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Õigusakti eelnõu muudatusettepanekud

Kahes veerus esitatud Euroopa Parlamendi muudatusettepanekud

Välja jäetav tekst on märgistatud vasakpoolses veerus paksus kaldkirjas. 
Asendatav tekst on märgistatud mõlemas veerus paksus kaldkirjas. Uus tekst 
on märgistatud parempoolses veerus paksus kaldkirjas.

Iga muudatusettepaneku päise esimene ja teine rida näitavad ära 
läbivaadatava õigusakti eelnõu asjaomase tekstiosa. Kui muudatusettepanek 
puudutab kehtivat õigusakti, mida õigusakti eelnõus soovitakse muuta, 
märgitakse päises kolmandale reale viide kehtivale õigusaktile ning 
neljandale reale viide muudetavale sättele.

Konsolideeritud tekstina esitatud Euroopa Parlamendi 
muudatusettepanekud

Uued tekstiosad on märgistatud paksus kaldkirjas. Välja jäetud tekstiosad on 
tähistatud sümboliga ▌või läbi kriipsutatud. Teksti asendamise puhul on uus 
tekst märgistatud paksus kaldkirjas ja asendatav tekst kustutatud või läbi 
kriipsutatud. 
Erandkorras ei tähistata teenistuste tehtud puhtalt tehnilist laadi muudatusi 
lõpliku teksti vormistamiseks.
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EUROOPA PARLAMENDI SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv pakettreiside ja 
toetatud reisikorraldusteenuste kohta, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 2006/2004 
ja direktiivi 2011/83/EL ning tunnistatakse kehtetuks nõukogu direktiiv 90/314/EMÜ
(COM(2013)0512 – C7-0215/2013 – 2013/0246(COD))

(Seadusandlik tavamenetlus: esimene lugemine)

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse komisjoni ettepanekut Euroopa Parlamendile ja nõukogule 
(COM(2013)0512),

– võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 2 ja artiklit 114, mille 
alusel komisjon esitas ettepaneku Euroopa Parlamendile (C7-0215/2013),

– võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 3,

– võttes arvesse Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamust1,

– võttes arvesse Regioonide Komitee arvamust2,

– võttes arvesse kodukorra artiklit 55;

– võttes arvesse siseturu- ja tarbijakaitsekomisjoni raportit ning transpordi- ja 
turismikomisjoni ja õiguskomisjoni arvamusi (A7-0000/2013),

1. võtab vastu allpool toodud esimese lugemise seisukoha;

2. palub komisjonil ettepaneku uuesti Euroopa Parlamendile saata, kui komisjon kavatseb 
seda oluliselt muuta või selle muu tekstiga asendada;

3. teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule, 
komisjonile ning liikmesriikide parlamentidele.

                                               
1 ELT C 0, 0.0.0000, lk 0.
2 ELT C 0, 0.0.0000, lk 0.
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Muudatusettepanek 1

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Pealkiri 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Ettepanek: Ettepanek:
EUROOPA PARLAMENDI JA 
NÕUKOGU DIREKTIIV

EUROOPA PARLAMENDI JA 
NÕUKOGU DIREKTIIV

pakettreiside ja toetatud
reisikorraldusteenuste kohta, millega 
muudetakse määrust (EÜ) nr 2006/2004 ja 
direktiivi 2011/83/EL ning tunnistatakse 
kehtetuks nõukogu direktiiv 90/314/EMÜ

pakettreiside ja seotud
reisikorraldusteenuste kohta, millega 
muudetakse määrust (EÜ) nr 2006/2004 ja 
direktiivi 2011/83/EL ning tunnistatakse 
kehtetuks nõukogu direktiiv 90/314/EMÜ

(Käesolev muudatusettepanek kehtib kogu 
teksti kohta.)

Or. de

Selgitus

Horisontaalne muudatusettepanek, mis käsitleb kogu teksti. Mõiste „toetatud 
reisikorraldusteenused” on saksa keeles olemas. Sellega tähistatakse reise, mille raames 
võimaldab korraldaja teha kliendil valiku kindlaksmääratud teenuste seast. Niisugused 
pakkumised kuuluvad pakettreiside direktiivi reguleerimisalasse ning neile kehtivad 
samasugused nõuded nagu „tavapärastele” pakettreisidele. Väljapakutud mõiste „toetatud 
reisikorraldusteenused” käsitleb muid juhtumeid.

Muudatusettepanek 2

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(5) Kooskõlas ELi toimimise lepingu 
artikli 26 lõikega 2 hõlmab siseturg 
sisepiirideta ala, mille ulatuses tagatakse 
kaupade ja teenuste vaba liikumine ning 
asutamisõigus. Pakettreisilepingute ja 
toetatud reisikorraldusteenuste teatud 
aspektide ühtlustamine on vajalik tõelise 
tarbijate siseturu loomiseks kõnealuses 

(5) Kooskõlas ELi toimimise lepingu 
artikli 26 lõikega 2 hõlmab siseturg 
sisepiirideta ala, mille ulatuses tagatakse 
kaupade ja teenuste vaba liikumine ning 
asutamisõigus. Pakettreisilepingutest ja 
toetatud reisikorraldusteenustest 
tulenevate õiguste ja kohustuste
ühtlustamine on vajalik tõelise tarbijate 
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valdkonnas, õige tasakaalu saavutamiseks 
kõrgetasemelise tarbijakaitse ja ettevõtjate 
konkurentsivõime vahel.

siseturu loomiseks kõnealuses valdkonnas, 
õige tasakaalu saavutamiseks 
kõrgetasemelise tarbijakaitse ja ettevõtjate 
konkurentsivõime vahel.

Or. de

Muudatusettepanek 3

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(7) Enamik pakettreise ostvatest tarbijatest 
on tarbijad liidu tarbijaõigustiku 
tähenduses. Samal ajal ei ole alati lihtne 
teha vahet tarbijatel ja väikeettevõtete või 
elukutsete esindajatel, kes broneerivad oma 
töö või elukutsega seotud reise samade 
broneerimiskanalite kaudu kui tarbijad. 
Sageli vajavad sellised reisijad samal 
tasemel kaitset. Teiselt poolt korraldavad
suuremad ettevõtjad või organisatsioonid 
oma töötajate reisi sageli ärireiside 
korraldamisele spetsialiseerunud
ettevõtjatega sõlmitud raamlepingute
alusel. Viimati nimetatud
reisikorraldusteenuste liik ei vaja 
tarbijatele kavandatud kaitse taset. Seega 
peaks käesolevat direktiivi kohaldama 
ärireisijate suhtes ainult siis, kui nad ei 
korralda oma reise raamlepingute alusel. Et 
vältida tarbija mõiste määratluse 
segiajamist selle määratlusega teistes 
tarbijakaitset käsitlevates direktiivides, 
tuleks käesoleva direktiivi alusel 
kaitstavatele isikutele viidata kui 
reisijatele.

(7) Enamik pakettreise ostvatest tarbijatest 
on tarbijad liidu tarbijaõigustiku 
tähenduses. Samal ajal ei ole alati lihtne 
teha vahet tarbijatel ja ettevõtete või 
elukutsete esindajatel, kes broneerivad oma 
töö või elukutsega seotud reise samade 
broneerimiskanalite kaudu kui tarbijad.
Sageli vajavad sellised reisijad samal 
tasemel kaitset. Teiselt poolt on ettevõtjad 
või organisatsioonid oma töötajate, 
liikmete ja esindajate ärireiside jaoks 
sõlminud sageli ettevõtjatega 
raamlepingud. Viimati nimetatud 
reisikorraldusteenuste liik ei vaja 
tarbijatele kavandatud kaitse taset. Seega 
peaks käesolevat direktiivi kohaldama 
ärireisijate suhtes ainult siis, kui nad ei 
korralda oma reise raamlepingute alusel. Et 
vältida tarbija mõiste määratluse 
segiajamist selle määratlusega teistes 
tarbijakaitset käsitlevates direktiivides, 
tuleks käesoleva direktiivi alusel 
kaitstavatele isikutele viidata kui 
reisijatele.

Or. de

Selgitus

Tänu mõistete „liikmed” ja „esindajad” lisamisele on selge, et „tööandja” puhul on tegemist 
juriidilise isikuga. Kriteerium „ärireiside korraldamisele spetsialiseerunud ettevõtjad” tuleb 



PE524.596v01-00 8/53 PR\1011179ET.doc

ET

välja jätta, sest see tekitab segadust. Tingimusena eitatud mõistest „raamleping” peab 
piisama.

Muudatusettepanek 4

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 16

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(16) Pakettreisina või toetatud 
reisikorraldusteenusena tuleks käsitada 
ainult eri reisiteenuste kombinatsiooni, 
nagu majutus, reisijate bussi-, raudtee-, 
vee- või õhuvedu ning autoüür. Majutust 
elukoha tagamiseks, sealhulgas
pikaajalisteks keelekursusteks, ei tuleks 
käesoleva direktiivi tähenduses käsitada 
majutusena.

(16) Pakettreisina või toetatud 
reisikorraldusteenusena tuleks käsitada eri 
reisiteenuste kombinatsiooni, nagu 
majutus, reisijate bussi-, raudtee-, vee- või 
õhuvedu ning autoüür. Üksnes ööbimine 
majutusasutuses ja sellega seotud 
korraldused, nagu etenduste piletid või 
heaoluteenused, tuleks välja jätta, kui 
need teenused ei moodusta olulist osa 
reisist või kui reisi põhieesmärk ei ole 
selgelt kõrvalteenus. Majutust elukoha 
tagamiseks rohkem kui ühe kuu pikkuseks 
perioodiks või selgelt äratuntava 
turismieesmärgi puudumise korral, nagu
pikaajalisteks keelekursusteks, ei tuleks 
käesoleva direktiivi tähenduses käsitada 
majutusena.

Or. de

Muudatusettepanek 5

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 16 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(16 a) Reisijate bussi-, raudtee-, vee- või 
õhuvedu, mis hõlmab ka majutust, näiteks 
ööbimisega parvlaevareisid või rongireis 
magamisvagunis, tuleks käsitleda ühe 
teenusena, sest sellisel juhul on selges 
ülekaalus transpordi olemus.

Or. de
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Muudatusettepanek 6

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 17

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(17) Muud turismiteenused, nagu piletid 
kontsertidele, spordivõistlustele, 
ekskursioonidele või lõbustusparkidesse, 
on teenused, mis võivad reisijateveo, 
majutuse ja/või autoüüriga kombineerituna 
olla pakettreisid või toetatud 
reisikorraldusteenused. Ent sellised 
pakettreisid peaks kuuluma direktiivi 
reguleerimisalasse ainult siis, kui 
asjaomane turismiteenus moodustab 
pakettreisi olulise osa. Üldjuhul tuleks 
turismiteenust käsitleda pakettreisi olulise 
osana, kui see moodustab rohkem kui 20 % 
koguhinnast või on muul viisil reisi või 
puhkuse oluline tunnus. Lisateenuseid, 
nagu reisikindlustus, pagasivedu, 
toitlustamine ja koristamine, mida 
osutatakse majutuse osana, ei peaks 
käsitatama iseseisvate turismiteenustena.

(17) Muud turismiteenused, nagu piletid 
kontsertidele, spordivõistlustele, 
ekskursioonidele või lõbustusparkidesse, 
on teenused, mis võivad reisijateveo, 
majutuse ja/või autoüüriga kombineerituna 
olla pakettreisid või toetatud 
reisikorraldusteenused. Ent sellised 
pakettreisid peaks kuuluma direktiivi 
reguleerimisalasse ainult siis, kui 
asjaomane turismiteenus moodustab 
pakettreisi olulise osa. Üldjuhul tuleks 
turismiteenust käsitleda pakettreisi olulise 
osana, kui seda sõnaselgelt niisugusena 
kirjeldatakse, see moodustab rohkem kui 
20 % koguhinnast või on muul viisil reisi 
või puhkuse oluline tunnus. Lisateenuseid, 
nagu eeskätt reisikindlustus, raudteejaama 
ja majutuskoha vaheline transport, 
transport reisi lähtekohta, näiteks 
ekskursioonide raames, pagasivedu, 
mäepiletite müümine, jalgrataste 
üürimine, toitlustamine ja koristamine, 
mida osutatakse majutuse osana, ei peaks 
käsitatama iseseisvate turismiteenustena.

Or. de

Muudatusettepanek 7

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 18

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(18) Samuti tuleks täpsustada seda, et 
lepingud, mille alusel ettevõtja annab 
reisijale pärast lepingu sõlmimist õiguse 

(18) Samuti tuleks täpsustada seda, et 
lepingud, mille alusel ettevõtja annab 
reisijale pärast lepingu sõlmimist õiguse 
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valida teenust reisiteenuste eri liikide 
valiku seast, näiteks pakettreisi kinkimise 
korral, peaks moodustama pakettreisi. 
Peale selle tuleks reisiteenuste 
kombinatsiooni käsitada pakettreisina 
juhul, kui reisija nime või muid 
broneerimistehingu lõpuleviimiseks
vajalikke andmeid edastatakse ettevõtjate 
vahel hiljemalt esimese teenuse 
broneeringu kinnitamise ajal. 
Broneerimistehingu lõpuleviimiseks 
vajalikud muud andmed hõlmavad 
krediitkaardi andmeid või muid makse 
tegemiseks vajalikke andmeid. Teisest 
küljest ei tohiks vaid selliste andmete 
nagu reisi sihtkoht ja reisi aeg edastamist 
pidada piisavaks.

valida teenust reisiteenuste eri liikide 
valiku seast, näiteks pakettreisi kinkimise 
korral, peaks moodustama pakettreisi.
Peale selle tuleks reisiteenuste 
kombinatsiooni käsitada pakettreisina 
juhul, kui reisija nime või muid 
broneerimisandmeid edastatakse 
ettevõtjate vahel. Ööbimisega ristlusreise 
ja mitmepäevalisi rongireise tuleks samuti 
käsitada pakettreisina, sest need 
hõlmavad nii reisijatevedu, majutust kui 
ka toitlustamist.

Or. de

Selgitus

Mõiste „broneerimistehingu lõpuleviimiseks vajalikud andmed” on liiga hägune, see peab 
käsitlema konkreetselt broneerimisandmeid. Broneerimistehingut käsitleva piirangu 
seadmisega tekitatakse vastuvõetamatu lünk, mis võimaldab direktiivist mööda hiilida. Samuti 
on küsitav, kas krediitkaardiandmeid jms tohib ilma reisija nõusolekuta edastada 
(andmekaitse!). Seetõttu peaks ööbimisega ristlusreisi ja mitmepäevalist rongireisi (nt Orient 
Expressi rongiga) käsitama pakettreisina.

Muudatusettepanek 8

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 19

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(19) Kuna lühiajaliste reiside korral on 
reisijaid vähem vaja kaitsta ja selleks, et 
hoiduda ettevõtjate asjatust koormamisest, 
tuleks käesoleva direktiivi 
reguleerimisalast välja jätta vähem kui 24 
tundi kestvad reisid, mis ei sisalda 
majutust, ning ajuti korraldatavad 
pakettreisid.

(19) Kuna lühiajaliste reiside korral on 
reisijaid vähem vaja kaitsta ja selleks, et 
hoiduda ettevõtjate asjatust koormamisest, 
tuleks käesoleva direktiivi 
reguleerimisalast välja jätta vähem kui 24 
tundi kestvad reisid, mis ei sisalda 
majutust. Sama peaks kehtima ka 
pakettreiside ja toetatud 
reisikorraldusteenuste kohta, mida 
pakuvad või mille on kokku pannud 
füüsilised või juriidilised isikud, kes ei saa 
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sellest tegevusest ei otsest ega kaudset 
rahalist tulu.

Or. de

Selgitus

Ajuti korraldatavaid reise käsitlev tegevus ei tohi teenida iseenesest ärilist eesmärki. 
Direktiivi reguleerimisala ei tohiks hõlmata näiteks keegliühingu sõprusreisi, sest sellel 
puudub kaubanduslik iseloom. Olukord muutub, kui ajuti korraldatud reis täidab 
kaubanduslikku eesmärki, näiteks kord aastas toimuv palverännak Mekasse.

Muudatusettepanek 9

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 21

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(21) Pakettreiside puhul peaksid 
vahendajad vastutama lepingueelse teabe 
esitamise eest koos korraldajaga. Samas 
tuleks täpsustada, et nad vastutavad 
broneerimisvigade eest. Suhtlemise 
hõlbustamiseks, eriti piirüleste juhtumite 
korral, peaks reisijatel olema võimalik 
võtta korraldajaga ühendust ka selle 
vahendaja kaudu, kelle käest nad 
pakettreisi ostsid.

(21) Pakettreiside puhul peaksid 
vahendajad vastutama lepingueelse teabe 
esitamise eest koos korraldajaga. Samas 
tuleks täpsustada, et nad vastutavad 
broneerimisvigade eest, mille nad 
broneerimisel teevad. Suhtlemise 
hõlbustamiseks, eriti piirüleste juhtumite 
korral, peaks reisijatel olema võimalik 
võtta korraldajaga ühendust ka selle 
vahendaja kaudu, kelle käest nad 
pakettreisi ostsid.

Or. de

Selgitus

Taust põhjendusele 37, mis on samasugune.

Muudatusettepanek 10

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 23

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(23) Oluline teave, näiteks reisiteenuste 
põhitunnused või hindu käsitlev teave, mis 
avaldatakse reklaamides, korraldaja 

(23) Oluline teave, näiteks reisiteenuste 
põhitunnused või hindu käsitlev teave, mis 
avaldatakse reklaamides, korraldaja 



PE524.596v01-00 12/53 PR\1011179ET.doc

ET

veebisaidil või reklaamtrükistes 
lepingueelse teabe osana, peaks olema 
siduv, kui korraldaja ei jäta endale õigust 
neid elemente muuta ja reisijat ei teavitata 
sellistest muudatustest selgelt ja nähtavalt 
enne lepingu sõlmimist. Kuid arvestades 
uusi sidepidamistehnoloogiad, ei ole enam 
vaja kehtestada konkreetseid eeskirju 
reklaamtrükiste suhtes, aga samas on 
asjakohane tagada, et teatud juhtudel 
teavitaksid pooled teineteist lepingu 
täitmist mõjutavatest muudatustest püsival 
andmekandjal, et seda oleks võimalik 
edaspidi kasutada. Kui mõlemad 
lepingupooled on selleks sõnaselge 
nõusoleku andnud, peaks olema alati 
võimalik sellist teavet muuta.

veebisaidil või reklaamtrükistes 
lepingueelse teabe osana, peaks olema 
siduv, kui korraldaja ei jäta endale õigust 
neid elemente muuta ja reisijat ei teavitata 
sellistest muudatustest selgelt ja nähtavalt 
enne lepingu sõlmimist.

Or. de

Muudatusettepanek 11

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 23 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(23 a) Lennuajad peaksid moodustama 
lepingu kindla elemendi ja reisi olulise 
osa. Neist ei tohiks kõrvale kalduda 
rohkem kui kolme tunni võrra.

Or. de

Selgitus

Korraldajad ja lennuoperaatorid meelitavad kliente sageli soodsate lennuaegadega, kuid 
vahetavad eeskätt pakettreiside puhul veidi aega enne reisi lennu odavamal ajal – öösel –
väljuva lennu vastu. Teenuse parandamise huvides võiks korraldajatel/lennuoperaatoritel olla
kohustus pidada kinni kokkulepitud lennuaegadest ning teatada lennuaeg piisavalt vara, et 
reisijad saaksid sellega arvestada ja broneerida reisi vastavalt sellele, nagu see 
lõppkokkuvõttes toimub.
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Muudatusettepanek 12

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 23 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(23 b) Kuid arvestades uusi 
sidepidamistehnoloogiad, ei ole enam vaja 
kehtestada konkreetseid eeskirju 
reklaamtrükiste suhtes, aga samas on 
asjakohane tagada, et pooled teavitaksid 
teineteist lepingu täitmist mõjutavatest 
muudatustest püsival andmekandjal, et 
seda oleks võimalik edaspidi kasutada.
Kui mõlemad lepingupooled on selleks 
sõnaselge nõusoleku andnud, peaks 
olema alati võimalik sellist teavet muuta.

Or. de

Selgitus

Tekst on pärit põhjendusest 23 (vana), kuid sellest on välja jäetud „teatud juhtudel”.

Muudatusettepanek 13

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 26

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(26) Kuna pakettreisid ostetakse sageli 
palju aega enne nende toimumist, võivad 
ilmneda ettenägematud asjaolud. Seega 
peaks reisijal olema õigus anda pakettreis 
teatud tingimuste alusel üle teisele reisijale. 
Sellisel juhul tuleks korraldajale hüvitada 
tema kulud, näiteks kui alltöövõtja nõuab 
tasu reisija nime muutmise eest või 
transpordipileti tühistamise ja uue 
väljastamise eest. Reisijatel peaks samuti 
olema võimalik tühistada leping igal ajal 
enne pakettreisi algust, tasudes selle eest 
vastavat hüvitist, ning õigus lõpetada 
leping hüvitist maksmata, kui pakettreisi 
mõjutavad olulisel määral vältimatud ja 

(26) Kuna pakettreisid ostetakse sageli 
palju aega enne nende toimumist, võivad 
ilmneda ettenägematud asjaolud. Seega 
peaks reisijal olema õigus anda pakettreis 
teatud tingimuste alusel üle teisele reisijale.
Sellisel juhul tuleks korraldajale hüvitada 
tema kulud, näiteks kui alltöövõtja nõuab 
tasu reisija nime muutmise eest või 
transpordipileti tühistamise ja uue 
väljastamise eest. Reisijatel peaks samuti 
olema võimalik tühistada leping igal ajal 
enne pakettreisi algust, tasudes selle eest 
vastavat hüvitist, ning õigus lõpetada 
leping hüvitist maksmata, kui pakettreisi 
mõjutavad olulisel määral vältimatud ja 
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erakorralised asjaolud, nagu sõjategevus 
või looduskatastroof. Eelkõige tuleks 
vältimatuteks ja erakorralisteks asjaoludeks 
pidada seda, kui usaldusväärsed ja 
üldsusele kättesaadavad teadaanded, 
näiteks liikmesriikide ametiasutuste välja 
antud teadaanded ei soovita sihtkohta 
reisida. 

erakorralised asjaolud, nagu sõjategevus 
või looduskatastroof, kui need esinevad 
pärast reisilepingu sõlmimist. Eelkõige 
tuleks vältimatuteks ja erakorralisteks 
asjaoludeks pidada seda, kui 
usaldusväärsed ja üldsusele kättesaadavad 
teadaanded, näiteks liikmesriikide 
ametiasutuste välja antud teadaanded ei 
soovita sihtkohta reisida. 

Or. de

Selgitus

Kui reisija on broneeringu tegemise ajal nendest asjaoludest teadlik, on lepingu lõpetamine 
hüvitist maksmata ebaproportsionaalne.

Muudatusettepanek 14

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 28

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(28) Teatud juhtudel peaks korraldajatel 
olema lubatud muuta pakettreisilepingut 
ühepoolselt. Reisijatel peaks siiski olema 
õigus leping lõpetada, kui kavandatavad 
muudatused muudavad olulisel määral 
reisiteenuse mis tahes põhitunnust. 
Hinnatõus võiks olla lubatud ainult siis, kui 
muutuvad reisijateveoks kasutatava kütuse 
hind, kolmanda isiku kehtestatud maksud 
või tasud, mis ei ole otseselt seotud 
sisalduva reisiteenuse osutamisega, või 
pakettreisi mõjutavad vahetuskursid, ning 
juhul, kui lepingus on sõnaselgelt ette 
nähtud hinna tõstmise või alandamise 
võimalus. Hinnatõusu tuleks piirata 10 %-
ga pakettreisi hinnast.

(28) Teatud juhtudel peaks korraldajatel 
olema lubatud muuta pakettreisilepingut 
ühepoolselt. Reisijatel peaks siiski olema 
õigus leping lõpetada, kui kavandatavad 
muudatused muudavad olulisel määral 
reisiteenuse mis tahes põhitunnust.
Hinnatõus võiks olla lubatud ainult siis, kui 
muutuvad reisijateveoks kasutatava kütuse 
hind, kolmanda isiku kehtestatud maksud 
või tasud, mis ei ole otseselt seotud 
sisalduva reisiteenuse osutamisega, või 
pakettreisi mõjutavad vahetuskursid, ning 
juhul, kui lepingus on sõnaselgelt ette 
nähtud hinna tõstmise või alandamise 
võimalus. Reisijal peaks olema õigus 
lõpetada leping hüvitise maksmise 
kohustuseta või valida korraldaja 
pakkumiste seast samaväärne muu 
pakkumine, kui hinnatõus on suurem kui 
10 % pakettreisi hinnast.

Or. de
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Selgitus

Praegu kehtiva korra kohaselt ei oleks hinnatõus üle 10 % võimalik.

Muudatusettepanek 15

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 28 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(28 a) Hinnatõusu tuleks alati kirjalikult 
põhjendada. Kui hinnatõus on üle 10 %, 
tuleks reisijale pakkuda kirjalikult 
võimalust leping lõpetada või broneerida 
broneeritud reisi hinnaga muu 
samaväärne reis. Kui reisija seda 
võimalust ei kasuta, tuleks kallima 
hinnaga reis lugeda tema poolt 
vastuvõetuks. Teatele juurdepääsu 
tõendamise koormis on korraldajal.

Or. de

Muudatusettepanek 16

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 31

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(31) Käesolev direktiiv ei tohiks mõjutada 
reisijate õigusi esitada nõudeid nii 
käesoleva direktiivi kui ka muude 
asjakohaste ELi teiste õigusaktide alusel ja 
seega jääb reisijatele võimalus esitada 
nõudeid korraldajate, vedajate või mis 
tahes muude vastutavate poolte vastu või 
vajaduse korral mitme poole vastu. 
Täpsustada tuleks seda, et nad ei tohi 
koondada õigusi eri õiguslikel alustel, kui 
sellised õigused kaitsevad sama huvi või 
neil on sama eesmärk. Korraldaja 
vastutust ei piira õigus nõuda heastamist 
kolmandatelt isikutelt, sealhulgas 

(31) Käesolev direktiiv ei tohiks mõjutada 
reisijate õigusi esitada nõudeid nii 
käesoleva direktiivi kui ka muude 
asjakohaste ELi teiste õigusaktide alusel ja 
seega jääb reisijatele võimalus esitada 
nõudeid korraldajate, vedajate või mis 
tahes muude vastutavate poolte vastu või 
vajaduse korral mitme poole vastu.
Täpsustada tuleks seda, et seoses samade 
asjaoludega ei tohi koondada kahju 
hüvitamise nõudeid eri õiguslikel alustel. 
Korraldaja vastutust ei piira õigus nõuda 
heastamist kolmandatelt isikutelt, 
sealhulgas teenuseosutajatelt.
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teenuseosutajatelt.

Or. de

Selgitus

Vt ka artikli 12 lõike 5 muudatusettepanekut.

Muudatusettepanek 17

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 32

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(32) Kui reisija satub reisi või puhkuse ajal 
raskustesse, peaks korraldaja olema 
kohustatud andma kiiret abi. Selline abi 
peaks üldjuhul sisaldama vajaduse korral 
teabe andmist selliste aspektide kohta nagu 
tervishoiuteenused, kohalikud 
ametiasutused ja konsulaarabi, aga ka 
praktilist abi, näiteks kaugsuhtluse ja reisi 
alternatiivse korraldamisega seoses.

(32) Kui reisija satub reisi või puhkuse ajal 
raskustesse, peaks korraldaja olema 
kohustatud andma kiiret asjakohast abi.
Selline abi peaks üldjuhul sisaldama 
vajaduse korral teabe andmist selliste 
aspektide kohta nagu tervishoiuteenused, 
kohalikud ametiasutused ja konsulaarabi, 
aga ka praktilist abi, näiteks kaugsuhtluse 
ja reisi alternatiivse korraldamise 
tagamisega seoses.

Or. de

Selgitus

Täpsustada tuleks seda, et korraldajale ei kehtestata kohustust kanda näiteks ka reisijatele
reisi alternatiivse korraldamisega seotud kulud. Korraldaja ei vastuta selle eest, et reisija 
satub raskustesse.

Muudatusettepanek 18

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 34

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(34) Liikmesriigid peaksid tagama, et 
pakettreise või toetatud 
reisikorraldusteenuseid ostvad reisijad on 
täielikult kaitstud korraldaja, toetatud 
reisikorraldusteenuse ostmist hõlbustanud 
vahendaja või mis tahes teenusepakkuja

(34) Liikmesriigid peaksid tagama, et 
pakettreise või toetatud 
reisikorraldusteenuseid ostvad reisijad on 
täielikult kaitstud korraldaja, toetatud 
reisikorraldusteenuse ostmist hõlbustanud 
vahendaja või toetatud 



PR\1011179ET.doc 17/53 PE524.596v01-00

ET

maksejõuetuse eest. Seega peaks 
liikmesriigid, kus korraldajad või toetatud 
reisikorraldusteenuse ostmist hõlbustavad 
vahendajad on asutatud, tagama, et 
selliseid reisiteenuste kombinatsioone 
pakkuvad ettevõtjad annavad tagatise 
kõikide reisijate tehtud maksete 
tagasimaksmiseks ja reisijate kodumaale 
toimetamiseks maksejõuetuse korral. 
Säilitades kaalutlusõiguse selle suhtes, 
kuidas tagatakse kaitse maksejõuetuse 
korral, peaksid liikmesriigid siiski 
kindlustama, et nende riiklikud süsteemid 
kaitse tagamiseks maksejõuetuse korral on 
tõhusad ning garanteerivad kiire
kodumaale toimetamise ja raha 
tagasimaksmise kõikidele reisijatele, keda 
maksejõuetus mõjutab. Ettenähtud kaitse 
maksejõuetuse korral peaks võtma arvesse 
korraldaja, asjaomase vahendaja või 
teenuseosutaja tegevuse tegelikku 
finantsriski, sealhulgas reisiteenuste 
kombinatsiooni liike, mida nad müüvad, 
prognoositavaid hooajalisi kõikumisi ja 
ettemaksete määra ning nende tagamise 
viisi. Kooskõlas Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu 12. detsembri 2006. aasta 
direktiiviga 2006/123/EÜ teenuste kohta 
siseturul25 ei tohi selliste juhtumite puhul, 
kus kaitset maksejõutuse korral võib anda 
garantii või kindlustuspoliisi vormis, 
kõnealune tagatis piirduda tõenditega, 
mille väljastavad konkreetses liikmesriigis 
asutatud finantsasutused.

reisikorraldusteenustes osalevate 
ettevõtjate maksejõuetuse eest. Seega 
peaks liikmesriigid tagama, et selliseid 
reisiteenuste kombinatsioone pakkuvad 
ettevõtjad annavad tagatise kõikide 
reisijate tehtud maksete tagasimaksmiseks 
ja reisijate kodumaale toimetamiseks 
maksejõuetuse korral. Säilitades 
kaalutlusõiguse selle suhtes, kuidas 
tagatakse kaitse maksejõuetuse korral, 
peaksid liikmesriigid siiski kindlustama, et 
nende süsteemid kaitse tagamiseks 
maksejõuetuse korral on tõhusad ning 
garanteerivad kodumaale toimetamise ja 
raha tagasimaksmise kõikidele reisijatele, 
keda maksejõuetus mõjutab. Ettenähtud 
kaitse maksejõuetuse korral peaks võtma 
arvesse korraldaja, asjaomase vahendaja 
või seotud reisikorraldusteenustes 
osalevate ettevõtjate tegevuse tegelikku 
finantsriski, sealhulgas reisiteenuste 
kombinatsiooni liike, mida nad müüvad, 
prognoositavaid hooajalisi kõikumisi ja 
ettemaksete määra ning nende tagamise 
viisi. Kooskõlas Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu 12. detsembri 2006. aasta 
direktiiviga 2006/123/EÜ teenuste kohta 
siseturul25 ei tohi selliste juhtumite puhul, 
kus kaitset maksejõutuse korral võib anda 
garantii või kindlustuspoliisi vormis, 
kõnealune tagatis piirduda tõenditega, 
mille väljastavad konkreetses liikmesriigis 
asutatud finantsasutused.

__________________ __________________
25 ELT L 376, 27.12.2006, lk 36. 25 ELT L 376, 27.12.2006, lk 36.

Or. de

Muudatusettepanek 19

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 40
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(40) Käesoleva direktiivi vastuvõtmisega 
kaasneb vajadus kohandada teatavaid 
tarbijakaitsealaseid õigusakte. Arvestades 
seda, et Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
25. oktoobri 2011. aasta direktiivi 
2011/83/EL tarbija õiguste kohta26 ei 
kohaldata selle praegusel kujul lepingute 
suhtes, mida hõlmab direktiiv 
90/314/EMÜ, on vaja direktiivi 
2011/83/EL muuta nii, et seda 
kohaldatakse toetatud
reisikorraldusteenuste suhtes ja direktiivis 
sätestatud tarbijate teatud õigusi 
kohaldatakse ka pakettreiside suhtes.

(40) Käesoleva direktiivi vastuvõtmisega 
kaasneb vajadus kohandada teatavaid 
tarbijakaitsealaseid õigusakte. Arvestades 
seda, et Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
25. oktoobri 2011. aasta direktiivi 
2011/83/EL tarbija õiguste kohta26 ei 
kohaldata selle praegusel kujul lepingute 
suhtes, mida hõlmab direktiiv 
90/314/EMÜ, on vaja direktiivi 
2011/83/EL muuta nii, et seda 
kohaldatakse edaspidi üksikute teenuste 
suhtes, mis on osa toetatud 
reisikorraldusteenustest, kui neid 
üksikuid teenuseid direktiivi 2011/83/EL 
reguleerimisalast muul viisil välja ei jäeta,
ja direktiivis sätestatud tarbijate teatud 
õigusi kohaldatakse ka pakettreiside suhtes.

__________________ __________________
26 ELT L 304, 22.11.2011, lk 64. 26 ELT L 304, 22.11.2011, lk 64.

Or. de

Muudatusettepanek 20

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Käesolev direktiiv aitab kaasa siseturu 
nõuetekohasele toimimisele ja 
kõrgetasemelise tarbijakaitse 
saavutamisele, ühtlustades liikmesriikide 
õigus- ja haldusnormide teatud aspekte
seoses reisijate ja ettevõtjate vahel 
sõlmitud pakettreiside ja toetatud 
reisikorraldusteenuste lepingutega. 

Käesolev direktiiv aitab kaasa siseturu 
nõuetekohasele toimimisele ja võimalikult 
ühtlasele kõrgetasemelise tarbijakaitse 
saavutamisele, ühtlustades liikmesriikide 
õigus- ja haldusnorme seoses reisijate ja 
ettevõtjate vahel sõlmitud pakettreiside ja 
toetatud reisikorraldusteenuste lepingutega.

Or. de
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Muudatusettepanek 21

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 1 a
Ühtlustamise tase

Liikmesriigid ei säilita siseriiklikes 
õigusaktides ega kehtesta nendega sätteid, 
mis erinevad käesoleva direktiiviga 
kehtestatust, sealhulgas ei rangemaid ega 
vähem rangeid sätteid, millega tagataks 
tarbijakaitse erinev tase, kui käesolevas 
direktiivis ei ole sätestatud teisiti.

Or. de

Selgitus

Uus tekst on identne 2011. aasta tarbijakaitsedirektiivi artikliga 4. See lisati siia sidususe 
eesmärgil ning peaks aitama täpsustada ühtlustamise taset, mis on komisjoni ettepanekus 
sõnastatud ebatäpselt.

Muudatusettepanek 22

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – lõige 2 – punkt a a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a a) pakettreisid ja toetatud 
reisikorraldusteenused, mida pakuvad või 
mille on kokku pannud füüsilised või 
juriidilised isikud, kes ei saa sellest 
tegevusest ei otsest ega kaudset rahalist 
tulu;

Or. de

Selgitus

Vt ka põhjendust 19, mille algses versioonis käsitleti ajuti korraldatavaid reise. Sealjuures on 
otsustavaks asjaoluks tulu saamine. Reguleerimisala ei tohiks hõlmata heategevuslikke 
organisatsioone, jalgpalliklubisid, koole jms. Vastasel juhul peaksid ka nemad sõlmima 
maksejõuetusevastase kindlustuse ning peaksid kogu reisi eest vastutama.



PE524.596v01-00 20/53 PR\1011179ET.doc

ET

Muudatusettepanek 23

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – lõige 2 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) finantsteenuseid hõlmavad 
lisalepingud;

(b) lisalepingud seoses reisiteenustega, 
mida pakutakse pakettreisi lisateenusena, 
või finantsteenuseid hõlmavad 
lisalepingud;

Or. de

Selgitus

See oleks ebaproportsionaalne, kui vahendajal lasuks risk täita korraldaja rolli või liigituda 
seotud reisikorraldusteenuste pakkujaks ka juhul, kui ta vahendab broneeritud reisile 
lisateenust, nt rongipiletit sõiduks lennujaama. Seega peaks vahendaja vastutama lisaks 
broneeritud lisateenusele ka pakettreisi eest, kuigi selle eest vastutab juba korraldaja.

Muudatusettepanek 24

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – lõige 2 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) pakettreisid ja toetatud 
reisikorraldusteenused, mis on ostetud 
reisija tööandja ja ärireiside 
korraldamisele spetsialiseerunud ettevõtja 
vahel sõlmitud raamlepingu alusel;

(c) pakettreisid ja toetatud 
reisikorraldusteenused, mis on ostetud 
ärireiside raamlepingu alusel;

Or. de

Muudatusettepanek 25

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – lõige 2 – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d) pakettreisid, mille korral ei ole (d) pakettreisid, mille korral ei ole 
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kombineeritud rohkem kui üht artikli 3 
lõike 1 punktis a, b või c viidatud 
reisiteenust artikli 3 lõike 1 punktis d 
viidatud reisiteenusega juhul, kui see 
teenus ei moodusta pakettreisi olulist osa; 
või

kombineeritud rohkem kui üht artikli 3 
lõike 1 punktis a, b või c viidatud 
reisiteenust artikli 3 lõike 1 punktis d 
viidatud reisiteenusega juhul, kui see 
teenus ei moodusta pakettreisi olulist osa 
või kui reisi põhiosa ei moodusta selgelt 
lisateenus; või

Or. de

Selgitus

Direktiivi kohaldatakse ka juhul, kui põhiosa moodustab selgelt lisateenus, näiteks majutus 
broneeriti üksnes etenduse pärast. Kui aga tegemist on kõrvaltegevusega, mis ei moodusta 
reisi põhiosa (klient peatub linnas viis ööd ja ostab üheks õhtuks etenduse pileti), ei tuleks 
sellele broneeringule direktiivi kohaldada.

Muudatusettepanek 26

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – lõige 2 – punkt e a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(e a) reisijate bussi-, raudtee-, vee- või 
lennuvedu, mis hõlmab majutust, kui 
ülekaalus on selgelt transpordi iseloom.

Or. de

Muudatusettepanek 27

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Liikmesriigid võivad säilitada ja 
kehtestada õigusakte, mille 
reguleerimisala käsitleb käesolevas 
artiklis nimetatud lepinguid.

Or. de
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Muudatusettepanek 28

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – punkt 1 – alapunkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) majutus muul otstarbel kui elukoha 
tagamine;

(b) majutus elukoha tagamise otstarbel, 
juhul kui tegemist ei ole pikema kui ühe 
kuu pikkuse perioodiga ning see ei teeni 
selgelt turismieesmärki;

Or. de

Selgitus

Määratlus „majutus muul otstarbel kui elukoha tagamine” tekitab segadust. Majutuse puhul 
on alati elemente, mis täidavad elukoha otstarvet. Lisatingimuseks võib seega kehtestada 
näiteks ajalise määratluse või turismieesmärgi. Muudatus on kooskõlas ka 
muudatusettepanekuga põhjenduse 16 kohta, milles nimetatakse pikaajalisi keelekursusi.

Muudatusettepanek 29

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – punkt 2 – alapunkt b – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) või kui olenemata eraldi lepingute 
sõlmimisest individuaalsete reisiteenuse 
pakkujatega

(b) või kui olenemata eraldi lepingute 
sõlmimisest individuaalsete reisiteenuse 
pakkujatega, eeskätt

Or. de

Selgitus

Kindluse mõttes ei tohi loetelu olla ammendav, et hõlmata ka tulevasi turundusstrateegiaid.

Muudatusettepanek 30

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – punkt 2 – alapunkt b – alapunkt i

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

i) ostetakse selliseid teenuseid ühest i) ostetakse selliseid teenuseid ühest 
müügikohast sama broneerimise käigus,
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müügikohast sama broneerimise käigus; välja arvatud juhul, kui teenused 
kombineeritakse reisija selgesõnalise 
soovi kohaselt, mida on võimalik tõestada, 
ning selge ja nähtava teabe alusel, mille 
kohaselt ei ole reisijal võimalik kasutada 
ühtegi käesoleva direktiivi alusel üksnes 
pakettreisiga reisijale ette nähtud õigust;

Or. de

Selgitus

Mitme üksiku reisiteenuse puhtakujuline vahendamine alalise reisibüroo kaudu kliendi 
soovide kohaselt peaks nimetatud tingimustel olema ka edaspidi võimalik, ilma et nad 
liigituksid edaspidi korraldajaks.

Muudatusettepanek 31

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – punkt 2 – alapunkt b – alapunkt v

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

v) ostetakse sellised teenused eraldi 
ettevõtjatelt seotud internetipõhiste 
broneerimistoimingute kaudu juhul, kui 
reisija nimi või broneeringu 
lõpuleviimiseks vajalikud muud andmed
edastatakse ettevõtjate vahel hiljemalt 
esimese teenuse broneeringu kinnitamise 
ajal,

v) ostetakse sellised teenused eraldi 
ettevõtjatelt seotud internetipõhiste 
broneerimistoimingute kaudu juhul, kui 
reisija nimi või muud broneerimisandmed
edastatakse ettevõtjate vahel,

Or. de

Selgitus

Määratlus „vajalikud andmed” on väga hägune ning vajab täpsustamist. Broneerimiseaega 
käsitlev piirang tekitab lubamatu lünga, mis võimaldab direktiivist mööda hiilida.

Muudatusettepanek 32

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – punkt 5 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(5) „toetatud reisikorraldusteenused” – (5) „seotud reisikorraldusteenused” –
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vähemalt kahe eri reisiteenuse liigi 
kombinatsioon samaks reisiks või 
puhkuseks, mis aga ei ole pakettreis, kui 
selleks sõlmitakse eraldi lepingud iga 
ettevõtjaga, juhul kui vahendaja hõlbustab 
kombineerimist

vähemalt kahe eri reisiteenuse liigi 
kombinatsioon samaks reisiks või 
puhkuseks, mis aga ei ole pakettreis, kui 
selleks sõlmitakse eraldi lepingud iga 
ettevõtjaga, juhul kui üks osalevatest 
teenusepakkujatest või vahendaja 
hõlbustab kombineerimist

Or. de

Selgitus

Mõiste „toetatud reisikorraldusteenus” kohta vt muudatusettepanekut 1. Teise muudatuse abil 
saab hoida ära olukorra, et käesolev määratlus ei kehtiks pakkumistele, mille raames 
teenusepakkuja osutab esimest teenust ise, mitte ainult ei vahenda, ning seejärel võimaldab 
reisijal broneerida muid teenuseid teise teenusepakkuja kaudu.

Muudatusettepanek 33

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – punkt 5 – alapunkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) eraldi broneeringute alusel vahendaja 
müügikoha ühekordsel külastamisel või 
sellega ühenduse võtmisel; või

(a) ning reisija valib teenused välja ja 
maksab nende eest eraldi vahendaja 
müügikoha ühekordsel külastamisel või 
sellega ühenduse võtmisel; või

Or. de

Selgitus

Põhjenduse 10 kohaselt peetakse mõiste „sama broneerimistoiming” all silmas seda, et 
reisija valib teenused välja enne, kui ta nõustub nende eest maksma. Selguse huvides on 
paigutatud käesolev täpsustus põhjenduse asemel artiklisse.

Muudatusettepanek 34

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – punkt 9 – alapunkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) müüb või pakub pakettreise müügiks 
või

(a) müüb või pakub korraldaja 
kokkupandud pakettreise müügiks või
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Or. de

Selgitus

Sõnastus on pärit eelmisest direktiivist ja seda tuleks säilitada, et tagada mõlemale osalisele 
täpsem määratlus.

Muudatusettepanek 35

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – punkt 9 – alapunkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) hõlbustab reisiteenuste hankimist, mis 
on toetatud reisikorraldusteenuste osa, 
aidates reisijaid reisiteenuste lepingute 
sõlmisel individuaalsete 
teenusepakkujatega;

(b) hõlbustab reisiteenuste hankimist, mis 
on toetatud reisikorraldusteenuste osa, 
aidates reisijaid reisiteenuste lepingute 
sõlmimisel individuaalsete 
teenusepakkujatega, kes võib muu hulgas 
olla ka vahendaja ise;

Or. de

Selgitus

Esitatud sõnastus on ebaselge niisugusel juhul, kui teenusepakkuja müüb enda nimel teenuse 
ning võimaldab tarbijal sellega seoses broneerida teise teenusepakkuja teenuseid. Esitatud 
muudatusettepanekus on täpsustatud, et vahendajale, kes müüb oma teenuseid (nt 
lennuoperaator) ja sellega seoses võimaldab broneerida teise teenusepakkuja reisiteenuseid, 
kehtib direktiivi reguleerimisala.

Muudatusettepanek 36

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – punkt 12 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(12 a) lisateenus – teenus, mis ei ole 
iseseisev turismiteenus reisiteenuste 
pakkumise või täiendamise raames, nagu 
eeskätt reisikindlustus, raudteejaama ja 
majutuskoha vaheline transport, transport 
reisi lähtekohta, näiteks ekskursioonide 
raames, pagasivedu, mäepiletite 
müümine, jalgrataste üürimine, 
toitlustamine ja koristamine, mida 
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osutatakse majutuse osana;

Or. de

Selgitus

„Lisateenuse” mõiste esineb õigusaktis ning seetõttu ei ole mõttekas käsitleda seda mitte 
ainult põhjenduses 17.

Muudatusettepanek 37

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – punkt 12 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(12 b) veoettevõtja – füüsiline või 
juriidiline isik, kes ei ole korraldaja ega 
vahendaja ja pakub reisijate veo teenust.

Or. de

Selgitus

Vt ka täpsustust, mis käsitleb osaliste vahelist vastutust ja võimalust nõuda seotud 
veoettevõtjalt hüvitist kooskõlas artikli 11 lõikega 8.

Muudatusettepanek 38

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – lõige 1 – punkt a – alapunkt iii

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

iii) majutuskohtade asukohad, peamised 
omadused ja turismikategooria;

iii) majutuskohtade asukohad, peamised 
omadused ja ametlik kategooria;

Or. de

Selgitus

See on oluline omadus ning peab olema selge ja siduv.
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Muudatusettepanek 39

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – lõige 1 – punkt a – alapunkt vi

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

vi) keel/keeled, milles tegevus toimub ja vi) keel/keeled, milles oluline tegevus 
toimub ja

Or. de

Selgitus

Nõue ei pea hõlmama kõiki tegevusi. Reisija jaoks ei ole oluline eelnevalt teada, millises 
keeles räägib bussijuht, massöör või kokk. Seevastu võiks olla oluline teada, millises keeles 
viiakse läbi peamiselt laste meelelahutusprogrammi.

Muudatusettepanek 40

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – lõige 1 – punkt a – alapunkt vii

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

vii) kas liikumispuudega isikutele on 
tagatud ligipääs kogu reisi või puhkuse 
ajal,

vii) konkreetse küsimuse korral, kas 
konkreetse liikumispuudega isikutele on 
tagatud ligipääs kogu reisi või puhkuse 
ajal,

Or. de

Selgitus

Piiratud liikumisvõimega isikud võivad olla ka vaegnägijad või rasedad. Üldine teabe 
tagamise kohustus kõikvõimalikele rühmadele võib olla liiga palju nõutud. Konkreetse 
küsimuse korral tuleb aga asjaomast teavet siiski anda.

Muudatusettepanek 41

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – lõige 1 – punkt c a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c a) lepingu lõpetamise õigus ja selle 
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tingimused;

Or. de

Selgitus

Raportis nähakse ette lepingu lõpetamise õigus kaugsidevahendi abil ja väljaspool 
müügikohta sõlmitud lepingute suhtes.

Muudatusettepanek 42

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – lõige 1 – punkt e

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(e) minimaalne reisijate arv, mis on vajalik 
pakettreisi toimumiseks ja vähemalt 20 
päeva pikkune aeg enne pakettreisi algust 
selle võimalikuks tühistamiseks juhul, kui 
see arv ei täitu;

(e) vajaduse korral minimaalne reisijate 
arv, mis on vajalik pakettreisi toimumiseks 
ja artikli 10 lõikes 3 nimetatud 
asjakohane aeg enne pakettreisi algust 
selle võimalikuks tühistamiseks juhul, kui 
see arv ei täitu;

Or. de

Selgitus

Üldine 20 päeva pikkune lepingu lõpetamise tähtaeg mis tahes liiki reisi jaoks on liiga jäik 
tingimus, seetõttu soovitatakse kehtestada eri määrad. Vt ka artikli 10 lõike 3 
muudatusettepanekut.

Muudatusettepanek 43

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – lõige 1 – punkt f

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(f) üldine teave passide ja viisadega seotud 
nõuete kohta, sealhulgas viisa saamiseks 
kuluv ligikaudne aeg asjaomase 
liikmesriigi / asjaomaste liikmesriikide 
kodanikele ning teave tervisenõuete kohta;

(f) üldine teave passide ja viisadega seotud 
nõuete kohta liikmesriikide kodanikele 
ning teave tervisenõuete kohta seoses 
broneeritud reisi ja peatumisega;

Or. de
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Selgitus

Kuna direktiiv käsitleb ELi liikmesriikidest pärit reisijaid, tuleks esitada andmed ELi 
liikmesriikide kohta. See, mida mõistetakse mõiste „asjaomane” all, on ebaselge. Samuti ei 
ole korraldaja ülesanne nimetada ega ajakohastada tähtaegu, mis võivad töökoormuse tõttu 
muutuda.

Muudatusettepanek 44

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – lõige 1 – punkt f a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(f a) teave vabatahtliku kindlustuspoliisi 
sõlmimise kohta, mis katab tarbijapoolse 
loobumise kulud või abistamiskulud, muu 
hulgas tagasitoimetamiskulud õnnetuse 
või haiguse korral;

Or. de

Selgitus

Käesolev säte on pärit esialgsest direktiivist 90/314/EMÜ ning see tuleks säilitada, sest riiklik 
tervisekindlustus ei asenda piisavalt niisugust tüüpi kindlustust.

Muudatusettepanek 45

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Lõikes 1 osutatud teave esitatakse selgelt 
ja nähtavalt.

2. Lõikes 1 osutatud teave esitatakse selgelt 
ja nähtavalt. Tõendamiskoormis seoses 
teabe edastamisega reisijale lasub 
korraldajal ja kui pakettreis osteti 
vahendaja kaudu, siis ka vahendajal.

Or. de
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Muudatusettepanek 46

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 5 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid tagavad, et korraldaja ei 
või muuta reisijale artikli 4 punktide a, b, c, 
d, e ja g alusel esitatud teavet, v.a juhul, 
kui korraldaja jätab endale õiguse teha 
teabes muudatusi ja teavitab reisijat 
kõikidest muudatustest enne lepingu 
sõlmimist selgelt ja nähtavalt.

1. Liikmesriigid tagavad, et korraldaja ei 
või muuta reisijale artikli 4 punktide a, b, c, 
d, e, f ja g alusel esitatud teavet, v.a juhul, 
kui korraldaja jätab endale õiguse teha 
teabes muudatusi. Kõikidest lepingueelse 
teabe muudatustest teavitatakse reisijat
kirjalikult enne lepingu sõlmimist selgelt 
ja nähtavalt.

Or. de

Selgitus

Sihtkohariigi passi- ja viisanõuded ning -tähtajad võivad muutuda. Seetõttu peab korraldaja 
neid samamoodi muutma ning eelkõige nendest muudatustest teavitama.

Muudatusettepanek 47

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 5 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Kui artikli 4 punktis c osutatud teavet 
kõigi kohaldatavate lisatasude, lõivude ja 
muude kulude kohta ei esitata enne lepingu 
sõlmimist, ei kanna reisija kõnealuseid 
lisatasusid, lõive ega muid kulusid.

2. Kui artikli 4 punktis c osutatud teavet
kõigi kohaldatavate lisatasude, lõivude ja 
muude kulude kohta ei esitata enne lepingu 
sõlmimist kirjalikult, ei kanna reisija 
kõnealuseid lisatasusid, lõive ega muid 
kulusid.

Or. de

Muudatusettepanek 48

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6 – lõige 2 – punkt c
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) kontaktpunkti andmed, kuhu reisija 
võib esitada kaebuse mis tahes kohapeal 
märgatud mittevastavuse kohta;

(c) kõik olulised kontaktandmed juhuks, 
kui reisija märkab mittevastavust ning ka 
teave selle kohta, kuidas reisija tegutsema 
peaks;

Or. de

Selgitus

Artikli 12 lõike 3 punktis b pannakse reisijale kohustus teavitada korraldajat mittevastavusest 
viivitamatult. Korraldaja kohustus teavitada klienti kaebuse esitamise korrast peaks olema 
kooskõlas reisija nimetatud kohustusega. See tagab, et tarbija teaks täpselt, kuidas ta peab 
tegutsema.

Muudatusettepanek 49

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6 – lõige 2 – punkt f

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(f) kui alaealised reisivad majutust 
sisaldava pakettreisiga, siis teave selle
kohta, kuidas võtta otse ühendust alaealise 
või vastutava isikuga alaealise 
peatuspaigas;

(f) kui alaealised reisivad majutust 
sisaldava pakettreisiga ja nendega ei ole 
kaasas nende vanemaid või eestkostjat, 
siis teave selle kohta, kuidas võtta otse 
ühendust alaealise või vastutava isikuga 
alaealise peatuspaigas vanema või 
eestkostja kaudu;

Or. de

Muudatusettepanek 50

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6 – lõige 2 – punkt g

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(g) teave kättesaadavate alternatiivsete ja 
veebipõhiste vaidluste lahendamise 
võimaluste kohta.

(g) teave kättesaadavate alternatiivsete, 
direktiivi 2013/11/EL kohaste ja 
veebipõhiste, määruse 2013/524/EL 
kohaste vaidluste lahendamise võimaluste 
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kohta.

Or. de

Selgitus

Mõlemad õigusaktid on vastu võetud ja seega ka kohaldatavad, selle asemel et tekitada 
ebamääraste viidete kaudu segadust.

Muudatusettepanek 51

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 7 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid tagavad, et reisija võib 
anda lepingu üle isikule, kes vastab
kõikidele lepingu suhtes kohaldatavatele 
tingimustele, kui ta on korraldajat enne 
pakettreisi algust sellest püsival 
andmekandjal aegsasti teavitanud.

1. Liikmesriigid tagavad, et reisija võib 
anda lepingu üle isikule, kes vastab 
kõikidele lepingu suhtes kohaldatavatele 
tingimustele, kui ta on korraldajat kuni 
seitse päeva enne pakettreisi algust sellest 
püsival andmekandjal teavitanud.

Or. de

Selgitus

Ebamääraseid tähtaegu tuleks vältida.

Muudatusettepanek 52

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 8 – lõige 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) reisijateveoks kasutatava kütuse hinna 
muutus;

(a) veokulude, sealhulgas kütuse hinna 
muutus,

Or. de

Muudatusettepanek 53

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 8 – lõige 1 a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Lõikes 1 märgitud hinna alandamine 
kehtib alates 3 % suurusest 
hinnamuutusest, hinnatõusu võib 
tarbijale edasi suunata alates hinna 
kallinemisest 3 % võrra. Hinnatõusust ja 
selle põhjusest tuleb reisijat teavitada 
kirjalikult. Hinna alandamise korral võib 
korraldaja kehtestada haldustasu kuni 10 
eurot reisija kohta.

Or. de

Selgitus

Ebaproportsionaalse tasu ja kulude vältimiseks tuleks kehtestada alampiir.

Muudatusettepanek 54

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 8 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Lõikes 1 osutatud hinnatõus ei või 
ületada 10 % pakettreisi hinnast.

2. Kui lõikes 1 osutatud hinnatõus ületab 
10 % reisi hinnast, kehtib korraldajale 
teavitamiskohustus ja reisijale artikli 9 
lõikes 2 sätestatud õigused. 

Or. de

Selgitus

Teisel juhul oleks põhimõtteliselt võimalik kehtestada hinnatõusule kindel määr ilma 
põhjustest teavitamise kohustuseta.

Muudatusettepanek 55

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 9 – lõige 2 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Kui korraldaja on enne pakettreisi algust 
sunnitud olulisel määral muutma mis tahes 

2. Kui korraldaja on enne pakettreisi algust 
sunnitud olulisel määral muutma mis tahes 
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artikli 4 lõike 1 punktis a määratletud 
reisiteenuste peamist tunnust või artikli 6 
lõike 2 punktis a osutatud erisoovi, on 
korraldaja kohustatud põhjendamatu 
viivituseta teavitama reisijat püsival 
andmekandjal selgelt ja nähtavalt:

artikli 4 lõike 1 punktis a määratletud 
reisiteenuste peamist tunnust või artikli 6 
lõike 2 punktis a osutatud erisoovi või
tõstma reisi hinda rohkem kui 10 % 
lepingus kindlaksmääratud hinnast, on 
korraldaja kohustatud põhjendamatu 
viivituseta teavitama reisijat püsival 
andmekandjal selgelt ja nähtavalt:

Or. de

Muudatusettepanek 56

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 9 – lõige 2 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) kavandatud muudatustest ja (a) kavandatud muudatustest ja nende 
mõjust reisi hinnale ning

Or. de

Muudatusettepanek 57

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 9 – lõige 2 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) asjaolust, et reisija võib lõpetada 
lepingu trahvi maksmata kindlaks 
määratud mõistliku ajavahemiku jooksul ja
kui ta seda ei tee, siis loetakse ta 
kavandatud muudatusega nõustunuks.

(b) kui muudatus mõjutab oluliselt reisi 
läbiviimist, siis asjaolust, et reisija võib 
lõpetada lepingu trahvi maksmata kindlaks 
määratud mõistliku ajavahemiku jooksul 
või nõustuda korraldaja pakutud 
samaväärse pakkumisega.

Or. de

Selgitus

Oluline on see, mida muudatus endaga kaasa toob. Lepingu lõpetamise ainuvõimalus ei paku 
reisijale lühiajalises plaanis mitte mingisugust alternatiivi, sest ka hinna poolest ei ole 
tavaliselt vahetult enne reisi mõistlikku asendusvõimalust. Seetõttu peaksid korraldajad 
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pakkuma välja muu võimaluse.

Muudatusettepanek 58

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 9 – lõige 2 – punkt b a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b a) asjaolust, et kui reisija ei kasuta oma 
lepingu lõpetamise õigust ega võimalust 
võtta vastu alternatiivne reisipakkumine, 
loetakse kavandatud muudatus tema poolt 
vastuvõetuks.

Or. de

Muudatusettepanek 59

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 9 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Kui lepingu lõikes 2 osutatud 
muudatused põhjustavad pakettreisi 
madalama kvaliteedi või kulude 
vähenemise, on reisijal õigus hinna 
asjakohasele alandamisele.

3. Kui lepingu lõikes 2 osutatud 
muudatused või alternatiivne pakkumine
põhjustavad pakettreisi madalama 
kvaliteedi või kulude vähenemise, on 
reisijal õigus hinna asjakohasele 
alandamisele.

Or. de

Muudatusettepanek 60

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 9 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Kui leping lõpetatakse lõike 2 punkti b 
alusel, maksab korraldaja reisijale tagasi 
kõik temalt saadud maksed 14 päeva 
jooksul pärast lepingu lõpetamist. Reisijal 

4. Kui leping lõpetatakse lõike 2 punkti b 
alusel, maksab korraldaja reisijale tagasi 14 
päeva jooksul pärast lepingu lõpetamist
kõik temalt saadud maksed, sealhulgas 
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on kooskõlas artikliga 12 õigus saada 
asjakohastel juhtudel hüvitist.

tema kaudu broneeritud lisateenuste eest, 
nagu reisi- või lepingu lõpetamise 
kindlustus või broneeritud lisategevused 
kohapeal. Reisijal on kooskõlas artikliga 
12 õigus saada asjakohastel juhtudel 
hüvitist.

Or. de

Selgitus

Tagada tuleb kõigi broneeringu raames tehtud kulude tagasimaksmine.

Muudatusettepanek 61

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 10 – lõige -1 (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

-1. Väljaspool müügikohta või 
kaugsidevahendi abil sõlmitud lepingute 
puhul on reisijal õigus lõpetada leping 24 
tundi pärast broneeringu kinnituse 
saamist. See ei kehti lepingutele, mis on 
sõlmitud kaugsidevahendi abil vähem kui 
14 päeva enne ärasõitu. 

Or. de

Selgitus

Lepingu lõpetamise õiguse pikem periood oleks probleemne, sest lepingu lõpetamisest tuleb 
teavitada paljusid eri teenuseosutajaid. Lepingu lõpetamise õiguse 24 tunni pikkune periood 
peaks olema aga teostatav.

Muudatusettepanek 62

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 10 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid tagavad, et reisija võib 
enne pakettreisi algust lõpetada lepingu, 
makstes korraldajale asjakohast hüvitist.
Lepingus võib kehtestada mõistlikud 

1. Liikmesriigid tagavad, et reisija võib 
enne pakettreisi algust lõpetada lepingu, 
makstes korraldajale asjakohast hüvitist.
Lepingus võib kehtestada mõistlikud 
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standardsed lõpetamistasud, mille alus on 
tühistamise aeg ja reisiteenuste 
alternatiivsest kasutamisest tulenev 
tavapäraste kulude kokkuhoid ja tulu.
Standardsete lõpetamistasude puudumisel 
vastab hüvitise suurus pakettreisi hinnale, 
millest on maha arvatud kulud, mille 
korraldaja kokku hoiab.

standardsed lõpetamistasud, mille alus on 
tühistamise aeg ja reisiteenuste 
alternatiivsest kasutamisest tulenev 
tavapäraste kulude kokkuhoid ja tulu.
Standardsete lõpetamistasude puudumisel 
vastab hüvitise suurus pakettreisi hinnale, 
millest on maha arvatud kulud, mille 
korraldaja kokku hoiab. Hüvitise 
asjakohasuse tõendamise koormis lasub 
korraldajal.

Or. de

Selgitus

Kokkuhoitavad kulud saab kindlaks määrata vaid korraldaja. Vaid tema teab, millised on 
sellega seotud tulud.

Muudatusettepanek 63

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 10 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Reisijal on õigus lõpetada leping enne 
pakettreisi algust hüvitist maksmata, kui 
sihtkohas või selle vahetus läheduses 
esinevad vältimatud ja erakorralised 
asjaolud, mis mõjutavad olulisel määral 
pakettreisi.

2. Reisijal on õigus lõpetada leping enne 
pakettreisi algust hüvitist maksmata, kui 
pärast reisilepingu sõlmimist esinevad
sihtkohas või selle vahetus läheduses 
vältimatud ja erakorralised asjaolud, mis 
mõjutavad olulisel määral pakettreisi.
Niisugused asjaolud on olemas näiteks 
juhul, kui pakettreisi mõjutab oluliselt 
sõjategevus või looduskatastroof. 
Vältimatuteks ja erakorralisteks 
asjaoludeks peetakse eelkõige seda, kui 
usaldusväärsed ja üldsusele 
kättesaadavad teadaanded, näiteks 
liikmesriikide ametiasutuste välja antud 
teadaanded ei soovita sihtkohta reisida.

Or. de

Selgitus

See muudatus on kooskõlas põhjendusega 26 ning see peab olema esitatud tarbijatele 
mõistmiseks ka õigusaktis. Lepingu lõpetamise õigus puudub, kui reisija teab juba reisi 
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broneerimise ajal, et sihtkohas esineb erakorralisi asjaolusid.

Muudatusettepanek 64

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 10 – lõige 3 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) pakettreisile registreerunud inimeste arv 
on väiksem kui lepingus esitatud 
minimaalne arv ja kui korraldaja teavitab 
reisijat lepingu lõpetamisest lepingus 
kindlaks määratud aja jooksul ning mitte 
hiljem kui 20 päeva enne pakettreisi algust;
või

(a) pakettreisile registreerunud inimeste arv 
on väiksem kui lepingus esitatud 
minimaalne arv ja kui korraldaja teavitab 
reisijat lepingu lõpetamisest lepingus 
kindlaks määratud aja jooksul, kuid mitte 
hiljem kui

i) kuni 20 päeva enne pakettreisi algust
rohkem kui 6 päeva kestvate reiside 
puhul,
ii) kuni seitsmendaks päevaks enne 
pakettreisi algust 2–6 päeva kestvate 
reiside puhul,
iii) kuni 48 tundi enne pakettreisi algust 
ühepäevaste reiside puhul,
või

Or. de

Selgitus

Üldine 20 päeva pikkune lepingu lõpetamise tähtaeg mis tahes liiki reisi jaoks on liiga jäik 
tingimus, siinjuures on mõttekas kehtestada eri määrad Austria usaldusväärse süsteemi 
alusel. See kehtib mõlemale poolele – eelkõige tarbijatele, aga siiski ka ettevõtjatele. Tarbijal 
ei ole sellest kuigi palju kasu, kui ühepäevareis 20 päeva enne reisi algust tähtaja tõttu 
tühistatakse, kuna korraldaja on õiguslikult kohustatud juba 20 päeva enne reisi toimumist 
teadma kindlat osavõtjate arvu.

Muudatusettepanek 65

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 10 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Kui leping lõpetatakse punktide 1, 2 ja 3 4. Kui leping lõpetatakse punktide 1, 2 ja 3 
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alusel, maksab korraldaja reisijale tagasi 
kõik tema tehtud alusetud maksed 14 
päeva jooksul.

alusel, maksab korraldaja reisijale tagasi 
kõik tema tehtud maksed 14 päeva jooksul.

Or. de

Selgitus

Raske on tagantjärele tõestada, millised maksed alusetult tehti ja millised need konkreetselt 
peaksid olema. Kellel lasuks sellisel juhul tõendamiskohustus?

Muudatusettepanek 66

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 11 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Kui mis tahes teenust ei osutata 
kooskõlas lepinguga, heastab korraldaja 
mittevastavuse, kui see ei ole 
ebaproportsionaalne.

2. Kui mis tahes teenust ei osutata 
kooskõlas lepinguga, heastab korraldaja 
mittevastavuse, kui see ei ole 
ebaproportsionaalne või ei tulene reisijast.
Sama kehtib ka juhul, kui ei ole täidetud 
artikli 12 lõike 3 punkti b.

Or. de

Selgitus

Muudatusettepanekuga nähakse eeskirjade sidususe tagamiseks ette ühtlustamine hinna 
alandamist ja kahjude hüvitamist käsitlevate sätetega.

Muudatusettepanek 67

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 11 – lõige 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4 a. Lõike 4 korral saab reisija lepingu 
lõpetada, kui mittevastavus on 
märkimisväärne ja selle tagantjärele 
täitmine ei ole võimalik või tulemuslik.

Or. de
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Muudatusettepanek 68

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 11 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Kui vältimatute ja erakorraliste 
asjaolude tõttu ei ole võimalik tagada 
reisija õigeaegset naasmist, ei kanna 
korraldaja reisija pikeneva 
kohalviibimisega seotud kulusid, mis 
ületavad 100 eurot öö kohta ja kolme ööd
reisija kohta.

5. Kui vältimatute ja erakorraliste 
asjaolude tõttu ei ole võimalik tagada 
reisija õigeaegset naasmist, ei kanna 
korraldaja reisija pikeneva 
kohalviibimisega seotud kulusid üle viie öö 
eest reisija kohta. Korraldaja peab 
hoolitsema majutuse eest ning lähtuma 
sealjuures broneeritud hotelli 
kategooriast. Vaid juhul, kui korraldaja ei 
saa või ei soovi selgesõnaliselt majutust 
ise korraldada, võib reisija majutuse ise 
broneerida. Sellisel juhul võib ta nõuda 
korraldajalt hüvitist kuni kolme öö eest 
reisija kohta ilma hinnapiiranguta või 
kuni viie öö eest reisija kohta hinnaga 
kuni 100 eurot öö eest.

Or. de

Selgitus

Käesoleval juhul tuleb leida kõiki pooli rahuldav kompromiss. Kui majutuse korraldab 
korraldaja, peab ta kandma kulud kuni viie öö eest ilma hinnapiiranguta. Kui reisija peab 
majutuse ise broneerima, tuleb talle hüvitada kulud kas kuni kolme öö eest ilma 
hinnapiiranguta või kuni viie öö eest, kuid sellisel juhul kehtib hinnapiirang kuni 100 eurot öö 
kohta.

Muudatusettepanek 69

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 11 – lõige 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6. Lõikes 5 osutatud kulude piirangut ei 
kohaldata liikumispuudega isikute suhtes, 
nagu on määratletud Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu 5. juuli 2006. 
aasta määruses (EÜ) nr 1107/2006 

6. Liikumispuudega isikutele tuleb
vältimatute ja erakorraliste asjaolude 
korral pöörata eritähelepanu. Korraldaja 
arvestab võimaluse korral 
liikumispuudega isikute asjaomaseid 
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puudega ja liikumispuudega isikute 
õiguste kohta lennureisi puhul28, ja neid 
saatvate isikute suhtes, rasedate naiste ja 
saatjata laste suhtes ning isikute suhtes, 
kes vajavad eriarstiabi, tingimusel et 
korraldajat on nende konkreetsetest 
vajadustest teavitatud vähemalt 48 tundi 
enne pakettreisi algust. Korraldaja ei tohi 
tugineda lõikes 5 osutatud kulude 
piiramise vältimatutele ja erakorralistele 
asjaoludele, kui asjaomane veoteenuse 
osutaja ei tohi kohaldatavate ELi 
õigusaktide alusel selliseid asjaolusid 
aluseks võtta.

vajadusi.

__________________
28 ELT L 204, 26.7.2006, lk 1.

Or. de

Selgitus

Liikumispuudega isikuid ei tohi siinjuures kaasreisijatele eelistada. Lisamajutuse kuludele 
piirangu seadmise keeld kujutab endast korraldaja jaoks prognoosimatut riski. See on 
märkimisväärselt ja diskrimineerivalt koormav eeskätt nendele korraldajatele, kes 
keskenduvad reisidele, milles liikumispuudega isikute osakaal on suur, ning muudab selle 
tegevusala ebahuvitavamaks.

Muudatusettepanek 70

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 12 – lõige 2 – lõik 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Reisijal on õigus hinna alandamisele 
50 %, kui mittevastavus tuleneb 
vältimatutest ja erakorralistest 
asjaoludest.

Or. de

Selgitus

Lõike 3 asemel kuulub hinna osalise alandamise säte lõike 2 juurde.
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Muudatusettepanek 71

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 12 – lõige 3 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Reisijal ei ole õigust hinna 
alandamisele ja kahjude hüvitamisele, kui

3. Reisijal ei ole õigust kahjude 
hüvitamisele, kui

Or. de

Selgitus

Õigus hinna alandamisele peaks olema vaatamata sellele, millised on mittevastavuse 
põhjused. Niisugune hinna alandamine on objektiivselt põhjendatud, sest reisija ei saanud 
makstud hinna eest täielikult lepingule vastavat teenust.

Muudatusettepanek 72

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 12 – lõige 3 – punkt a – alapunkt iii

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

iii) tuleneb vältimatutest ja erakorralistest 
asjaoludest või

välja jäetud

Or. de

Selgitus

See säte koormaks põhjendamatult tarbijat. Riskid peavad jagunema poolte vahel võrdselt.

Muudatusettepanek 73

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 12 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Õigus hüvitisele või hinna alandamisele 
käesoleva direktiivi alusel ei mõjuta 
reisijate õigusi, mis tulenevad määrusest 
(EÜ) nr 261/200429, määrusest (EÜ) nr 
1371/200730, määrusest (EL) nr 
1177/201031 ja määrusest (EL) nr 

5. Õigus hüvitisele või hinna alandamisele 
käesoleva direktiivi alusel ei mõjuta 
reisijate õigusi, mis tulenevad määrusest 
(EÜ) nr 261/200429, määrusest (EÜ) nr 
1371/200730, määrusest (EL) nr 
1177/201031 ja määrusest (EL) nr 
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181/201132. Reisijal on õigus esitada 
kahjunõudeid käesoleva direktiivi ja 
nimetatud direktiivide alusel, kuid ta ei 
tohi seoses samade asjaoludega 
kumuleerida õigusi eri õiguslikel alustel, 
kui sellised õigused kaitsevad sama huvi 
või neil on sama eesmärk.

181/201132. Reisijal on õigus esitada 
kahjunõudeid käesoleva direktiivi ja 
nimetatud määruste alusel, eriti seoses 
ulatuslikumate kahjunõuetega.
Kahjunõudeid ei tohi seoses samade 
asjaoludega kumuleerida eri õiguslikel 
alustel.

__________________ __________________
29 ELT L 46, 17.2.2004, lk 1. 29 ELT L 46, 17.2.2004, lk 1.
30 ELT L 315, 3.12.2007, lk 14. 30 ELT L 315, 3.12.2007, lk 14.
31 ELT L 334, 17.2.2010, lk 1. 31 ELT L 334, 17.2.2010, lk 1.
32 ELT L 55, 28.2.2011, lk 1. 32 ELT L 55, 28.2.2011, lk 1.

Or. de

Selgitus

Muudatusettepanek on kooskõlas lennureisijate õigusi käsitleva määruse muudatustega ning 
selles võetakse arvesse Euroopa Kohtu pooleliolevat kohtuasja (Az.: XZR/111/12).

Muudatusettepanek 74

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 12 – lõige 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6. Käesoleva artikli alusel esitatavate 
kahjunõuete aegumistähtaeg ei tohi olla 
lühem kui üks aasta.

6. Käesoleva artikli alusel esitatavate 
kahjunõuete aegumistähtaeg on kaks 
aastat alates nõude tekkimisest.

Or. de

Selgitus

Kahe aasta pikkune tähtaeg on ühesugune siseturu- ja tarbijakaitsekomisjonis 5.11.2013 
vastuvõetud tähtajaga seoses lennureisijate õigust käsitleva määrusega.

Muudatusettepanek 75

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 14 – lõige 1 – sissejuhatav osa
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid tagavad, et korraldaja annab 
raskustesse sattunud reisijale kiiret abi, 
eriti:

Liikmesriigid tagavad, et korraldaja annab 
raskustesse sattunud reisijale viivitamatult 
asjakohast abi, eriti:

Or. de

Muudatusettepanek 76

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 14 – lõik 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) aidates reisijat kaugsidepidamisel ja 
alternatiivsete reisivõimaluste 
korraldamisel.

(b) aidates reisijat kaugsidepidamisel ja 
alternatiivsete reisivõimaluste 
korraldamise tagamisel.

Or. de

Muudatusettepanek 77

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 14 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Korraldaja võib võtta sellise abi eest 
mõistlikku tasu, kui olukord on 
põhjustatud reisija hooletuse tõttu või 
tahtlikult.

Korraldaja võib võtta sellise abi eest 
mõistlikku tasu.

Or. de

Selgitus

Õigusaktis nähakse ette võimalus võtta tasu sellise abi eest vaid juhul, kui raskustesse 
sattumises on süüdi reisija ise. See kujutab endast korraldajale olulist riski.
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Muudatusettepanek 78

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 15 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid tagavad, et korraldajatel ja 
vahendajatel, kes hõlbustavad toetatud 
reisikorraldusteenuste hankimist oma 
territooriumil, on olemas tagatis reisijate 
tehtud kõikide maksete tõhusaks ja 
õigeaegseks tagasimaksmiseks ja kui 
reisikorraldus sisaldab reisijate vedu, siis 
reisijate tõhusaks ja kiireks kodumaale 
toimetamiseks maksejõuetuse korral.

1. Liikmesriigid tagavad, et korraldajatel ja 
vahendajatel, kes hõlbustavad pakettreisi 
ostmist või toetatud reisikorraldusteenuste 
hankimist, on olemas tagatis reisijate 
tehtud kõikide maksete tõhusaks ja 
viivitamatuks tagasimaksmiseks ja kui 
reisikorraldus sisaldab reisijate vedu, siis 
reisijate kodumaale toimetamiseks enda 
või seotud reisikorraldusteenuste 
pakkumises osalevate ettevõtjate
maksejõuetuse korral. Võimaluse korral 
pakutakse võimalust reisi jätkata.

Or. de

Selgitus

Sätted, mis käsitlevad kaitse tõhusust ja ulatust maksejõuetuse korral, peaksid kehtima nii 
pakettreisidele kui ka toetatud reisikorraldusteenustele ja ka kõigile osalistele. Reisijate 
kodumaale toimetamine ei peaks toimuma kiiresti näiteks juhul, kui reis on alles algusjärgus. 
Kui reisi kavakohane jätkamine on võimalik, tuleb reisi jätkata nii kaua kui võimalik.

Muudatusettepanek 79

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 16 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Kui liikmesriigil on kahtlusi teises riigis 
asutatud ja tema territooriumil tegutseva
korraldaja või toetatud 
reisikorraldusteenuste hankimist 
hõlbustava vahendaja maksejõuetusvastase 
kaitse suhtes, küsib ta selgitusi asutamise 
liikmesriigilt. Liikmesriigid vastavad teiste 
liikmesriikide päringutele hiljemalt 15 
tööpäeva jooksul pärast päringu saamist.

4. Kui liikmesriigil on kahtlusi teises riigis 
asutatud korraldaja või toetatud 
reisikorraldusteenuste hankimist 
hõlbustava vahendaja maksejõuetusvastase 
kaitse suhtes, küsib ta selgitusi asutamise 
liikmesriigilt. Liikmesriigid vastavad teiste 
liikmesriikide päringutele hiljemalt 15 
tööpäeva jooksul pärast päringu saamist.

Or. de
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Selgitus

Vastasel korral tekiks vastutusest kõrvalehiilimist võimaldav lünk. See muudatusettepanek on 
seotud artikli 15 lõikega 1.

Muudatusettepanek 80

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 17 – lõik 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) reisija ei saa kasutada ühtegi käesoleva 
direktiivi alusel ainult pakettreisiga 
reisijale tagatud õigust peale õiguse 
ettemaksete tagasimaksmisele ja kui reis 
sisaldab reisijatevedu, siis kodumaale 
toimetamisele juhul, kui vahendaja ise või 
mõni teenuseosutaja muutub 
maksejõuetuks.

b) reisija ei saa kasutada ühtegi käesoleva 
direktiivi alusel ainult pakettreisiga 
reisijale tagatud õigust peale õiguse 
ettemaksete tagasimaksmisele ja kui reis 
sisaldab reisijatevedu, siis kodumaale 
toimetamisele juhul, kui vahendaja ise või 
mõni teenuseosutaja muutub 
maksejõuetuks, ja

Or. de

Muudatusettepanek 81

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 17 – lõik 1 – punkt b a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b a) võimaluse korral lepingu lõpetamise 
õiguse ja selle tingimused.

Or. de

Muudatusettepanek 82

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel -18 (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel -18
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Teabe esitamata jätmine
1. Kui lepingu lõpetamise õigus on 
olemas, kuid reisijat sellest ei teavitata, on 
tal õigus lõpetada leping kulusid 
hüvitamata.
2. Kui reisijat ei teavitata hinnatõusust või 
lisakulude tekkimisest, ei ole ta 
kohustatud neid hüvitama.

Or. de

Muudatusettepanek 83

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 18 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kui korraldaja on asutatud väljaspool 
Euroopa Majanduspiirkonda, kehtivad 
liikmesriigis asutatud vahendaja suhtes 
peatükkides IV ja V sätestatud kohustused, 
v.a juhul, kui vahendaja esitab tõendid 
selle kohta, et korraldaja vastab 
peatükkides IV ja V esitatud tingimustele.

Kui korraldaja on asutatud väljaspool 
Euroopa Majanduspiirkonda, kehtivad 
liikmesriigis asutatud vahendaja suhtes 
peatükkides IV ja V sätestatud kohustused, 
v.a juhul, kui vahendaja esitab tõendid 
selle kohta, et korraldaja vastab 
peatükkides IV ja V esitatud tingimustele.
Sellise korraldaja vahendamise korral 
kehtib endiselt kahjude hüvitamise 
kohustus lepingujärgsete 
hoolsuskohustuste rikkumise korral.
Käesolevad eeskirjad ei mõjuta 
vahendajale liikmesriigi õigusega 
kehtestatud muid kohustusi.

Or. de

Muudatusettepanek 84

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 19 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid tagavad, et vahendaja, kes on Liikmesriigid tagavad, et vahendaja, kes on 
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nõustunud korraldama pakettreisi või 
toetatud reisikorraldusteenuste 
broneerimist või kes hõlbustab selliste 
teenuste broneerimist, vastutab kõikide
broneerimisvigade eest, kui sellised vead ei 
tulene reisijast või vältimatutest ja 
erakorralistest asjaoludest.

nõustunud korraldama pakettreisi või 
toetatud reisikorraldusteenuste 
broneerimist või kes hõlbustab selliste 
teenuste broneerimist, vastutab tema 
tehtud broneerimisvigade eest. Vahendaja 
ei vastuta broneerimisvigade eest juhul,
kui sellised vead tulenevad reisijast või 
vältimatutest ja erakorralistest asjaoludest.

Or. de

Selgitus

Esialgsest põhjendusest 37 nähtub, et vahendaja vastutab ainult nende broneerimisvigade 
eest, mis on tehtud tema süül. Vahendaja vastutuse laiendamine tema mõjualast väljapoole 
oleks ebaproportsionaalne. Seetõttu tuleb lisada see täpsustus ka käesolevasse artiklisse.

Muudatusettepanek 85

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 26 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Direktiiv 90/314/EÜ tunnistatakse 
kehtetuks alates [18 kuud pärast käesoleva 
direktiivi jõustumist].

Direktiiv 90/314/EÜ tunnistatakse 
kehtetuks alates [24 kuud pärast käesoleva 
direktiivi jõustumist].

Or. de

Muudatusettepanek 86

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 27 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid võtavad vastu ja 
avaldavad käesoleva direktiivi järgimiseks 
vajalikud õigus- ja haldusnormid hiljemalt 
[18 kuud pärast käesoleva direktiivi 
jõustumist]. Nad edastavad kõnealuste 
normide teksti viivitamata komisjonile.

(Ei puuduta eestikeelset versiooni.)

Or. de
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Muudatusettepanek 87

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 27 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Nad kohaldavad kõnealuseid norme 
alates [18 kuud pärast käesoleva direktiivi 
jõustumist]

2. Nad kohaldavad kõnealuseid norme 
alates [24 kuud pärast käesoleva direktiivi 
jõustumist]

Or. de
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SELETUSKIRI

Üldine teave
Raportöör peab pakettreise käsitleva direktiivi 90/314/EMÜ läbivaatamist kiiduväärseks, eriti 
seetõttu, et see peab hõlmama edaspidi ka interneti teel pakutavaid teenuseid. Siiski tuleb 
silmas pidada asjaolu, et reisiteenuste ja eriti internetipõhiste teenuste turg muutub pidevalt 
ning alatasa arendatakse uusi äriideid. Direktiivi reguleerimisala ei tohiks seetõttu olla liiga 
kitsas ega konkreetne, et vältida seda, et direktiivi oleks juba vastuvõtmise ajal vananenud. 
Ilmtingimata tuleb vältida olukorda, mis võimaldab töötada välja uusi ärimudeleid, mille 
eesmärk on direktiivi reguleerimisalast kõrvale hiilida. Seetõttu on direktiivi imperatiivsus, 
nagu ka liikmesriikide kohustus, direktiivi täitmine, maksejõuetusevastase tõhusa ja ulatusliku 
kaitse tagamine ning sanktsioonide kindlaksmääramine ja nende määramine ettevõtjatele, kes 
oma kohustusi ei täida, määrava tähtsusega. Oluline on ka maksejõuetusevastase kaitse 
vastastikune tunnustamine ja liikmesriikidevaheline halduskoostöö. Seetõttu on väga tähtis, et 
liikmesriigid ja komisjon osutaksid kõnealusest direktiivist tulenevatele õigustele ning 
jälgiksid, millist liiki reisidele direktiivi kohaldatakse ning millist liiki reisidele see kaitset ei 
paku.
Üldiselt tuleks tagada, et uus direktiiv ei kattuks kehtiva reisijate õigusi käsitleva määrusega. 
Otsustava tähtsusega on asjaolu, et õigusi saab koondada vaid juhul, kui need ei käsitle sama
nõuet. Seevastu peaks alati olema võimalik nõuda ulatuslikuma kahju hüvitamist. Osalevatel 
ettevõtjatel peab olema võimalik nõuda üksteiselt heastamist. Ettevõtjate õiguste jagunemine 
üksteise suhtes määratakse kindlaks liikmesriigi õiguses. Tarbija peaks aga alati pöörduma 
korraldaja poole, sest osaliste vahelised õiguslikud suhted on tema jaoks ebaolulised.

Täielik või minimaalne ühtlustamine
Kesksel kohal on küsimus, kas ühtlustamine peaks olema täielik või minimaalne. Komisjoni 
ettepanekus puudub ühene suund selle suhtes. Konkreetset lähenemisviisi ei ole kindlasti 
kerge järgida, eriti kuna vastuseis täielikule ühtlustamisele on mõningates liikmesriikides 
tõenäoliselt suur. Siiski ei tohi unustada, et eesmärgiks on ühtne siseturg. Tarbijatele peab 
kehtima ühesugune kaitse ning neil peavad olema selged ja nähtavad õigused, mis ei tohiks 
sõltuda sellest, kas nad elavad Eupenis või Aachenis – mis on üksteisest vaid 16 km kaugusel, 
kuid asuvad eri liikmesriikides. Raportöör on seetõttu seisukohal, et täielik ühtlustamine on 
Euroopa tarbijate ja konkurentsi seisukohast ka Euroopa ettevõtjate huvides. Ühtse 
lähenemisviisi tagamiseks lisati direktiivi uus artikkel „Ühtlustamise tase”, mis on kooskõlas 
tarbijakaitsedirektiivi artikliga 4. Selle kohaselt ei tohi liikmesriigid siseriiklikes õigusaktides 
säilitada ega nendega kehtestada sätteid, mis erinevad käesoleva direktiiviga kehtestatust, kui 
käesolevas direktiivis ei ole sätestatud teisiti. See kehtib ka rangemate ja vähem rangemate 
sätete kohta, millega tagataks tarbijakaitse erinev tase. Raportöör on teadlik, et see võib 
tekitada liikmesriikides tugevat vastuseisu. Vaja on aga konkreetselt tagada ühtne 
kõrgetasemeline tarbijakaitse, sest vastasel korral diskrimineeritaks nende liikmesriikide 
tarbijaid, kus kaitse tase on madalam. Eesmärgiks peab olema kaitse taseme tõstmine, mitte 
langetamine. 

Reguleerimisala ja mõisted
Reisid, mida pakuvad või mille on kokku pannud füüsilised või juriidilised isikud, kes ei saa 
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sellest tegevusest ei otsest ega kaudset tulu, tuleks reguleerimisalast välja jätta. Mitteärilisel 
eesmärgil korraldatud reisid, mille on korraldanud näiteks jalgpalliklubid, koolid, ülikoolid 
või heategevusorganisatsioonid, ei tohi tuua kaasa kohustust sõlmida maksejõuetusevastast 
kindlustust või vastutust. See oleks ebaõiglane.
Artiklis 2 tuleb täpsustada ka ärireiside erandit käsitlevad tingimused. See peaks hõlmama 
raamlepingut, kuid sealjuures pole oluline, kas ettevõte on spetsialiseerunud ärireiside 
korraldamisele või mitte. Seetõttu tuleb selgelt märkida, et reisija tööandja ja ettevõtte vahel 
sõlmitud raamlepingu korral on tegemist juriidilisest isikust tööandjaga. 
Ühtlasi lisati artiklis 2 sätestatud reguleerimisala erandite hulka niisugused lisalepingud, mida 
pakutakse pakettreisi lisateenusena. See muudatus aitab hoida ära olukorra, kus vahendajad, 
eriti väiksed kohalikud reisibürood ei liigituks pakettreisi pakkujaks, kui nad pakuvad 
transporti reisi lähtekohta, näiteks rongisõitu lennujaama. Vastasel juhul vastutaksid nad koos 
peamise korraldajaga kogu reisi eest. 

Pakettreisina või seotud reisikorraldusteenustena – varasem mõiste „toetatud 
reisikorraldusteenused” (seda mõistet tuleks muuta, sest see on juba mõningates 
liikmesriikides käibel ning tähendab midagi muud) – tuleks käsitada ainult eri reisiteenuste 
kombinatsiooni, nagu majutus, reisijate vedu ning autoüür. Direktiivi reguleerimisalasse ei 
peaks kuuluma teisejärguliste lisateenuste kombinatsioon või põhiteenus koos ebaolulise 
lisateenusega. Puhtakujulised reisijate veoteenuse lepingud koos majutusega, nagu rongisõit 
magamisvagunis või sõit reisiparvlaevaga, mis hõlmab ka majutust, ei peaks seetõttu kuuluma 
direktiivi reguleerimisalasse. Ristlusreis ja mitmepäevane majutusega rongireis, mis hõlmab 
mitut reisielementi ja millel on selgelt reisi, mitte transpordi iseloom, peaksid aga kuuluma 
reguleerimisalasse. 
Selleks et majutussektorit mitte liialt koormata, tuleks üksnes hotellis ööbimine ja sellega 
seotud korraldused, nagu etenduste piletid või heaoluteenused, välja arvata, kui reisi 
põhieesmärk ei ole selgelt kõrvalteenus. Lisateenuse määratlemisel olulise või ebaolulisena ei 
tohiks tugineda mitte ainult kriteeriumile 20 % koguhinnast, vaid arvestama peaks ka reisi 
iseloomu, reisija selgesõnalist soovi broneerimise ajal või teenusepakkuja nimetust 
broneeringus.
Oluline on määrata kindlaks konkreetne erinevus pakettreisi ja seotud reisikorraldusteenuste 
vahel ning vastutuse jagunemine, eriti seoses lepingueelse teabega. 

Lepingueelne teave, lepingu tühistamine ja lõpetamine
Seoses lepingueelse teabega ei tohiks korraldajale kehtestada liiga palju teavitamiskohustusi. 
Seetõttu oleks liiast kohustus esitada teavet selle kohta, mis keeles kõiki tegevusi läbi viiakse, 
või selle kohta, kas kõigile liikumispuudega isikutele on tagatud juurdepääs. Liikumispuudega 
isikute juurdepääsu käsitlev teave tuleks esitada konkreetse küsimuse korral. Seevastu on 
oluline, et esitatud oleksid kõik olulised kontaktandmed, sealhulgas juhuks, kui reisija soovib 
teavitada mittevastavusest. 
Konkreetselt tuleb kehtestada väljaspool müügikohta või kaugsidevahendi abil sõlmitud 
lepingute tühistamise õigus. Reisijal peaks olema õigus lõpetada leping 24 tunni jooksul alates 
broneeringu kinnituse saamisest. See ei kehti aga lepingutele, mis on sõlmitud 
kaugsidevahendi abil vähem kui 14 päeva enne ärasõitu.
Reisijatel peaks olema aga igal ajal õigus leping tühistada, tasudes selle eest asjakohast 
hüvitist. Hüvitise asjakohasuse tõendamise koormis lasub korraldajal, sest vaid tema saab 
kindlaks määrata, millised kulud ta kokku hoiab. Kui reisi mõjutavad oluliselt vältimatud ja 
erakorralised asjaolud, nagu sõjategevus või looduskatastroof, peab reisijal olema õigus 



PE524.596v01-00 52/53 PR\1011179ET.doc

ET

leping lõpetada ilma hüvitist maksmata. See ei kehti aga juhul, kui need asjaolud olid olemas 
enne broneerimist ja reisijat teavitati neist. 

Reisi muutmine, hinna alandamine ja hinnatõus
Konkreetsetel juhtudel võib korraldajal olla vaja reisilepingut ühepoolselt muuta. Kui need 
muudatused mõjutavad reisi olulisi osi ja reis nende tõttu oluliselt muutub, on reisijal õigus 
leping lõpetada, ilma et ta sealjuures rahalist kahju kannataks. Sellisel juhul peab ta lõpetama 
lepingu kogu reisi, sealhulgas broneeritud lisateenuste suhtes. Hinnatõusu võib edasi suunata 
vaid juhul, kui see on suurem kui 3 % reisi hinnast. Hinna alandamine tuleb igal juhul edasi 
suunata, kui hind alaneb üle 3 %. Hinna alandamise korral on korraldajal õigus arvestada 
halduskuludeks kuni 10 eurot reisija kohta. Hinnamuudatusi tuleb alati põhjendada kirjalikult. 
Rohkem kui 10 % suuruse hinnatõusu või lepingu lubatud muutmise korral olulisel määral 
tuleb õigusliku tagajärjena peale selle, et reisijal on õigus leping lõpetada hüvitist maksmata, 
tagada talle ka võimalus osaleda samaväärsel reisil. Üksnes lepingu lõpetamise õigus ei ole 
reisijale sageli kasulik, kuna ta ei saa nii lühikese ajaga samaväärset reisi enam broneerida. 
Eeskätt kõrghooajal ning (väiksemate) gruppide või perede jaoks mängib see olulist rolli. 
Reisijal peaks olema seega võimalus valida kolme variandi vahel: nõustuda kallima hinnaga 
reisiga, nõustuda alternatiivse reisipakkumisega või lõpetada leping koos õigusega saada 
viivitamatult tagasi kõik tema tehtud maksed, sealhulgas tekkinud lisakulud. Kui reisija ei 
reageeri talle kirjalikult esitatud lepingu muudatustele või hinnatõusule üle 10 %, loetakse 
kallima hinnaga reis tema poolt vastuvõetuks. Teate kättesaamise tõendamiskoormis on 
korraldajal.

Raskustesse sattunud reisija 
Kui reisija satub reisi või puhkuse ajal raskustesse, milles korraldaja ei ole süüdi, peaks 
korraldaja siiski olema kohustatud andma kiiret asjakohast abi. See hõlmab muu hulgas teabe 
andmist, aga ka praktilist abi, näiteks kaugsuhtluse ja reisi alternatiivse korraldamisega 
seoses. Korraldaja ei vastuta selle eest aga rahaliselt, sest ta ei saa mõjutada seda, millisesse 
olukorda reisija satub. Reisija peab hüvitama tekkinud kulud või nõudma need sisse 
vastutavalt kolmandalt isikult. Korraldaja peab aga lepingueelse teavitamiskohustuse raames 
osutama reisikindlustusele ja lepingu lõpetamist käsitlevale kindlustusele.

Kaitse maksejõuetuse korral
Oluline on tagada laiapõhjaline kaitse maksejõuetuse korral. See ei hõlma mitte ainult rahalist 
kaitset, vaid ka viivitamatut tagasitoimetamist juhul, kui reisija on kodukohariigist erinevas 
liikmesriigis jäänud reisiteenuseta. Reisijaid tuleb kaitsta korraldaja, vahendaja ja toetatud 
reisikorraldusteenustes osalevate ettevõtjate maksejõuetuse eest. Sealjuures tuleb täpsustada, 
et reisija tagasitoimetamine maksejõuetuse korral ei pea toimuma ilmtingimata viivitamatult, 
sest see võib kahtluse korral tähendada seda, et kuigi reis on alles algusjärgus, tuleb reisijad 
sunniviisiliselt kodumaale toimetada. Ühtlasi tuleb võimaluse korral pakkuda võimalust reisi 
jätkata.

Mittesüüline vastutus
Mittesüülise vastutuse küsimus on samuti väga oluline. Niisugust vastutust ei saa käsitlemata 
jätta. Seega on õige, et – sarnaselt lennureisijate õigusi käsitleva määruse (millega 
muudetakse määrust (EÜ) nr 261/2004) läbivaatamisega – juhul, kui reisijate 
tagasitoimetamine ei ole vältimatute ja erakorraliste asjaolude tõttu võimalik, vastutab 
teataval määral ka korraldaja (artikkel 11). Olukord ei ole aga täielikult võrreldav sellega, kui 
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tegemist on üksnes lennuga, sest see hõlmab vaid transporti. Seetõttu on oluline, et korraldaja 
peaks eelkõige tagama reisijale majutuse. Reisija peaks seda tegema või võib seda teha ise 
vaid juhul, kui korraldaja seda selgesõnaliselt teha ei saa või ei soovi. Kui reisija peab ise 
majutuse otsima, peaks kohustus tagada majutust piirduma kas kolme päevaga ilma 
hinnapiiranguta või viie päevaga nii, et sellele kehtib komisjoni kehtestatud piirang 100 eurot 
öö eest. 
Seoses hinna alandamisega (artikkel 12) on aga mittesüülise vastutuse tingimused erinevad. 
Komisjoni ettepaneku kohaselt on vältimatutest ja erakorralistest asjaoludest tuleneva 
mittevastavuse risk üksnes reisijal. Seda riski peaksid aga pooled jagama võrdselt. 

Aja vähesuse tõttu ei käsitle raportöör raportis kõiki muudatusi, vaid arutab neid edasiste 
muudatusettepanekute raames menetluse jooksul. Asjaomaste huvirühmade ja nende 
seisukohtade arvukus toob kaasa ulatusliku kontrollimise. Seetõttu tuleb seoses poolelioleva 
lennureisijate õigusi käsitleva määruse läbivaatamisega pidada silmas eeskirju, mis kattuvad 
ja mis vajaduse korral peavad olema ühesugused. Raportööri eesmärk on saavutada tasakaal 
tarbijate ja majandushuvide vahel. Tulemuseks peab olema arusaadav ja hästi struktureeritud 
õigusakt, mis hõlmaks nii tänapäevaseid kui ka tulevasi arengusuundi ning mis pakub kõigile 
huvirühmadele piisavat ja kestlikku kaitset.


