματοοικονομικές υπηρεσίες·

Or. de

Αιτιολόγηση

Θα ήταν δυσανάλογο να αναλαμβάνουν οι λιανοπωλητές τον κίνδυνο που συνεπάγεται ο ρόλος 
του διοργανωτή ή του παρόχου συνδεδεμένων ταξιδιωτικών διακανονισμών, ακόμη και στην 
περίπτωση που μεσολαβούν για την παροχή βοηθητικής υπηρεσίας, π.χ. εισιτήριο τρένου για το 
αεροδρόμιο. Σε μια τέτοια περίπτωση, ο λιανοπωλητής θα έπρεπε να φέρει ευθύνη όχι μόνο για 
την πρόσθετη υπηρεσία, αλλά και για το οργανωμένο ταξίδι, παρότι για αυτό φέρει ήδη ευθύνη 
ο διοργανωτής.

Τροπολογία 24

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) στα οργανωμένα ταξίδια και στους 
εξατομικευμένους ταξιδιωτικούς 
διακανονισμούς που αγοράζονται βάσει 
σύμβασης πλαισίου μεταξύ του εργοδότη 
του ταξιδιώτη και του παρόχου 
ταξιδιωτικών υπηρεσιών που ειδικεύεται 
στην οργάνωση επαγγελματικών 
ταξιδιών· ή

γ) στα οργανωμένα ταξίδια και στους 
εξατομικευμένους ταξιδιωτικούς 
διακανονισμούς που αγοράζονται βάσει 
σύμβασης πλαισίου για επαγγελματικά 
ταξίδια· ή

Or. de
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Τροπολογία 25

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 2 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) στα οργανωμένα ταξίδια που 
συνδυάζουν μια ταξιδιωτική υπηρεσία από 
τις αναφερόμενες στο άρθρο 3 παράγραφος 
1 σημεία α), β), και γ) με μια ταξιδιωτική 
υπηρεσία, από τις αναφερόμενες στο 
άρθρο 3 παράγραφος 1 σημείο δ), εφόσον 
αυτή δεν αντιπροσωπεύει σημαντικό 
τμήμα του οργανωμένου ταξιδιού· ή 

δ) στα οργανωμένα ταξίδια που 
συνδυάζουν μια ταξιδιωτική υπηρεσία από 
τις αναφερόμενες στο άρθρο 3 παράγραφος 
1 σημεία α), β), και γ) με μια ταξιδιωτική 
υπηρεσία από τις αναφερόμενες στο άρθρο 
3 παράγραφος 1 σημείο δ), εφόσον αυτή 
δεν αντιπροσωπεύει σημαντικό τμήμα του 
οργανωμένου ταξιδιού ή όταν το κύριο 
στοιχείο του ταξιδιού δεν αφορά σαφώς 
τις βοηθητικές υπηρεσίες·  και

Or. de

Αιτιολόγηση

Εφόσον το κύριο στοιχείο του ταξιδιού αφορά σαφώς τις βοηθητικές υπηρεσίες, δηλαδή η 
κράτηση του ξενοδοχείου έγινε λόγω του μιούζικαλ, το ταξίδι εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της 
οδηγίας. Στην περίπτωση όμως που πρόκειται για δευτερεύον και όχι κύριο στοιχείο (ο 
επισκέπτης μένει 5 νύχτες στην πόλη και κλείνει για ένα βράδυ εισιτήρια για μιούζικαλ), η 
κράτηση αυτή δεν θα πρέπει να εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της οδηγίας.

Τροπολογία 26

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 2 – στοιχείο ε α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

εα) στις μεταφορές επιβατών με 
λεωφορείο, σιδηρόδρομο, πλοίο ή 
αεροπλάνο, οι οποίες περιλαμβάνουν 
παροχή καταλύματος, όταν υπερισχύει 
σαφώς ο μεταφορικός χαρακτήρας.

Or. de
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Τροπολογία 27

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. Τα κράτη μέλη μπορούν να θεσπίζουν 
ή να διατηρούν διατάξεις με πεδίο 
εφαρμογής ευρύτερο από τις 
αναφερόμενες στο παρόν άρθρο 
συνθήκες.

Or. de

Τροπολογία 28

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) η στέγαση πλην για σκοπούς κατοικίας, β) η στέγαση για σκοπούς κατοικίας,
εφόσον δεν πρόκειται για χρονικό 
διάστημα μεγαλύτερο του ενός μηνός ή 
δεν υπάρχει σαφής τουριστικός σκοπός,

Or. de

Αιτιολόγηση

Η διατύπωση «στέγαση πλην για σκοπούς κατοικίας» είναι παραπλανητική. Η στέγαση 
περιλαμβάνει πάντα στοιχεία τα οποία εξυπηρετούν σκοπούς κατοικίας. Για τον σαφή ορισμό 
απαιτείται ένα περαιτέρω κριτήριο, όπως για παράδειγμα η μακρά διάρκεια ή ο τουριστικός 
σκοπός. Η προσαρμογή πραγματοποιείται σε συνδυασμό με την τροπολογία στην αιτιολογική 
σκέψη 16, η οποία αναφέρει στο πλαίσιο αυτό τα μακροχρόνια μαθήματα γλωσσών.

Τροπολογία 29

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – σημείο 2 – στοιχείο β – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) ανεξάρτητα από το αν συνάφθηκαν 
χωριστές συμβάσεις με μεμονωμένους 

β) ανεξάρτητα από το αν συνάφθηκαν 
χωριστές συμβάσεις με μεμονωμένους 
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παρόχους, οι υπηρεσίες αυτές: παρόχους, οι υπηρεσίες αυτές, κατά κύριο 
λόγο:

Or. de

Αιτιολόγηση

Προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι το πεδίο εφαρμογής θα περιλαμβάνει και μελλοντικές 
στρατηγικές αγοράς, η απαρίθμηση δεν θα πρέπει σε καμία περίπτωση να είναι εξαντλητική.

Τροπολογία 30

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – σημείο 2 – στοιχείο β – σημείο i

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

i) αγοράζονται από ένα μόνο σημείο 
πώλησης στο πλαίσιο της ίδιας διαδικασίας 
κράτησης θέσεων,

i) αγοράζονται από ένα μόνο σημείο 
πώλησης στο πλαίσιο της ίδιας διαδικασίας 
κράτησης θέσεων, εκτός εάν ο 
συνδυασμός των υπηρεσιών 
πραγματοποιείται αποδεδειγμένα κατόπιν 
ρητού αιτήματος του ταξιδιώτη και 
έπειτα από σαφή ενημέρωση ότι ο 
ταξιδιώτης δεν θα επωφεληθεί από 
κανένα από τα δικαιώματα που παρέχει η 
παρούσα οδηγία αποκλειστικά για τους 
ταξιδιώτες οργανωμένων ταξιδιών,

Or. de

Αιτιολόγηση

Η απλή μεσολάβηση παραδοσιακών ταξιδιωτικών πρακτορείων για την κράτηση διαφόρων 
μεμονωμένων ταξιδιωτικών υπηρεσιών σύμφωνα με τις ιδιαίτερες επιθυμίες των πελατών θα 
πρέπει να συνεχίσει να είναι δυνατή, χωρίς να θεωρούνται στο μέλλον τα πρακτορεία αυτά 
διοργανωτές.

Τροπολογία 31

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – σημείο 2 – στοιχείο β – σημείο v

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

v) αγοράζονται από χωριστούς παρόχους 
μέσω επιγραμμικών διαδικασιών κράτησης 

v) αγοράζονται από χωριστούς παρόχους 
μέσω επιγραμμικών διαδικασιών κράτησης 
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όπου το όνομα ή τα προσωπικά στοιχεία 
που απαιτούνται για τη σύναψη
συναλλαγής κράτησης μεταφέρονται 
μεταξύ των παρόχων το αργότερο κατά 
την επιβεβαίωση της κράτησης της 
πρώτης υπηρεσίας·

όπου το όνομα ή τα λοιπά στοιχεία
κράτησης που απαιτούνται για τη σύναψη 
συναλλαγής κράτησης μεταφέρονται 
μεταξύ των παρόχων·

Or. de

Αιτιολόγηση

Ο όρος «προσωπικά στοιχεία» είναι υπερβολικά ευρύς και για τον λόγο αυτόν απαιτείται 
περαιτέρω αποσαφήνιση. Ο περιορισμός στο χρονικό διάστημα κράτησης δημιουργεί 
απαράδεκτες δυνατότητες παράκαμψης της οδηγίας.

Τροπολογία 32

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – σημείο 5 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(5) ως «εξατομικευμένος ταξιδιωτικός 
διακανονισμός» νοείται ο συνδυασμός 
τουλάχιστον δύο διαφορετικών ειδών 
ταξιδιωτικών υπηρεσιών στο πλαίσιο του 
ίδιου ταξιδιού ή διακοπών, που δεν 
αποτελεί οργανωμένο ταξίδι, με 
αποτέλεσμα τη σύναψη χωριστών 
συμβάσεων με τους μεμονωμένους 
παρόχους, αν ένας λιανοπωλητής 
διευκολύνει τον συνδυασμό:

(5) ως «συνδεδεμένος ταξιδιωτικός 
διακανονισμός» νοείται ο συνδυασμός 
τουλάχιστον δύο διαφορετικών ειδών 
ταξιδιωτικών υπηρεσιών στο πλαίσιο του 
ίδιου ταξιδιού ή διακοπών, που δεν 
αποτελεί οργανωμένο ταξίδι, με 
αποτέλεσμα τη σύναψη χωριστών 
συμβάσεων με τους μεμονωμένους 
παρόχους, αν ένας συμμετέχων πάροχος ή 
ένας λιανοπωλητής διευκολύνει τον 
συνδυασμό:

Or. de

Αιτιολόγηση

Για την αλλαγή του όρου «εξατομικευμένος ταξιδιωτικός διακανονισμός» βλ. τροπολογία 1. Με 
τη δεύτερη αλλαγή επιδιώκεται να μην εμπίπτει στον εν λόγω ορισμό η παροχή υπηρεσιών κατά 
την οποία ένας πάροχος παρέχει ο ίδιος την πρώτη υπηρεσία και δεν μεσολαβεί απλώς για την 
κράτησή της, και στη συνέχεια μεσολαβεί για την παροχή μιας περαιτέρω υπηρεσίας στον 
ταξιδιώτη μέσω άλλου παρόχου.
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Τροπολογία 33

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – παράγραφος 5 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) βάσει χωριστών κρατήσεων που 
γίνονται στο πλαίσιο μίας και μόνον 
επίσκεψης ή επαφής με το σημείο 
πώλησης· ή

α) βάσει διαδικασίας κατά την οποία ο 
ταξιδιώτης επιλέγει χωριστά τις 
υπηρεσίες και πληρώνει χωριστά για 
αυτές, στο πλαίσιο μίας και μόνον 
επίσκεψης ή επαφής με το σημείο 
πώλησης· ή

Or. de

Αιτιολόγηση

Σύμφωνα με την αιτιολογική σκέψη 10, με τη διατύπωση «στο πλαίσιο της ίδιας διαδικασίας 
κράτησης» εννοείται ότι ο ταξιδιώτης επιλέγει τις ταξιδιωτικές υπηρεσίες, πριν επιβεβαιώσει 
την πληρωμή. Με την αναδιατύπωση του άρθρου, ο περιορισμός αυτός μεταφέρεται από την 
αιτιολογική σκέψη στο άρθρο, προκειμένου να καταστεί πιο κατανοητή η διάταξη.

Τροπολογία 34

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – παράγραφος 9 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) πωλεί ή προσφέρει προς πώληση
οργανωμένα ταξίδια ή

α) πωλεί ή προσφέρει προς πώληση ταξίδια
που οργανώνονται από τον διοργανωτή ή

Or. de

Αιτιολόγηση

Η διατύπωση προέρχεται από την παλιά οδηγία και θα πρέπει να διατηρηθεί, προκειμένου να 
εξασφαλιστεί η σαφής διάκριση των δύο συμμετεχόντων.

Τροπολογία 35

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – παράγραφος 9 – στοιχείο β
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) διευκολύνει την παροχή των 
ταξιδιωτικών υπηρεσιών που αποτελούν 
μέρος ενός εξατομικευμένου ταξιδιωτικού 
διακανονισμού, βοηθώντας τους 
ταξιδιώτες στη σύναψη χωριστών 
συμβάσεων ταξιδιωτικών υπηρεσιών με 
μεμονωμένους παρόχους υπηρεσιών·

β) διευκολύνει την παροχή των 
ταξιδιωτικών υπηρεσιών που αποτελούν 
μέρος ενός εξατομικευμένου ταξιδιωτικού 
διακανονισμού, βοηθώντας τους 
ταξιδιώτες στη σύναψη χωριστών 
συμβάσεων ταξιδιωτικών υπηρεσιών με 
μεμονωμένους παρόχους υπηρεσιών, ένας 
εκ των οποίων μπορεί να είναι και ο ίδιος 
ο λιανοπωλητής·

Or. de

Αιτιολόγηση

Η προτεινόμενη διατύπωση δεν είναι σαφής όσον αφορά τις περιπτώσεις στις οποίες ένας 
πάροχος πωλεί αρχικά μια υπηρεσία εξ ονόματός του και, στη συνέχεια, μεσολαβεί για την 
κράτηση περαιτέρω υπηρεσιών άλλων παρόχων. Με την προτεινόμενη αλλαγή αποσαφηνίζεται 
ότι ένας λιανοπωλητής ο οποίος πωλεί δικές του υπηρεσίες (π.χ. αεροπορική εταιρεία) και, στη 
συνέχεια, μεσολαβεί για την κράτηση περαιτέρω ταξιδιωτικών υπηρεσιών άλλων παρόχων, 
εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της οδηγίας.

Τροπολογία 36

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – σημείο 12 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(12α) ως «βοηθητική υπηρεσία» νοείται 
μη αυτόνομη τουριστική υπηρεσία στο 
πλαίσιο της εκτέλεσης ή συμπλήρωσης 
ταξιδιωτικών υπηρεσιών, ιδίως όπως η 
ταξιδιωτική ασφάλιση, η μεταφορά 
μεταξύ σιδηροδρομικού σταθμού και 
καταλύματος, η μεταφορά στο 
αεροδρόμιο αναχώρησης καθώς και στο 
πλαίσιο εκδρομών, η μεταφορά των 
αποσκευών, η πώληση εισιτηρίων σκι, η 
ενοικίαση ποδηλάτων, τα γεύματα και ο 
καθαρισμός που παρέχονται ως μέρος 
του καταλύματος·

Or. de
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Αιτιολόγηση

Είναι σκόπιμο ο όρος «βοηθητική υπηρεσία» να ορίζεται στο πλαίσιο του νομοθετικού 
κειμένου, και όχι μόνο στην αιτιολογική σκέψη 17.

Τροπολογία 37

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – σημείο 12 β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(12β) ως «μεταφορέας» νοείται φυσικό ή 
νομικό πρόσωπο το οποίο δεν είναι 
διοργανωτής ή λιανοπωλητής και παρέχει 
υπηρεσίες μεταφοράς ταξιδιωτών.

Or. de

Αιτιολόγηση

Βλ. επίσης την προσθήκη στο άρθρο 11 παράγραφος 8 σχετικά με την ευθύνη στο πλαίσιο των 
εσωτερικών σχέσεων και τη δυνατότητα αξίωσης αποζημίωσης από μεταφορείς στο πλαίσιο 
των εσωτερικών σχέσεων.

Τροπολογία 38

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – στοιχείο α – σημείο iii

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

iii) τον τόπο, τα κύρια χαρακτηριστικά και 
την τουριστική κατηγορία του 
καταλύματος·

iii) τον τόπο, τα κύρια χαρακτηριστικά και 
την επίσημη κατηγορία του καταλύματος·

Or. de

Αιτιολόγηση

Πρόκειται για ουσιώδες χαρακτηριστικό και η διάταξη θα πρέπει να είναι σαφής και 
δεσμευτική.
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Τροπολογία 39

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – στοιχείο α – σημείο vi

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

vi) τη γλώσσα (-ες) στην οποία θα 
πραγματοποιηθούν οι δραστηριότητες και

vi) τη γλώσσα (-ες) στην οποία θα 
πραγματοποιηθούν οι βασικές
δραστηριότητες και

Or. de

Αιτιολόγηση

Δεν θα πρέπει να περιλαμβάνεται κάθε «δραστηριότητα». Δεν είναι για παράδειγμα σημαντικό 
για τον ταξιδιώτη να γνωρίζει εκ των προτέρων ποια γλώσσα μιλάει ο οδηγός του λεωφορείου, 
ο μασέρ ή ο μάγειρας. Αντιθέτως, θα ήταν ενδεχομένως σημαντικό να γνωρίζει ποια γλώσσα 
χρησιμοποιείται στη δημιουργική απασχόληση των παιδιών.

Τροπολογία 40

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – στοιχείο α – σημείο vii

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

vii) εάν η πρόσβαση για άτομα με
μειωμένη κινητικότητα είναι 
εξασφαλισμένη καθ’ όλη τη διάρκεια του 
ταξιδιού ή των διακοπών·

vii) κατόπιν αιτήματος, εάν η πρόσβαση 
για άτομα με συγκεκριμένο είδος 
μειωμένης κινητικότητας είναι 
εξασφαλισμένη καθ’ όλη τη διάρκεια του 
ταξιδιού ή των διακοπών·

Or. de

Αιτιολόγηση

Ο όρος «άτομα με μειωμένη κινητικότητα» θα μπορούσε να περιλαμβάνει από άτομα με 
προβλήματα όρασης μέχρι εγκύους. Θα ήταν υπερβολικό να απαιτείται η παροχή πληροφοριών 
συνολικά για κάθε πιθανή ομάδα ατόμων. Ωστόσο, πρέπει σε κάθε περίπτωση να παρέχονται 
αυτές οι πληροφορίες κατόπιν συγκεκριμένου αιτήματος.

Τροπολογία 41

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ α (νέο)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γα) το δικαίωμα υπαναχώρησης και τους 
σχετικούς όρους·

Or. de

Αιτιολόγηση

Η έκθεση προβλέπει δικαίωμα υπαναχώρησης για εξ αποστάσεως συμβάσεις και συμβάσεις οι 
οποίες συνάπτονται εκτός εμπορικών καταστημάτων.

Τροπολογία 42

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – στοιχείο ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ε) τον ελάχιστο αριθμό ατόμων που 
απαιτείται για την πραγματοποίηση του 
οργανωμένου ταξιδιού, καθώς και την
προθεσμία τουλάχιστον 20 ημερών πριν 
από την έναρξη του οργανωμένου ταξιδιού 
για πιθανή ακύρωση, εάν ο αριθμός αυτός 
δεν έχει επιτευχθεί·

ε) κατά περίπτωση, τον ελάχιστο αριθμό 
ατόμων που απαιτείται για την 
πραγματοποίηση του οργανωμένου 
ταξιδιού, καθώς και τη σχετική προθεσμία
που προβλέπεται στο άρθρο 10 
παράγραφος 3 πριν από την έναρξη του 
οργανωμένου ταξιδιού για πιθανή 
ακύρωση, εάν ο αριθμός αυτός δεν έχει 
επιτευχθεί·

Or. de

Αιτιολόγηση

Η γενική προθεσμία 20 ημερών για κάθε είδος ταξιδιού είναι υπερβολικά άκαμπτη· συνιστάται 
επομένως μια κλιμάκωση. Βλ. σχετική τροπολογία στο άρθρο 10 παράγραφος 3.

Τροπολογία 43

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – στοιχείο στ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

στ) γενικές πληροφορίες για τα διαβατήρια 
και τις θεωρήσεις, συμπεριλαμβανομένων 
των κατά προσέγγιση περιόδων για την 

στ) γενικές πληροφορίες όσον αφορά τα 
διαβατήρια και τις θεωρήσεις για τους 
υπηκόους των κρατών μελών, καθώς και
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απόκτηση θεωρήσεων για τους υπηκόους
του συγκεκριμένου κράτους μέλους ή
κρατών μελών και πληροφορίες σχετικά 
με τις υγειονομικές διατυπώσεις·

όσον αφορά τις υγειονομικές διατυπώσεις
για το ταξίδι για το οποίο έχει 
πραγματοποιηθεί κράτηση και τη σχετική 
διαμονή·

Or. de

Αιτιολόγηση

Δεδομένου ότι η οδηγία αφορά ταξιδιώτες από τα κράτη μέλη της ΕΕ, τα παρεχόμενα στοιχεία 
θα πρέπει να αφορούν τα κράτη αυτά. Δεν είναι σαφές τι εννοείται με τη διατύπωση 
«συγκεκριμένο κράτος μέλος». Επιπλέον, δεν αποτελεί υποχρέωση του διοργανωτή να δηλώνει 
και/ή να επικαιροποιεί προθεσμίες οι οποίες πιθανόν τροποποιούνται ανάλογα με τον φόρτο 
εργασίας.

Τροπολογία 44

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – στοιχείο στ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

στ α) ενημέρωση για τη δυνατότητα 
προαιρετικής σύναψης ασφαλιστικής 
σύμβασης, που θα καλύπτει τα έξοδα σε 
περίπτωση που ο καταναλωτής 
ματαιώσει το ταξίδι ή τα έξοδα 
επαναπατρισμού του σε περίπτωση 
ατυχήματος ή ασθένειας.

Or. de

Αιτιολόγηση

Η ρύθμιση αυτή από την αρχική οδηγία 90/314 θα πρέπει να διατηρηθεί, καθότι η υποχρεωτική 
ασφάλιση ασθενείας δεν αποτελεί επαρκές υποκατάστατο μιας ασφάλισης αυτού του είδους.

Τροπολογία 45

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Οι πληροφορίες που αναφέρονται στην 
παράγραφο 1 παρέχονται με σαφή και 

2. Οι πληροφορίες που αναφέρονται στην 
παράγραφο 1 παρέχονται με σαφή και 
ευδιάκριτο τρόπο. Το βάρος της 
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ευδιάκριτο τρόπο. απόδειξης ότι οι πληροφορίες αυτές 
γνωστοποιήθηκαν στον ταξιδιώτη το 
φέρει ο διοργανωτής, καθώς και ο 
λιανοπωλητής σε περίπτωση που αυτός 
έχει μεσολαβήσει για την πώληση του 
οργανωμένου ταξιδιού. 

Or. de

Τροπολογία 46

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι ο 
διοργανωτής δεν δύναται να τροποποιεί τις 
πληροφορίες που γνωστοποιήθηκαν στον 
ταξιδιώτη σύμφωνα με τα στοιχεία (α), (γ),
(δ), (ε) και (ζ) του άρθρου 4, εκτός αν ο
διοργανωτής έχει το δικαίωμα να προβεί σε 
αλλαγές σχετικά με αυτές τις πληροφορίες
και κοινοποιεί τυχόν αλλαγές στον 
ταξιδιώτη με σαφή και ευδιάκριτο τρόπο 
πριν από τη σύναψη της σύμβασης.

1. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι ο 
διοργανωτής δεν δύναται να τροποποιεί τις 
πληροφορίες που γνωστοποιήθηκαν στον 
ταξιδιώτη σύμφωνα με τα στοιχεία (α), (γ),
(δ), (ε), (στ) και (ζ) του άρθρου 4, εκτός αν 
ο διοργανωτής έχει το δικαίωμα να προβεί 
σε αλλαγές σχετικά με αυτές τις 
πληροφορίες. Κάθε αλλαγή των 
πληροφοριών πριν από τη σύναψη της 
σύμβασης κοινοποιείται γραπτώς στον 
ταξιδιώτη με σαφή και ευδιάκριτο τρόπο 
πριν από τη σύναψη της σύμβασης.

Or. de

Αιτιολόγηση

Μεταξύ άλλων, στη χώρα προορισμού ενδέχεται να αλλάξουν οι απαιτήσεις και οι προθεσμίες 
για τα διαβατήρια και τις θεωρήσεις. Πρέπει να υποχρεώνεται ο διοργανωτής να πραγματοποιεί 
τις αντίστοιχες αλλαγές και, προπαντός, να τις κοινοποιεί.

Τροπολογία 47

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Αν οι πληροφορίες σχετικά με 2. Αν οι πληροφορίες σχετικά με 
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πρόσθετες επιβαρύνσεις, τέλη ή άλλες 
δαπάνες που αναφέρονται στο στοιχείο (γ) 
του άρθρου 4 δεν παρέχονται πριν από τη 
σύναψη της σύμβασης, ο ταξιδιώτης δεν 
πρέπει να καταβάλει τα εν λόγω τέλη, 
επιβαρύνσεις ή άλλες δαπάνες.

πρόσθετες επιβαρύνσεις, τέλη ή άλλες 
δαπάνες που αναφέρονται στο στοιχείο (γ) 
του άρθρου 4 δεν παρέχονται γραπτώς
πριν από τη σύναψη της σύμβασης, ο 
ταξιδιώτης δεν πρέπει να καταβάλει τα εν 
λόγω τέλη, επιβαρύνσεις ή άλλες δαπάνες.

Or. de

Τροπολογία 48

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ε) τα στοιχεία ενός σημείου επαφής στο 
οποίο ο ταξιδιώτης μπορεί να 
διαμαρτυρηθεί για κάθε έλλειψη 
συμμόρφωσης που διαπιστώνεται επί 
τόπου·

ε) όλα τα στοιχεία επικοινωνίας για την 
περίπτωση που ο ταξιδιώτης διαπιστώνει 
ότι η εκτέλεση μιας υπηρεσίας δεν 
συμμορφώνεται με τους όρους της 
σύμβασης, καθώς και πληροφορίες 
σχετικά με τη διαδικασία που πρέπει να 
ακολουθήσει ο ταξιδιώτης·

Or. de

Αιτιολόγηση

Σύμφωνα με το άρθρο 12 παράγραφος 3 στοιχείο β), ο ταξιδιώτης είναι υποχρεωμένος να 
ενημερώσει άμεσα τον διοργανωτή, μόλις διαπιστώσει ότι η εκπλήρωση μιας υπηρεσίας δεν 
συμμορφώνεται με τους όρους της σύμβασης. Η υποχρέωση του διοργανωτή να ενημερώσει τον 
πελάτη σχετικά με τη διαδικασία υποβολής παραπόνων θα πρέπει να είναι αντίστοιχη με την εν 
λόγω υποχρέωση του ταξιδιώτη. Με τον τρόπο αυτόν εξασφαλίζεται ότι ο καταναλωτής θα 
γνωρίζει επακριβώς τα βήματα που πρέπει να ακολουθήσει.

Τροπολογία 49

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 2 – στοιχείο στ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

στ) στην περίπτωση ανηλίκων ταξιδιωτών 
σε οργανωμένο ταξίδι που 
συμπεριλαμβάνει κατάλυμα, πληροφορίες 

στ) στην περίπτωση ανηλίκων ταξιδιωτών 
σε οργανωμένο ταξίδι που 
συμπεριλαμβάνει κατάλυμα, εφόσον αυτοί 
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που επιτρέπουν την άμεση επαφή με τον 
ανήλικο ή το πρόσωπο που είναι επιτόπου 
υπεύθυνο για τη διαμονή του ανηλίκου,

δεν συνοδεύονται από γονείς ή κηδεμόνες,
πληροφορίες που επιτρέπουν την άμεση 
επαφή των γονέων ή των κηδεμόνων με 
τον ανήλικο ή το πρόσωπο που είναι 
επιτόπου υπεύθυνο για τη διαμονή του 
ανηλίκου,

Or. de

Τροπολογία 50

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 2 – στοιχείο ζ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ζ) πληροφορίες σχετικά με τους διαθέσιμες 
εναλλακτικές λύσεις και τους 
επιγραμμικούς μηχανισμούς επίλυσης 
διαφορών.

ζ) πληροφορίες σχετικά με τις διαθέσιμες 
εναλλακτικές λύσεις σύμφωνα με την 
οδηγία 2013/11/ΕΕ και τους 
επιγραμμικούς μηχανισμούς επίλυσης 
διαφορών σύμφωνα με την οδηγία 
2013/524/ΕΕ.

Or. de

Αιτιολόγηση

Τα δύο εδάφια που αναφέρονται περιλαμβάνονται σε κείμενα που έχουν εγκριθεί και θα πρέπει 
επομένως να χρησιμοποιούνται σε αυτήν τη μορφή, αντί να δημιουργείται σύγχυση με αόριστες 
αναφορές.

Τροπολογία 51

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 7 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι ένας 
ταξιδιώτης μπορεί, αφού προειδοποιήσει
έγκαιρα τον διοργανωτή σε σταθερό μέσο 
και πριν από την έναρξη του οργανωμένου 
ταξιδιού, να εκχωρήσει τη σύμβαση σε 
πρόσωπο το οποίο πληροί όλους τους 
όρους που εφαρμόζονται στην εν λόγω 

1. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι ένας 
ταξιδιώτης μπορεί, αφού προειδοποιήσει 
τον διοργανωτή σε σταθερό μέσο και εντός 
7 ημερών πριν από την έναρξη του 
οργανωμένου ταξιδιού, να εκχωρήσει τη 
σύμβαση σε πρόσωπο το οποίο πληροί 
όλους τους όρους που εφαρμόζονται στην 
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σύμβαση. εν λόγω σύμβαση.

Or. de

Αιτιολόγηση

Θα πρέπει να αποφεύγεται η χρήση αόριστων προθεσμιών.

Τροπολογία 52

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 8 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) στο κόστος των καυσίμων για τη 
μεταφορά επιβατών,

α) του κόστους μεταφοράς, 
συμπεριλαμβανομένων των καυσίμων,

Or. de

Τροπολογία 53

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 8 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1α. Η μείωση της τιμής που αναφέρεται 
στην παράγραφο 1 πρέπει να 
κοινοποιείται αν υπερβαίνει το 3%, ενώ η 
αύξηση της τιμής μπορεί να κοινοποιείται 
αν υπερβαίνει το 3%. Η αύξηση της τιμής 
κοινοποιείται γραπτώς στον ταξιδιώτη 
και αιτιολογείται. Σε περίπτωση μείωσης 
της τιμής, ο διοργανωτής μπορεί να 
επιβάλει συνολική χρέωση 10 ευρώ ανά 
ταξιδιώτη για διοικητικά έξοδα.

Or. de

Αιτιολόγηση

Προκειμένου να αποφευχθεί τυχόν δυσανάλογη επιβάρυνση και κόστος, θα πρέπει να θεσπιστεί 
ένα όριο de minimis.
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Τροπολογία 54

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 8 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η αύξηση της τιμής που αναφέρεται 
στην παράγραφο 1 δεν υπερβαίνει το 10 % 
της τιμής του οργανωμένου ταξιδιού.

2. Όταν η αύξηση της τιμής που 
αναφέρεται στην παράγραφο 1 υπερβαίνει 
το 10% της τιμής του ταξιδιού, ισχύουν για 
τον διοργανωτή οι υποχρεώσεις 
πληροφόρησης και για τον ταξιδιώτη τα 
δικαιώματα του άρθρου 9 παράγραφος 2.

Or. de

Αιτιολόγηση

Σε διαφορετική περίπτωση, θα ήταν δυνατό να επιβάλλεται συνολική αύξηση χωρίς να 
παρέχεται αιτιολόγηση.

Τροπολογία 55

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 9 – παράγραφος 2 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Εάν, πριν από την έναρξη του 
οργανωμένου ταξιδιού, ο διοργανωτής 
υποχρεωθεί να τροποποιήσει, σε 
σημαντικό βαθμό, οποιοδήποτε από τα 
κύρια χαρακτηριστικά των ταξιδιωτικών 
υπηρεσιών, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 
στοιχείο α) ή τις ειδικές απαιτήσεις, όπως 
αναφέρονται στο άρθρο 6 παράγραφος 2 
στοιχείο α), ο διοργανωτής ενημερώνει 
χωρίς χρονοτριβή τον ταξιδιώτη με σαφή 
και ευδιάκριτο τρόπο, σε σταθερό μέσο 
σχετικά με:

2. Εάν, πριν από την έναρξη του 
οργανωμένου ταξιδιού, ο διοργανωτής 
υποχρεωθεί να τροποποιήσει, σε 
σημαντικό βαθμό, οποιοδήποτε από τα 
κύρια χαρακτηριστικά των ταξιδιωτικών 
υπηρεσιών, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 
στοιχείο α) ή τις ειδικές απαιτήσεις, όπως 
αναφέρονται στο άρθρο 6 παράγραφος 2 
στοιχείο α), ή να αυξήσει την τιμή του 
ταξιδιού κατά ποσοστό που υπερβαίνει το 
10% της συμβατικά συμφωνηθείσας 
τιμής, ο διοργανωτής ενημερώνει χωρίς 
χρονοτριβή τον ταξιδιώτη με σαφή και 
ευδιάκριτο τρόπο, σε σταθερό μέσο 
σχετικά με:

Or. de
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Τροπολογία 56

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 9 – παράγραφος 2 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) τις προτεινόμενες αλλαγές και α) τις προτεινόμενες αλλαγές και τις 
επιπτώσεις που έχουν αυτές στην τιμή 
του ταξιδιού, και

Or. de

Τροπολογία 57

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 9 – παράγραφος 2 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) το γεγονός ότι ο ταξιδιώτης μπορεί να 
καταγγείλει τη σύμβαση χωρίς να υποστεί 
κυρώσεις εντός καθορισμένης εύλογης 
προθεσμίας και ότι σε διαφορετική 
περίπτωση η προτεινόμενη τροποποίηση 
θα θεωρείται ότι έγινε αποδεκτή.

β) όταν η εφαρμοζόμενη αλλαγή έχει 
σημαντικές επιπτώσεις στην 
πραγματοποίηση του ταξιδιού, 
ενημερώνεται ο ταξιδιώτης σχετικά με το 
γεγονός ότι μπορεί να καταγγείλει τη 
σύμβαση χωρίς να υποστεί κυρώσεις εντός 
καθορισμένης εύλογης προθεσμίας ή, 
εναλλακτικά, ότι μπορεί να αποδεχτεί 
άλλη, ισοδύναμη προσφορά άλλου 
διοργανωτή.

Or. de

Αιτιολόγηση

Είναι ιδιαίτερα σημαντικό ποιες επιπτώσεις έχει η αλλαγή. Αν ο ταξιδιώτης έχει μόνο δικαίωμα 
καταγγελίας της σύμβασης, αυτό δεν του παρέχει βραχυπρόθεσμα κάποια εναλλακτική επιλογή, 
δεδομένου ότι λίγο πριν από την αναχώρηση πιθανότατα δεν θα υπάρχει κάποιο επαρκές 
υποκατάστατο από άποψη τιμής. Οι διοργανωτές θα πρέπει ως εκ τούτου να παρέχουν 
εναλλακτικές επιλογές.

Τροπολογία 58

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 9 – παράγραφος 2 – στοιχείο β α (νέο)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

βα) το γεγονός ότι η προτεινόμενη 
τροποποίηση της σύμβασης θεωρείται ότι 
έγινε αποδεκτή, αν ο ταξιδιώτης δεν 
ασκήσει το δικαίωμα καταγγελίας ή δεν 
κάνει χρήση της εναλλακτικής 
προσφοράς ταξιδιού.

Or. de

Τροπολογία 59

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 9 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Εάν οι αλλαγές στη σύμβαση που 
αναφέρονται στην παράγραφο 2 έχουν ως 
αποτέλεσμα ένα οργανωμένο ταξίδι 
χαμηλότερης ποιότητας ή κόστους, ο 
επιβάτης δικαιούται να έχει κατάλληλη 
μείωση της τιμής.

3. Εάν οι αλλαγές στη σύμβαση ή η 
εναλλακτική προσφορά που αναφέρονται 
στην παράγραφο 2 έχουν ως αποτέλεσμα 
ένα οργανωμένο ταξίδι χαμηλότερης 
ποιότητας ή κόστους, ο επιβάτης 
δικαιούται να έχει κατάλληλη μείωση της 
τιμής.

Or. de

Τροπολογία 60

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 9 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Σε περίπτωση καταγγελίας της 
σύμβασης, σύμφωνα με την παράγραφο 2 
στοιχείο β), ο διοργανωτής υποχρεούται να 
καταβάλει όλα τα ποσά που έλαβε από τον 
ταξιδιώτη εντός των δεκατεσσάρων 
ημερών που ακολουθούν τη λύση της 
σύμβασης. Ο ταξιδιώτης, ανάλογα με την 
περίπτωση, δικαιούται αποζημίωσης 

4. Σε περίπτωση καταγγελίας της 
σύμβασης, σύμφωνα με την παράγραφο 2 
στοιχείο β), ο διοργανωτής υποχρεούται να 
καταβάλει όλα τα ποσά που έλαβε από τον 
ταξιδιώτη εντός των δεκατεσσάρων 
ημερών που ακολουθούν τη λύση της 
σύμβασης, συμπεριλαμβανομένων των 
ποσών που έχουν καταβληθεί για 
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σύμφωνα με το άρθρο 12. βοηθητικές υπηρεσίες που έχουν 
αγοραστεί με τη μεσολάβησή του, όπως 
π.χ. για ταξιδιωτική ασφάλιση ή 
ασφάλιση ακύρωσης ή για πρόσθετες 
επιτόπιες δραστηριότητες. Ο ταξιδιώτης, 
ανάλογα με την περίπτωση, δικαιούται 
αποζημίωσης σύμφωνα με το άρθρο 12.

Or. de

Αιτιολόγηση

Πρέπει να εξασφαλίζεται η πλήρης επιστροφή όλων των ποσών που έχουν καταβληθεί κατά την 
κράτηση.

Τροπολογία 61

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 10 – παράγραφος -1 (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

-1. Στην περίπτωση των συμβάσεων οι 
οποίες συνάπτονται εκτός εμπορικών 
καταστημάτων ή των εξ αποστάσεως 
συμβάσεων, ο ταξιδιώτης έχει δικαίωμα 
υπαναχώρησης εντός 24 ωρών από την 
κοινοποίηση της επιβεβαίωσης της 
κράτησης. Αυτό δεν ισχύει για εξ 
αποστάσεως συμβάσεις οι οποίες 
συνάπτονται εντός χρονικού διαστήματος 
μικρότερου από 14 ημέρες πριν από την 
αναχώρηση.

Or. de

Αιτιολόγηση

Μια πιο μακροχρόνια περίοδος για το δικαίωμα υπαναχώρησης θα δημιουργούσε προβλήματα, 
δεδομένου ότι θα επηρεάζονταν πολλοί μεμονωμένοι πάροχοι υπηρεσιών. Ωστόσο, κρίνεται ότι 
είναι εφικτό να εφαρμοστεί 24ωρη περίοδος για το δικαίωμα υπαναχώρησης.

Τροπολογία 62

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 10 – παράγραφος 1
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι ο 
ταξιδιώτης μπορεί να καταγγείλει τη 
σύμβαση πριν από την έναρξη του πακέτου 
έναντι καταβολής εύλογης αποζημίωσης 
στον διοργανωτή. Η σύμβαση μπορεί να 
καθορίζει εύλογη τυποποιημένη χρέωση 
τερματισμού με βάση την ημερομηνία της 
καταγγελίας, τη συνήθη εξοικονόμηση 
κόστους και τα συνήθη έσοδα από την 
εναλλακτική αξιοποίηση των ταξιδιωτικών 
υπηρεσιών. Εάν δεν υπάρχει τυποποιημένη 
χρέωση τερματισμού, το ποσό της 
αντιστάθμισης πρέπει να αντιστοιχεί στην 
τιμή του πακέτου μείον τις δαπάνες που 
εξοικονομούνται από τον διοργανωτή.

1. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι ο 
ταξιδιώτης μπορεί να καταγγείλει τη 
σύμβαση πριν από την έναρξη του πακέτου 
έναντι καταβολής εύλογης αποζημίωσης 
στον διοργανωτή. Η σύμβαση μπορεί να 
καθορίζει εύλογη τυποποιημένη χρέωση 
τερματισμού με βάση την ημερομηνία της 
καταγγελίας, τη συνήθη εξοικονόμηση 
κόστους και τα συνήθη έσοδα από την 
εναλλακτική αξιοποίηση των ταξιδιωτικών 
υπηρεσιών. Εάν δεν υπάρχει τυποποιημένη 
χρέωση τερματισμού, το ποσό της 
αντιστάθμισης πρέπει να αντιστοιχεί στην 
τιμή του πακέτου μείον τις δαπάνες που 
εξοικονομούνται από τον διοργανωτή. Το 
βάρος της απόδειξης όσον αφορά την 
καταλληλότητα της αποζημίωσης το 
φέρει ο διοργανωτής.

Or. de

Αιτιολόγηση

Μόνο ο διοργανωτής μπορεί να παραθέσει τις χρεώσεις τις οποίες εξοικονομεί, καθότι μόνο 
αυτός γνωρίζει τις δαπάνες που προκύπτουν συνολικά.

Τροπολογία 63

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 10 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Ο ταξιδιώτης έχει το δικαίωμα να 
καταγγείλει τη σύμβαση πριν από την 
έναρξη του πακέτου χωρίς αποζημίωση σε 
περίπτωση αναπόφευκτων και έκτακτων 
περιστάσεων στον τόπο προορισμού ή 
πολύ κοντά σε αυτόν, οι οποίες
επηρεάζουν σημαντικά το πακέτο.

2. Ο ταξιδιώτης έχει το δικαίωμα να 
καταγγείλει τη σύμβαση πριν από την 
έναρξη του πακέτου χωρίς αποζημίωση σε 
περίπτωση αναπόφευκτων και έκτακτων 
περιστάσεων στον τόπο προορισμού ή 
πολύ κοντά σε αυτόν, οι οποίες 
επηρεάζουν σημαντικά το πακέτο, και οι 
οποίες προκύπτουν μετά τη σύναψη της 
σύμβασης ταξιδιού. Στις περιστάσεις 
αυτές περιλαμβάνονται για παράδειγμα 
περιπτώσεις κατά τις οποίες το πακέτο 
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επηρεάζεται σημαντικά από πόλεμο ή 
θεομηνία. Αναπόφευκτες και έκτακτες 
περιστάσεις θεωρείται ιδίως ότι 
υπάρχουν όταν αξιόπιστες και διαθέσιμες 
στο κοινό επίσημες πληροφορίες, όπως 
είναι οι συστάσεις που εκδίδονται από τις 
αρχές των κρατών μελών, συμβουλεύουν 
την αποφυγή ταξιδιών στον τόπο 
προορισμού.

Or. de

Αιτιολόγηση

Η προσθήκη αυτή αντιστοιχεί στην αιτιολογική σκέψη 26, η οποία για σκοπούς σαφήνειας 
πρέπει να ενσωματωθεί και στο νομοθετικό κείμενο. Το δικαίωμα καταγγελίας δεν μπορεί να 
ισχύει όταν ο ταξιδιώτης πραγματοποιεί κράτηση γνωρίζοντας ότι υπάρχουν έκτακτες 
περιστάσεις στον τόπο προορισμού.

Τροπολογία 64

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 10 – παράγραφος 3 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) ο αριθμός των εγγεγραμμένων 
προσώπων για το πακέτο είναι μικρότερος 
από τον ελάχιστο αριθμό που καθορίζεται 
στη σύμβαση και ο διοργανωτής 
κοινοποιήσει στον ταξιδιώτη την 
καταγγελία, εντός της προθεσμίας που 
καθορίζεται στη σύμβαση, και το αργότερο
20 ημέρες πριν από την έναρξη του 
πακέτου· ή

α) ο αριθμός των εγγεγραμμένων 
προσώπων για το πακέτο είναι μικρότερος 
από τον ελάχιστο αριθμό που καθορίζεται 
στη σύμβαση και ο διοργανωτής 
κοινοποιήσει στον ταξιδιώτη την 
καταγγελία, εντός της προθεσμίας που 
καθορίζεται στη σύμβαση και, σε κάθε 
περίπτωση, το αργότερο: 

i) έως την 20η ημέρα πριν από την 
αναχώρηση για ταξίδια άνω των 6 
ημερών,
ii) έως την έβδομη ημέρα πριν από την 
αναχώρηση για ταξίδια 2 έως 6 ημερών,
iii) έως 48 ώρες πριν από την αναχώρηση 
για ημερήσιες εκδρομές,
ή

Or. de
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Αιτιολόγηση

Η γενική προθεσμία 20 ημερών για κάθε είδος ταξιδιού είναι υπερβολικά άκαμπτη· εν 
προκειμένω είναι σκόπιμο να υπάρχει μια κλιμάκωση, η οποία θα βασίζεται στο δοκιμασμένο 
αυστριακό σύστημα. Αυτό εξυπηρετεί και τις δύο πλευρές· αφενός τις επιχειρήσεις, αφετέρου και 
κυρίως τους καταναλωτές, δεδομένου ότι δεν τους συμφέρει να ακυρώνεται μια ημερήσια 
εκδρομή μόνο και μόνο επειδή ο διοργανωτής υποχρεώνεται από τον νόμο να γνωρίζει ακριβώς 
τον αριθμό συμμετεχόντων ήδη 20 ημέρες πριν από την αναχώρηση.

Τροπολογία 65

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 10 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Σε περίπτωση καταγγελίας δυνάμει των 
παραγράφων 1, 2 και 3, ο διοργανωτής 
επιστρέφει κάθε ποσό που έχει καταβληθεί
αχρεωστήτως από τον ταξιδιώτη εντός 
δεκατεσσάρων ημερών.

4. Σε περίπτωση καταγγελίας δυνάμει των 
παραγράφων 1, 2 και 3, ο διοργανωτής 
επιστρέφει κάθε ποσό που έχει καταβληθεί 
από τον ταξιδιώτη εντός δεκατεσσάρων 
ημερών.

Or. de

Αιτιολόγηση

Θα ήταν δύσκολο να τεκμηριωθεί με ακρίβεια ποια ποσά έχουν καταβληθεί αχρεωστήτως. 
Ποιος θα έφερε στην περίπτωση αυτή το βάρος της απόδειξης;

Τροπολογία 66

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 11 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Εάν κάποια από τις υπηρεσίες δεν 
εκτελεστεί σύμφωνα με τη σύμβαση, ο 
διοργανωτής υποχρεούται να 
αποκαταστήσει την έλλειψη 
συμμόρφωσης, εκτός αν αυτό είναι 
δυσανάλογο.

2. Εάν κάποια από τις υπηρεσίες δεν 
εκτελεστεί σύμφωνα με τη σύμβαση, ο 
διοργανωτής υποχρεούται να 
αποκαταστήσει την έλλειψη 
συμμόρφωσης, εκτός αν αυτό είναι 
δυσανάλογο ή αν η έλλειψη συμμόρφωσης 
οφείλεται στον ταξιδιώτη. Η διάταξη 
αυτή ισχύει επίσης όταν δεν πληρούται η 
προϋπόθεση του άρθρου 12 παράγραφος 
3 στοιχείο β.
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Or. de

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία προβλέπει την εναρμόνιση με τους κανόνες για τη μείωση της τιμής και την 
αποζημίωση, προκειμένου να υπάρχει συνοχή μεταξύ των διατάξεων.

Τροπολογία 67

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 11 – παράγραφος 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4α. Στην περίπτωση της παραγράφου 4, ο 
ταξιδιώτης μπορεί να καταγγείλει τη 
σύμβαση, εφόσον υπήρχε σημαντική 
έλλειψη συμμόρφωσης με τους όρους της 
σύμβασης και η μετέπειτα εκτέλεση της 
υπηρεσίας δεν ήταν δυνατή ή επιτυχής.

Or. de

Τροπολογία 68

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 11 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Εφόσον είναι αδύνατον να διασφαλιστεί 
η έγκαιρη επιστροφή του ταξιδιώτη λόγω 
αναπόφευκτων και έκτακτων περιστάσεων, 
ο διοργανωτής δεν φέρει το κόστος 
συνέχισης της παραμονής πέραν των 100 
ευρώ ανά διανυκτέρευση και τριών 
διανυκτερεύσεων ανά ταξιδιώτη.

5. Εφόσον είναι αδύνατον να διασφαλιστεί 
η έγκαιρη επιστροφή του ταξιδιώτη λόγω 
αναπόφευκτων και έκτακτων περιστάσεων, 
ο διοργανωτής δεν φέρει το κόστος 
συνέχισης της παραμονής πέραν των πέντε 
διανυκτερεύσεων ανά ταξιδιώτη. Ο 
διοργανωτής φροντίζει για τη διαμονή, 
χρησιμοποιώντας ως βάση την κατηγορία 
ξενοδοχείου για την οποία είχε 
πραγματοποιηθεί κράτηση. Ο ταξιδιώτης 
μπορεί να πραγματοποιήσει μόνος του 
κράτηση, μόνο σε περίπτωση που ο 
διοργανωτής δηλώσει ρητά ότι δεν 
μπορεί ή δεν θέλει να αναλάβει τη 
διαμονή. Στην περίπτωση αυτή, ο 
ταξιδιώτης έχει το δικαίωμα να ζητήσει 
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από τον διοργανωτή την κάλυψη του 
κόστους για έως τρεις διανυκτερεύσεις 
ανά άτομο χωρίς όριο τιμής ή για έως 
πέντε διανυκτερεύσεις με ανώτατο όριο 
τα 100 ευρώ ανά διανυκτέρευση.

Or. de

Αιτιολόγηση

Στο σημείο αυτό θα πρέπει να βρεθεί ένας ισορροπημένος συμβιβασμός για όλους τους 
συμμετέχοντες. Εάν ο διοργανωτής φροντίζει ο ίδιος για τις διανυκτερεύσεις, θα πρέπει να 
καλύπτει το κόστος για 5 διανυκτερεύσεις, χωρίς ανώτατο όριο τιμής. Όταν ωστόσο πρέπει να 
πραγματοποιήσει κράτηση ο ίδιος ο ταξιδιώτης, θα πρέπει να αποζημιώνεται για έως 3 
διανυκτερεύσεις χωρίς ανώτατο όριο τιμής ή για έως 5 διανυκτερεύσεις με ανώτατο όριο τα 100 
ευρώ ανά διανυκτέρευση.

Τροπολογία 69

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 11 – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6. Ο περιορισμός του κόστους που 
αναφέρεται στην παράγραφο 5 δεν 
εφαρμόζεται για τα άτομα με μειωμένη 
κινητικότητα, όπως ορίζεται στον 
κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1107/2006 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 5ης Ιουλίου 2006, 
σχετικά με τα δικαιώματα των ατόμων με 
αναπηρία και των ατόμων με μειωμένη 
κινητικότητα όταν ταξιδεύουν 
αεροπορικώς28, και κάθε πρόσωπο που τα 
συνοδεύει, τις εγκύους και τα ασυνόδευτα 
παιδιά, καθώς και για τα άτομα που 
έχουν ανάγκη από ειδική ιατρική βοήθεια, 
εάν ο διοργανωτής έχει ειδοποιηθεί 
σχετικά με τις ιδιαίτερες ανάγκες τους 
τουλάχιστον 48 ώρες πριν από την έναρξη 
του πακέτου. Ο διοργανωτής μπορεί να 
μην επικαλεσθεί αναπόφευκτες και 
έκτακτες περιστάσεις για να περιορίσει το 
κόστος που αναφέρεται στην παράγραφο 
5, αν ο σχετικός πάροχος μεταφορικών 
υπηρεσιών δεν μπορεί να βασιστεί σε 

6. Στις περιπτώσεις αναπόφευκτων και 
έκτακτων περιστάσεων, δίνεται ιδιαίτερη 
προσοχή στα άτομα με μειωμένη 
κινητικότητα. Ο διοργανωτής λαμβάνει 
υπόψη, στο μέτρο του δυνατού, τις 
εκάστοτε ανάγκες των ατόμων με 
μειωμένη κινητικότητα.



PR\1011179EL.doc 47/61 PE524.596v01-00

EL

αυτές τις περιστάσεις, βάσει της 
ισχύουσας νομοθεσίας της Ένωσης.
__________________
28 ΕΕ L 204 της 26.7.2006, σ. 1.

Or. de

Αιτιολόγηση

Τα άτομα με μειωμένη κινητικότητα δεν θα πρέπει να ευνοούνται έναντι των συνταξιδιωτών 
τους. Η απαγόρευση της εφαρμογής του περιορισμού του κόστους για πρόσθετες 
διανυκτερεύσεις συνεπάγεται έναν ανυπολόγιστο κίνδυνο για τον διοργανωτή. Ιδίως για τους 
διοργανωτές που ειδικεύονται σε ταξίδια με υψηλό ποσοστό ταξιδιωτών με μειωμένη 
κινητικότητα, η επιβάρυνση αυτή θα είναι σημαντική και επιζήμια, κάτι το οποίο θα επηρεάσει 
αρνητικά την ελκυστικότητα του κλάδου.

Τροπολογία 70

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 12 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ο ταξιδιώτης έχει δικαίωμα σε μείωση 
της τιμής κατά 50%, όταν η μη 
συμμόρφωση με τους όρους της 
σύμβασης οφείλεται σε αναπόφευκτες και 
έκτακτες περιστάσεις.

Or. de

Αιτιολόγηση

Η διάταξη περί ποσοστιαίας μείωσης πρέπει να περιλαμβάνεται στη δεύτερη και όχι στην τρίτη 
παράγραφο.

Τροπολογία 71

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 12 – παράγραφος 3 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Ο ταξιδιώτης δεν έχει δικαίωμα σε
μείωση της τιμής ή αποζημίωση για 

3. Ο ταξιδιώτης δεν έχει δικαίωμα σε 
αποζημίωση για ζημίες, εάν:
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ζημίες, εάν:

Or. de

Αιτιολόγηση

Το δικαίωμα σε μείωση της τιμής θα πρέπει να υφίσταται ανεξάρτητα από τους λόγους στους 
οποίους οφείλεται η μη συμμόρφωση με τους όρους της σύμβασης. Η εν λόγω μείωση τιμής 
δικαιολογείται αντικειμενικά, δεδομένου ότι οι υπηρεσίες για τις οποίες έχει πληρώσει ο 
ταξιδιώτης δεν έχουν παρασχεθεί σε συμμόρφωση με τους όρους της σύμβασης.

Τροπολογία 72

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 12 – παράγραφος 3 – στοιχείο α – σημείο iii

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

iii) οφείλεται σε αναπόφευκτες και 
έκτακτες περιστάσεις ή

διαγράφεται

Or. de

Αιτιολόγηση

Η ρύθμιση αυτή θα επιβάρυνε υπερβολικά τον καταναλωτή. Στην περίπτωση αυτή, ο κίνδυνος 
πρέπει να βαρύνει εξίσου και τα δύο μέρη.

Τροπολογία 73

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 12 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Τυχόν δικαίωμα αποζημίωσης ή 
μείωσης της τιμής βάσει της παρούσας 
οδηγίας δεν θίγει τα δικαιώματα των 
ταξιδιωτών βάσει του κανονισμού (ΕΚ) 
αριθ. 261/200429, του κανονισμού (ΕΚ) 
αριθ. 1371/200730, του κανονισμού (ΕΕ) 
αριθ. 1177/201031 και του κανονισμού
(ΕΕ) αριθ. 181/201132. Οι ταξιδιώτες 
δικαιούνται να υποβάλουν αίτηση 
αποζημίωσης βάσει της παρούσας οδηγίας 
και των εν λόγω κανονισμών, αλλά δεν 
δικαιούνται για τα ίδια γεγονότα να 

5. Τυχόν δικαίωμα αποζημίωσης ή 
μείωσης της τιμής βάσει της παρούσας 
οδηγίας δεν θίγει τα δικαιώματα των 
ταξιδιωτών βάσει του κανονισμού (ΕΚ) 
αριθ. 261/200429, του κανονισμού (ΕΚ) 
αριθ. 1371/200730, του κανονισμού (ΕΕ) 
αριθ. 1177/201031 και του κανονισμού
(ΕΕ) αριθ. 181/201132. Οι ταξιδιώτες 
δικαιούνται να εγείρουν αιτήματα βάσει 
της παρούσας οδηγίας και των εν λόγω 
κανονισμών, ιδίως περαιτέρω αξιώσεις 
αποζημίωσης. Ωστόσο, δεν δικαιούνται 
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σωρεύσουν δικαιώματα βάσει διαφόρων 
νομικών βάσεων εάν τα δικαιώματα 
διασφαλίζουν ταυτόσημο συμφέρον ή 
έχουν ταυτόσημους στόχους.

για τα ίδια γεγονότα να σωρεύσουν
αξιώσεις αποζημίωσης βάσει διαφόρων 
νομικών βάσεων.

__________________ __________________
29 ΕΕ L 46 της 17.2.2004, σ. 1. 29 ΕΕ L 46 της 17.2.2004, σ. 1.
30 ΕΕ L 315 της 3.12.2007, σ. 14. 30 ΕΕ L 315 της 3.12.2007, σ. 14.
31 ΕΕ L 334 της 17.2.2010, σ. 1. 31 ΕΕ L 334 της 17.2.2010, σ. 1.
32 ΕΕ L 55 της 28.2.2011, σ. 1. 32 ΕΕ L 55 της 28.2.2011, σ. 1.

Or. de

Αιτιολόγηση

Η αλλαγή αντικατοπτρίζει τις αλλαγές στον κανονισμό για τα δικαιώματα των επιβατών και 
λαμβάνει υπόψη την υπόθεση που εκκρεμεί ενώπιον του ΔΕΕ (αρ. πρωτ.: XZR/111/12).

Τροπολογία 74

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 12 – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6. Η περίοδος παραγραφής για την 
υποβολή των αξιώσεων, δυνάμει του 
παρόντος άρθρου, δεν επιτρέπεται να 
είναι μικρότερη από ένα έτος.

6. Η περίοδος παραγραφής για την 
υποβολή των αξιώσεων ανέρχεται σε δύο 
έτη από τη γένεση της αξίωσης.

Or. de

Αιτιολόγηση

Η περίοδος δύο ετών είναι πανομοιότυπη με την περίοδο που εγκρίθηκε στις 5.11.2013 από την 
επιτροπή IMCO σε σχέση με τον κανονισμό για τα δικαιώματα των επιβατών.

Τροπολογία 75

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 14 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι ο Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι ο 
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διοργανωτής παρέχει γρήγορα συνδρομή 
στον ταξιδιώτη που αντιμετωπίζει 
πρόβλημα, ιδίως:

διοργανωτής παρέχει αμελλητί κατάλληλη
συνδρομή στον ταξιδιώτη που 
αντιμετωπίζει πρόβλημα, ιδίως:

Or. de

Τροπολογία 76

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 14 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) με την παροχή συνδρομής στον 
ταξιδιώτη για την εξ αποστάσεως 
επικοινωνία και με εναλλακτικούς 
ταξιδιωτικούς διακανονισμούς.

β) με την παροχή συνδρομής στον 
ταξιδιώτη για την εξ αποστάσεως 
επικοινωνία και την εξασφάλιση 
εναλλακτικών ταξιδιωτικών 
διακανονισμών.

Or. de

Τροπολογία 77

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 14 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ο διοργανωτής δύναται να επιβάλει εύλογο 
τέλος για τέτοιου είδους συνδρομή σε 
περίπτωση που η κατάσταση αυτή 
προκλήθηκε από αμέλεια ή πρόθεση του 
ταξιδιώτη.

Ο διοργανωτής δύναται να επιβάλει εύλογο 
τέλος για τέτοιου είδους συνδρομή.

Or. de

Αιτιολόγηση

Το κείμενο προβλέπει τη δυνατότητα επιβολής τέλους για την εν λόγω συνδρομή μόνο σε 
περίπτωση ευθύνης του ταξιδιώτη για την κατάσταση που έχει προκληθεί. Η διάταξη αυτή 
συνεπάγεται σημαντικό κίνδυνο για τον διοργανωτή.
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Τροπολογία 78

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 15 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε οι 
διοργανωτές και οι λιανοπωλητές που 
διευκολύνουν την προμήθεια 
εξατομικευμένων ταξιδιωτικών 
διακανονισμών και είναι εγκατεστημένοι 
στο έδαφός τους να εξασφαλίζουν 
εγγύηση για την αποτελεσματική και 
άμεση επιστροφή όλων των πληρωμών που 
πραγματοποιούν οι ταξιδιώτες και, εφόσον 
περιλαμβάνεται η μεταφορά επιβατών, για 
τον αποτελεσματικό και άμεσο
επαναπατρισμό των ταξιδιωτών σε 
περίπτωση αφερεγγυότητας.

1. Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε οι 
διοργανωτές και οι λιανοπωλητές που 
διευκολύνουν την προμήθεια
οργανωμένων ταξιδιών και
εξατομικευμένων ταξιδιωτικών 
διακανονισμών να εξασφαλίζουν εγγύηση 
για την αποτελεσματική και άμεση 
επιστροφή όλων των πληρωμών που 
πραγματοποιούν οι ταξιδιώτες και, εφόσον 
περιλαμβάνεται η μεταφορά επιβατών, για 
τον αποτελεσματικό και χωρίς 
καθυστέρηση επαναπατρισμό των 
ταξιδιωτών σε περίπτωση αφερεγγυότητας
του διοργανωτή ή του λιανοπωλητή ή 
μιας εταιρείας που συμμετέχει στον 
συνδεδεμένο ταξιδιωτικό διακανονισμό.
Εφόσον είναι δυνατό, προσφέρεται η 
συνέχιση του ταξιδιού.

Or. de

Αιτιολόγηση

Οι διατάξεις σχετικά με την αποτελεσματικότητα και το πεδίο εφαρμογής της προστασίας κατά 
της αφερεγγυότητας θα πρέπει να ισχύουν τόσο για τα οργανωμένα ταξίδια όσο και για τους 
εξατομικευμένους ταξιδιωτικούς διακανονισμούς, καθώς και για όλους τους συμμετέχοντες. Ο 
επαναπατρισμός δεν θα πρέπει για παράδειγμα να πραγματοποιείται άμεσα όταν ο ταξιδιώτης 
βρίσκεται ακόμη στην αρχή του ταξιδιού του. Εφόσον μπορεί ακόμη να πραγματοποιηθεί το 
πρόγραμμα, το ταξίδι θα πρέπει να συνεχίζεται στο μέτρο του δυνατού.

Τροπολογία 79

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 16 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Εάν ένα κράτος μέλος έχει αμφιβολίες 
σχετικά με την προστασία κατά της 
αφερεγγυότητας ενός διοργανωτή ή ενός 

4. Εάν ένα κράτος μέλος έχει αμφιβολίες 
σχετικά με την προστασία κατά της 
αφερεγγυότητας ενός διοργανωτή ή ενός 
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λιανοπωλητή που διευκολύνει την 
προμήθεια εξατομικευμένων ταξιδιωτικών 
διακανονισμών και ο οποίος είναι 
εγκατεστημένος σε διαφορετικό κράτος 
μέλος και δραστηριοποιείται στο έδαφός 
του, ζητεί διευκρινίσεις από το κράτος 
μέλος εγκατάστασης. Τα κράτη μέλη 
απαντούν στα αιτήματα άλλων κρατών 
μελών το αργότερο εντός 15 εργάσιμων 
ημερών από τη λήψη τους.

λιανοπωλητή που διευκολύνει την 
προμήθεια εξατομικευμένων ταξιδιωτικών 
διακανονισμών και ο οποίος είναι 
εγκατεστημένος σε διαφορετικό κράτος 
μέλος, ζητεί διευκρινίσεις από το κράτος 
μέλος εγκατάστασης. Τα κράτη μέλη 
απαντούν στα αιτήματα άλλων κρατών
μελών το αργότερο εντός 15 εργάσιμων 
ημερών από τη λήψη τους.

Or. de

Αιτιολόγηση

Σε διαφορετική περίπτωση, θα υπήρχε δυνατότητα παράκαμψης των διατάξεων περί ευθύνης. Η 
τροπολογία συμφωνεί με το πλαίσιο του άρθρου 15 παράγραφος 1.

Τροπολογία 80

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 17 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) ότι ο ταξιδιώτης δεν θα επωφεληθεί από 
κανένα από τα δικαιώματα που παρέχει η 
παρούσα οδηγία αποκλειστικά για τους 
ταξιδιώτες οργανωμένων ταξιδιών, αλλά 
θα επωφεληθεί από το δικαίωμα 
επιστροφής των προκαταβολών και, 
εφόσον περιλαμβάνεται η μεταφορά 
επιβατών, επαναπατρισμού σε περίπτωση 
που ο λιανοπωλητής ή οποιοσδήποτε από 
τους παρόχους υπηρεσιών καθίσταται 
αφερέγγυος.

β) ότι ο ταξιδιώτης δεν θα επωφεληθεί από 
κανένα από τα δικαιώματα που παρέχει η 
παρούσα οδηγία αποκλειστικά για τους 
ταξιδιώτες οργανωμένων ταξιδιών, αλλά 
θα επωφεληθεί από το δικαίωμα 
επιστροφής των προκαταβολών και, 
εφόσον περιλαμβάνεται η μεταφορά 
επιβατών, επαναπατρισμού σε περίπτωση 
που ο λιανοπωλητής ή οποιοσδήποτε από 
τους παρόχους υπηρεσιών καθίσταται 
αφερέγγυος, και

Or. de

Τροπολογία 81

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 17 – παράγραφος 1 – στοιχείο β α (νέο)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

βα) κατά περίπτωση, το υφιστάμενο 
δικαίωμα υπαναχώρησης και τους 
σχετικούς όρους.

Or. de

Τροπολογία 82

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο -18 (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο -18
Παράλειψη ενημέρωσης

1. Όταν υφίσταται δικαίωμα 
υπαναχώρησης, αλλά ο ταξιδιώτης δεν 
έχει ενημερωθεί σχετικά, μπορεί να 
καταγγείλει τη σύμβαση χωρίς καμία 
επιβάρυνση.
2. Όταν ο ταξιδιώτης δεν έχει ενημερωθεί 
σχετικά με μια αύξηση τιμής ή κάποια 
άλλη, πρόσθετη επιβάρυνση, δεν 
υποχρεώνεται να αναλάβει το κόστος 
αυτό.

Or. de

Τροπολογία 83

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 18

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Εφόσον ο διοργανωτής είναι 
εγκατεστημένος εκτός του ΕΟΧ, ο 
λιανοπωλητής που είναι εγκατεστημένες 
σε κράτος μέλος υπόκειται στις 
υποχρεώσεις που ορίζονται για τους 

Εφόσον ο διοργανωτής είναι 
εγκατεστημένος εκτός του ΕΟΧ, ο 
λιανοπωλητής που είναι εγκατεστημένες 
σε κράτος μέλος υπόκειται στις 
υποχρεώσεις που ορίζονται για τους 
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διοργανωτές στα κεφάλαια IV και V, εκτός 
εάν ο λιανοπωλητή παράσχει αποδεικτικά 
στοιχεία ότι ο διοργανωτής πληροί τους 
όρους των κεφαλαίων IV και V.

διοργανωτές στα κεφάλαια IV και V, εκτός 
εάν ο λιανοπωλητής παράσχει αποδεικτικά 
στοιχεία ότι ο διοργανωτής πληροί τους 
όρους των κεφαλαίων IV και V. Κατά τη 
μεσολάβηση ενός τέτοιου διοργανωτή δεν 
εφαρμόζονται οι υφιστάμενες διατάξεις 
περί ευθύνης για αποζημίωση λόγω 
παράλειψης εκτέλεσης συμβατικών 
καθηκόντων δέουσας επιμέλειας. Οι 
διατάξεις αυτές δεν θίγουν τις λοιπές 
εθνικές ρυθμίσεις περί ευθύνης του 
λιανοπωλητή.

Or. de

Τροπολογία 84

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 19

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι ένας 
λιανοπωλητής ο οποίος έχει συμφωνήσει 
να μεριμνήσει για την κράτηση πακέτου ή 
εξατομικευμένων ταξιδιωτικών υπηρεσιών 
ή ο οποίος διευκολύνει την κράτηση των 
εν λόγω υπηρεσιών ευθύνεται για τυχόν 
σφάλματα που παρουσιάζονται στη 
διαδικασία κράτησης, εκτός εάν τα εν 
λόγω σφάλματα καταλογίζονται στον 
ταξιδιώτη ή σε αναπόφευκτες και έκτακτες 
περιστάσεις.

Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι ένας 
λιανοπωλητής ο οποίος έχει συμφωνήσει 
να μεριμνήσει για την κράτηση πακέτου ή 
εξατομικευμένων ταξιδιωτικών υπηρεσιών 
ή ο οποίος διευκολύνει την κράτηση των 
εν λόγω υπηρεσιών ευθύνεται όταν του 
διαφεύγουν σφάλματα στη διαδικασία 
κράτησης. Ένας λιανοπωλητής δεν 
ευθύνεται όταν τα σφάλματα κράτησης
καταλογίζονται στον ταξιδιώτη ή σε 
αναπόφευκτες και έκτακτες περιστάσεις.

Or. de

Αιτιολόγηση

Από την αρχική αιτιολογική σκέψη 37 προκύπτει ότι ο λιανοπωλητής φέρει ευθύνη για 
σφάλματα κατά την κράτηση, μόνο όταν αυτά οφείλονται στον ίδιο. Θα ήταν δυσανάλογο να 
επεκταθεί η ευθύνη του λιανοπωλητή πέραν της δικής του σφαίρας επιρροής. Επομένως, η 
αποσαφήνιση αυτή θα πρέπει να ενταχθεί και στο αντίστοιχο άρθρο.
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Τροπολογία 85

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 26 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η οδηγία 90/314/ΕΟΚ καταργείται από τον
[18ο μήνα μετά τη θέση σε ισχύ της 
παρούσας οδηγίας].

Η οδηγία 90/314/ΕΟΚ καταργείται από τον
[24ο μήνα μετά τη θέση σε ισχύ της 
παρούσας οδηγίας].

Or. de

Τροπολογία 86

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 27 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη θεσπίζουν και 
δημοσιεύουν, το αργότερο στις [18 μήνες 
μετά την έναρξη ισχύος της παρούσας 
οδηγίας] τις αναγκαίες νομοθετικές, 
κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις για 
να συμμορφωθούν με την παρούσα οδηγία.
Ανακοινώνουν αμέσως στην Επιτροπή το 
κείμενο των εν λόγω διατάξεων.

(Δεν αφορά το ελληνικό κείμενο)

Or. de

Τροπολογία 87

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 27 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Εφαρμόζουν τις διατάξεις αυτές από τις
[18 μήνες μετά την έναρξη ισχύος της 
παρούσας οδηγίας].

2. Εφαρμόζουν τις διατάξεις αυτές από τις
[24 μήνες μετά την έναρξη ισχύος της 
παρούσας οδηγίας].

Or. de
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ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Γενικά
Ο εισηγητής χαιρετίζει την αναθεώρηση της οδηγίας 90/314/ΕΟΚ για τα οργανωμένα 
ταξίδια, ιδίως λόγω της ανάγκης συμπερίληψης του ηλεκτρονικού εμπορίου. Ωστόσο, δεν θα 
πρέπει να παραγνωρίζεται ότι η ταξιδιωτική αγορά, ιδίως στο Διαδίκτυο, βρίσκεται σε διαρκή 
κίνηση και αναπτύσσονται τακτικά νέες επιχειρηματικές ιδέες. Κατά συνέπεια, δεν θα πρέπει 
να οριστεί υπερβολικά στενό και συγκεκριμένο πεδίο εφαρμογής της οδηγίας, ώστε να 
εξασφαλιστεί ότι η οδηγία δεν θα είναι ήδη ξεπερασμένη κατά την έγκρισή της. Πρέπει 
οπωσδήποτε να αποτραπεί η ανάπτυξη επιχειρηματικών μοντέλων τα οποία θα αποσκοπούν 
στην παράκαμψη του πεδίου εφαρμογής. Ο επιτακτικός χαρακτήρας της οδηγίας αποτελεί 
συνεπώς ιδιαίτερα σημαντικό στοιχείο, όπως και η υποχρέωση των κρατών μελών να 
εξασφαλίζουν τη συμμόρφωση με την οδηγία και την αποτελεσματικότητα και το πεδίο 
εφαρμογής της προστασίας κατά της αφερεγγυότητας, καθώς και να θεσπίζουν κυρώσεις και 
να τις εφαρμόζουν σε περιπτώσεις παραβάσεων από τις επιχειρήσεις. Σημαντική είναι επίσης 
η αμοιβαία αναγνώριση της προστασίας κατά της αφερεγγυότητας και η διοικητική 
συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών. Επιπλέον, είναι ιδιαίτερα σημαντικό τα κράτη μέλη 
και η Επιτροπή να πραγματοποιούν αναφορά στα δικαιώματα που παρέχει η παρούσα οδηγία 
και να επισημαίνουν για ποιο είδος ταξιδιών ισχύει η οδηγία και για ποια ταξίδια δεν 
παρέχεται σχετική προστασία.
Πέραν τούτου θα πρέπει να εξασφαλίζεται ότι η νέα οδηγία δεν αλληλεπικαλύπτεται με τις 
ισχύουσες διατάξεις περί δικαιωμάτων των επιβατών. Θα πρέπει να τονιστεί ότι ο σωρευτικός 
υπολογισμός δικαιωμάτων είναι δυνατός μόνο όταν δεν εγείρεται η ίδια αξίωση. Πρέπει, 
ωστόσο, να εξακολουθεί να παρέχεται η δυνατότητα περαιτέρω αξιώσεων αποζημίωσης. Ως 
γενική αρχή, οι συμμετέχουσες επιχειρήσεις πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να αξιώνουν 
αποζημίωση η μία από την άλλη. Όσον αφορά τις ειδικές ρυθμίσεις σχετικά με τη διευθέτηση 
των αξιώσεων στο πλαίσιο των εσωτερικών σχέσεων, αυτές θα ορίζονται από το εθνικό 
δίκαιο. Ο καταναλωτής θα πρέπει όμως πάντα να απευθύνεται στον διοργανωτή, καθότι δεν 
τον αφορά το νομικό πλαίσιο σχετικά με τις εσωτερικές σχέσεις.

Πλήρης ή ελάχιστη εναρμόνιση
Ιδιαίτερα σημαντικό είναι το ζήτημα αν πρέπει να επιδιωχθεί πλήρης ή ελάχιστη εναρμόνιση. 
Στο σημείο αυτό, η πρόταση της Επιτροπής δεν έχει σαφή θέση. Σίγουρα δεν είναι εύκολο να 
υιοθετηθεί σαφής προσέγγιση, ιδίως όταν είναι πιθανό ότι η πλήρης εναρμόνιση θα 
συναντήσει τη σημαντική αντίσταση ορισμένων κρατών μελών. Ωστόσο, δεν θα πρέπει να 
ξεχνάμε ότι στόχος είναι μια κοινή εσωτερική αγορά. Οι καταναλωτές θα πρέπει επομένως να 
διαθέτουν ενιαία προστασία και σαφή δικαιώματα, είτε ζουν στο Eupen είτε στο Aachen, τα 
οποία απέχουν μόλις 16 χιλιόμετρα, αλλά βρίσκονται σε διαφορετικά κράτη μέλη. Ως εκ 
τούτου, ο εισηγητής θεωρεί ότι η πλήρης εναρμόνιση εξυπηρετεί το συμφέρον των 
Ευρωπαίων καταναλωτών, αλλά και των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων για λόγους 
ανταγωνισμού. Προκειμένου να εξασφαλιστεί μια ενιαία προσέγγιση, στην οδηγία 
ενσωματώθηκε ένα νέο άρθρο σχετικά με το «Επίπεδο εναρμόνισης», το οποίο είναι 
πανομοιότυπο με το άρθρο 4 της οδηγίας για τα δικαιώματα των καταναλωτών. Σύμφωνα με 
αυτό, τα κράτη μέλη δεν μπορούν να διατηρούν ή να εισάγουν στην εθνική τους νομοθεσία 
διατάξεις που παρεκκλίνουν από αυτές που καθορίζονται στην παρούσα οδηγία, εκτός εάν 
ορίζεται διαφορετικά στην παρούσα οδηγία. Αυτό ισχύει και για περισσότερο ή λιγότερο 
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αυστηρές διατάξεις για την εξασφάλιση διαφορετικού επιπέδου προστασίας του καταναλωτή. 
Ο εισηγητής γνωρίζει ότι στο σημείο αυτό ενδέχεται να υπάρξει σημαντική αντίσταση από τα 
κράτη μέλη. Είναι ωστόσο ιδιαίτερα σημαντικό να καθιερωθεί υψηλό κοινό επίπεδο 
προστασίας των καταναλωτών, δεδομένου ότι σε διαφορετική περίπτωση θα υπήρχε διάκριση 
σε βάρος των καταναλωτών από κράτη μέλη με χαμηλότερο επίπεδο προστασίας. Στόχος 
πρέπει να είναι η ενίσχυση του επιπέδου προστασίας, και όχι η μείωσή του. 

Πεδίο εφαρμογής και ορισμός
Όσον αφορά το πεδίο εφαρμογής, δεν θα πρέπει να περιλαμβάνονται ταξίδια τα οποία 
παρέχονται και οργανώνονται από ένα φυσικό ή νομικό πρόσωπο το οποίο δεν αποκομίζει 
άμεσο ή έμμεσο οικονομικό όφελος από αυτήν τη δραστηριότητα. Τα ταξίδια που 
οργανώνονται για μη εμπορικούς σκοπούς, για παράδειγμα από ποδοσφαιρικούς συλλόγους, 
σχολεία, πανεπιστήμια ή φιλανθρωπικά ιδρύματα, δεν θα πρέπει να συνεπάγονται
υποχρεώσεις προστασίας κατά της αφερεγγυότητας ή ευθύνη. Κάτι τέτοιο δεν θα ήταν 
λογικό.
Στο άρθρο 2 πρέπει να αποσαφηνίζονται επίσης οι όροι εξαίρεσης των επαγγελματικών 
ταξιδιών. Θα πρέπει να προβλέπεται ως προϋπόθεση η ύπαρξη σύμβασης πλαισίου, αλλά όχι 
το αν μια εταιρεία ειδικεύεται στη διοργάνωση επαγγελματικών ταξιδιών. Επιπλέον, πρέπει 
να είναι σαφές ότι, κατά τη σύναψη της σύμβασης πλαισίου με την εταιρεία, ο εργοδότης του 
ταξιδιώτη ενεργεί ως νομικό πρόσωπο. 
Επιπλέον, η εξαίρεση από το πεδίο εφαρμογής που προβλέπεται στο άρθρο 2 όσον αφορά τις 
δευτερεύουσες συμβάσεις συμπληρώθηκε ώστε να περιλαμβάνει τις συμβάσεις που αφορούν 
βοηθητικές υπηρεσίες του οργανωμένου ταξιδιού. Με την τροπολογία αυτή επιδιώκεται να 
εξασφαλιστεί ότι ορισμένοι λιανοπωλητές, ιδίως μικρά τοπικά ταξιδιωτικά πρακτορεία, δεν 
θα χαρακτηρίζονται ως πάροχοι οργανωμένων ταξιδιών επειδή πραγματοποιούν 
συμπληρωματικές κρατήσεις μεταφορικών μέσων μέχρι το σημείο αναχώρησης, π.χ. 
μετακίνηση με το τρένο μέχρι το αεροδρόμιο αναχώρησης. Σε αυτήν την περίπτωση θα 
έφεραν ευθύνη για το σύνολο του ταξιδιού, μαζί με τον καθαυτό διοργανωτή του ταξιδιού. 

Μόνον ο συνδυασμός διαφορετικών ταξιδιωτικών υπηρεσιών, όπως είναι η παροχή 
καταλύματος, η μεταφορά επιβατών, καθώς και η ενοικίαση αυτοκινήτου, θα πρέπει να 
λαμβάνεται υπόψη για τους σκοπούς της αναγνώρισης ενός οργανωμένου ταξιδιού ή 
συνδεδεμένων ταξιδιωτικών διακανονισμών (αντί του προηγούμενου όρου «εξατομικευμένοι 
ταξιδιωτικοί διακανονισμοί», ο οποίος θα πρέπει να τροποποιηθεί, καθότι χρησιμοποιείται 
ήδη σε ορισμένα κράτη μέλη με διαφορετικό περιεχόμενο). Ο συνδυασμός δύο βοηθητικών 
υπηρεσιών ή μίας κύριας υπηρεσίας με μία μη ουσιώδη βοηθητική υπηρεσία δεν θα πρέπει να 
εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας οδηγίας. Οι συμβάσεις με αμιγώς μεταφορικό 
χαρακτήρα που περιλαμβάνουν την παροχή καταλύματος, όπως π.χ. οι μετακινήσεις με 
διανυκτέρευση σε κλινάμαξα αμαξοστοιχίας ή σε επιβατηγό πλοίο, δεν θα πρέπει επομένως 
να εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής. Ωστόσο, θα πρέπει να περιλαμβάνονται οι κρουαζιέρες 
και τα πολυήμερα ταξίδια με τρένο που περιλαμβάνουν παροχή καταλύματος, εφόσον 
αποτελούνται από περισσότερα τμήματα ταξιδιού και έχουν ρητά ταξιδιωτικό και όχι αμιγώς 
μεταφορικό χαρακτήρα. 
Προκειμένου να αποφευχθεί η δυσανάλογη επιβάρυνση του ξενοδοχειακού κλάδου, οι απλές 
διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχείο μαζί με τους συναφείς διακανονισμούς, όπως εισιτήρια για 
μιούζικαλ ή θεραπείες ευεξίας, θα πρέπει να εξαιρούνται, όταν το κύριο στοιχείο του ταξιδιού 
δεν αφορά σαφώς τις βοηθητικές υπηρεσίες. Όσον αφορά τον χαρακτηρισμό μιας βοηθητικής 
υπηρεσίας ως «ουσιώδους» ή «μη ουσιώδους», αυτός δεν πρέπει να εξαρτάται αποκλειστικά 
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από ένα όριο τιμής του 20%, αλλά θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη και ο χαρακτήρας του 
ταξιδιού, η ρητή επιθυμία του ταξιδιώτη κατά την κράτηση ή ο χαρακτηρισμός που 
χρησιμοποιεί ο πάροχος κατά την κράτηση.
Είναι σημαντικό να υπάρχει σαφής οριοθέτηση μεταξύ οργανωμένου ταξιδιού και 
«συνδεδεμένων ταξιδιωτικών διακανονισμών» και να αποσαφηνίζεται το ζήτημα της 
κατανομής της ευθύνης, μεταξύ άλλων και στο πλαίσιο των πληροφοριών πριν από τη 
σύναψη της σύμβασης. 

Πληροφορίες πριν από τη σύναψη της σύμβασης, υπαναχώρηση και καταγγελία
Όσον αφορά τις πληροφορίες πριν από τη σύναψη της σύμβασης, δεν θα πρέπει να 
επιβάλλονται στους διοργανωτές υπερβολικές υποχρεώσεις πληροφόρησης. Για παράδειγμα, 
θα ήταν υπερβολικό να ζητείται η υποχρεωτική κοινοποίηση πληροφοριών σχετικά με τις 
γλώσσες που θα χρησιμοποιούνται σε όλες τις δραστηριότητες ή σχετικά με την 
καταλληλότητα των δραστηριοτήτων για άτομα με μειωμένη κινητικότητα. Οι πληροφορίες 
σχετικά με την καταλληλότητα για άτομα με μειωμένη κινητικότητα θα πρέπει να παρέχονται 
κατόπιν συγκεκριμένου αιτήματος. Αντιθέτως, είναι ιδιαίτερα σημαντικό να παρέχονται 
αναλυτικά στοιχεία επικοινωνίας, μεταξύ άλλων και για την περίπτωση που ο ταξιδιώτης 
επιθυμεί να εγείρει αξίωση για μη συμμόρφωση με τους όρους της σύμβασης. 
Θα πρέπει να προβλέπεται ρητά δικαίωμα υπαναχώρησης για συμβάσεις οι οποίες 
συνάπτονται εκτός εμπορικών καταστημάτων και εξ αποστάσεως συμβάσεις. Στο πλαίσιο 
αυτό θα πρέπει να παρέχεται στον ταξιδιώτη δικαίωμα υπαναχώρησης για 24 ώρες από την 
κοινοποίηση της επιβεβαίωσης της κράτησης. Αυτό δεν θα πρέπει ωστόσο να ισχύει για εξ 
αποστάσεως συμβάσεις οι οποίες συνάπτονται εντός χρονικού διαστήματος μικρότερου από 
14 ημέρες πριν από την αναχώρηση.
Επιπλέον, οι ταξιδιώτες θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να καταγγείλουν τη σύμβαση ανά 
πάσα στιγμή έναντι κατάλληλης αποζημίωσης. Το βάρος της απόδειξης όσον αφορά την 
καταλληλότητα της αποζημίωσης το φέρει ο διοργανωτής, δεδομένου ότι μόνο αυτός μπορεί 
να γνωρίζει τις χρεώσεις με τις οποίες βαρύνεται ή τις οποίες εξοικονομεί. Όταν ένα ταξίδι 
επηρεάζεται σημαντικά από αναπόφευκτες και έκτακτες περιστάσεις, όπως πόλεμος ή 
θεομηνία, ο ταξιδιώτης θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα να καταγγείλει τη σύμβαση χωρίς 
καταβολή αποζημίωσης. Αυτό ωστόσο δεν θα πρέπει να ισχύει, όταν οι εν λόγω περιστάσεις 
υπήρχαν ήδη πριν από την κράτηση και ο ταξιδιώτης ήταν ενήμερος σχετικά με αυτές. 

Τροποποιήσεις του ταξιδιού, μειώσεις ή αυξήσεις τιμών
Σε ορισμένες περιπτώσεις ενδέχεται ο διοργανωτής να είναι υποχρεωμένος να τροποποιήσει 
μονομερώς τη σύμβαση του ταξιδιού. Εφόσον η τροποποίηση αυτή αφορά κύρια 
χαρακτηριστικά του ταξιδιού και οδηγεί σε σημαντική αλλαγή, ο ταξιδιώτης έχει δικαίωμα 
υπαναχώρησης, χωρίς να συνεπάγεται αυτό οικονομική ζημία για τον ίδιο. Πρέπει επομένως 
να μπορεί να καταγγείλει συνολικά τη σύμβαση ταξιδιού, συμπεριλαμβανομένων των 
βοηθητικών υπηρεσιών για τις οποίες έχει πραγματοποιήσει κράτηση. Οι αυξήσεις τιμών θα 
πρέπει να μπορούν να κοινοποιούνται μόνο σε περίπτωση που υπερβαίνουν το 3% της τιμής 
του ταξιδιού. Οι μειώσεις τιμών πρέπει να κοινοποιούνται σε κάθε περίπτωση αν 
υπερβαίνουν το 3%. Σε περίπτωση μείωσης τιμών, ο διοργανωτής μπορεί να επιβάλει χρέωση 
έως 10 ευρώ ανά ταξιδιώτη για διοικητικά έξοδα. Οι αλλαγές τιμών πρέπει πάντα να 
αιτιολογούνται γραπτώς. Ως νομική συνέπεια της αύξησης των τιμών κατά ποσοστό άνω του 
10% ή μιας επιτρεπόμενης σημαντικής τροποποίησης της σύμβασης θα πρέπει, εκτός από το 
δικαίωμα υπαναχώρησης χωρίς επιβάρυνση για τον ταξιδιώτη, να προβλέπεται εναλλακτικά 
και δικαίωμα συμμετοχής σε ισοδύναμο ταξίδι. Συχνά, το δικαίωμα υπαναχώρησης δεν 
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εξυπηρετεί τον ταξιδιώτη, εάν δεν μπορεί σε μικρό χρονικό διάστημα να πραγματοποιήσει 
κράτηση για κάποιο ισοδύναμο ταξίδι. Ιδιαίτερα στην υψηλή περίοδο ή για (μικρότερες) 
ομάδες ταξιδιωτών ή οικογένειες, αυτό παίζει σημαντικό ρόλο. Ο ταξιδιώτης πρέπει 
επομένως να διαθέτει τις εξής τρεις επιλογές: αποδοχή του ταξιδιού με αυξημένη τιμή, 
αποδοχή της εναλλακτικής επιλογής ταξιδιού ή καταγγελία της σύμβασης με δικαίωμα 
άμεσης επιστροφής του ήδη καταβληθέντος ποσού για το ταξίδι, συμπεριλαμβανομένων 
όλων των πρόσθετων εξόδων. Σε περίπτωση που ο ταξιδιώτης δεν απαντήσει στην 
κοινοποίηση της τροποποίησης της σύμβασης ή της αύξησης της τιμής κατά ποσοστό άνω 
του 10%, θεωρείται ότι αποδέχεται το ταξίδι με την αυξημένη τιμή. Το βάρος της απόδειξης 
αυτής της κοινοποίησης το φέρει ο διοργανωτής.

Ταξιδιώτης που αντιμετωπίζει προβλήματα 
Αν ο ταξιδιώτης αντιμετωπίσει προβλήματα κατά τη διάρκεια του ταξιδιού, θα πρέπει ο 
διοργανωτής να υποχρεούται να παρέχει άμεσα κατάλληλη βοήθεια, ακόμη και αν δεν 
ευθύνεται για τα προβλήματα αυτά. Η βοήθεια αυτή περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, την 
παροχή πληροφοριών, την παροχή πρακτικής βοήθειας, για παράδειγμα, όσον αφορά τις 
επικοινωνίες εξ αποστάσεως, ή την παροχή εναλλακτικών ταξιδιωτικών διακανονισμών. Δεν 
θα πρέπει ωστόσο να επιβαρύνεται οικονομικά ο διοργανωτής, δεδομένου ότι δεν έχει καμία 
επιρροή στην κατάσταση στην οποία βρίσκεται ο ταξιδιώτης. Ο ταξιδιώτης πρέπει να 
καλύπτει μόνος του τα έξοδα που προκύπτουν ή να ζητεί την κάλυψή τους από κάποιον τρίτο 
ο οποίος φέρει τη σχετική ευθύνη. Παρόλα αυτά, οι διοργανωτές θα πρέπει, στο πλαίσιο των 
υποχρεώσεων πληροφόρησης πριν από τη σύναψη της σύμβασης, να αναφέρονται στις 
δυνατότητες ταξιδιωτικής ασφάλισης καθώς και ασφάλισης ακύρωσης.

Προστασία κατά της αφερεγγυότητας
Είναι σημαντικό να υπάρχει μέριμνα για την ύπαρξη ολοκληρωμένης προστασίας κατά της 
αφερεγγυότητας. Αυτό δεν ισχύει μόνο για την οικονομική κάλυψη, αλλά και για τον χωρίς 
καθυστέρηση επαναπατρισμό, σε περίπτωση που ένας ταξιδιώτης «εγκλωβιστεί» σε άλλο 
κράτος μέλος από αυτό από το οποίο προέρχεται. Οι ταξιδιώτες πρέπει να προστατεύονται 
έναντι της αφερεγγυότητας του διοργανωτή, του λιανοπωλητή ή μιας από τις εταιρείες που 
συμμετέχουν στον εξατομικευμένο ταξιδιωτικό διακανονισμό. Παράλληλα όμως θα πρέπει να 
αποσαφηνίζεται ότι ο επαναπατρισμός των ταξιδιωτών σε περίπτωση αφερεγγυότητας δεν 
είναι υποχρεωτικό να πραγματοποιείται άμεσα, καθότι κάτι τέτοιο θα μπορούσε να σημαίνει, 
σε περίπτωση αμφιβολίας, ότι οι ταξιδιώτες πρέπει υποχρεωτικά να επαναπατριστούν, ακόμη 
και αν βρίσκονται ακόμη στην αρχή των διακοπών τους. Αντιθέτως, θα πρέπει, εφόσον είναι 
δυνατό, να προσφέρεται δυνατότητα συνέχισης του ταξιδιού. 

Αντικειμενική ευθύνη
Ιδιαίτερα σημαντικό είναι επίσης το ζήτημα της αντικειμενικής ευθύνης. Η ευθύνη αυτή δεν 
θα πρέπει να απορρίπτεται καθαυτή. Είναι γεγονός ότι, όπως και στην περίπτωση της 
αναθεώρησης της οδηγίας για τα δικαιώματα των επιβατών, για την τροποποίηση του 
κανονισμού (ΕΚ) 261/2004, στην περίπτωση που είναι αδύνατον να διασφαλιστεί η έγκαιρη 
επιστροφή του ταξιδιώτη λόγω αναπόφευκτων και έκτακτων περιστάσεων, ο διοργανωτής 
φέρει ως ένα βαθμό ευθύνη (άρθρο 11). Παρόλα αυτά, η παρούσα κατάσταση δεν είναι 
απολύτως συγκρίσιμη με τις απλές πτήσεις, οι οποίες αφορούν αποκλειστικά τη μεταφορά 
των επιβατών. Ως εκ τούτου, είναι σημαντικό να εξασφαλίζεται σε πρώτη φάση ότι ο 
διοργανωτής θα πρέπει να φροντίζει για τη διαμονή. Ο ταξιδιώτης θα πρέπει να υποχρεώνεται 
ή να διαθέτει τη δυνατότητα να πραγματοποιεί μόνος του την κράτηση, μόνο όταν ο 
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διοργανωτής δηλώνει ρητά ότι δεν μπορεί ή δεν θέλει να αναλάβει τη σχετική διαδικασία. Σε 
περίπτωση που τελικά ο ταξιδιώτης πρέπει να αναζητήσει μόνος του κατάλυμα, η διαμονή θα 
πρέπει να ορίζεται είτε σε 3 ημέρες χωρίς όριο κόστους είτε σε 5 ημέρες με το προβλεπόμενο 
από την Επιτροπή όριο των 100 ευρώ ανά διανυκτέρευση. 
Διαφορετική είναι ωστόσο η αντιμετώπιση όσον αφορά την αντικειμενική ευθύνη στο 
πλαίσιο της μείωσης τιμής (άρθρο 12). Η πρόταση της Επιτροπής προβλέπει ότι ο κίνδυνος 
τυχόν μη συμμόρφωσης με τους όρους της σύμβασης λόγω αναπόφευκτων και έκτακτων 
περιστάσεων πρέπει να βαρύνει αποκλειστικά τον ταξιδιώτη. Στην περίπτωση αυτή, θα 
πρέπει να προβλέπεται ότι ο κίνδυνος αναλαμβάνεται εξίσου και από τις δύο πλευρές. 

Δεδομένου ότι τα χρονικά περιθώρια είναι ιδιαίτερα περιορισμένα, ο εισηγητής 
επιφυλάσσεται να υποβάλει στη συνέχεια της διαδικασίας περαιτέρω τροπολογίες. Η ποικιλία 
των ομάδων συμφερόντων που επηρεάζονται και των αντίστοιχων θέσεών τους συνεπάγεται 
ότι η πρόταση θα υποβληθεί σε ενδελεχή εξέταση. Επιπλέον, πρέπει να λαμβάνονται υπόψη 
οι εξελίξεις στις διαπραγματεύσεις σχετικά με τον κανονισμό για τα δικαιώματα των 
επιβατών, οι διατάξεις του οποίου αλληλεπικαλύπτονται και, σε ορισμένες περιπτώσεις, είναι 
πανομοιότυπες με τις παρούσες διατάξεις. Ο εισηγητής επιδιώκει την εξασφάλιση ισορροπίας 
ανάμεσα στα συμφέροντα των καταναλωτών και τα συμφέροντα της βιομηχανίας ταξιδιών. 
Το τελικό αποτέλεσμα πρέπει να είναι μια κατανοητή και καλά δομημένη ρύθμιση, η οποία 
θα συμβαδίζει και με τις μελλοντικές εξελίξεις και θα παρέχει επαρκή και διαρκή προστασία 
σε όλες τις ομάδες συμφερόντων.


