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Az eljárások jelölései

* Konzultációs eljárás
*** Egyetértési eljárás

***I Rendes jogalkotási eljárás (első olvasat)
***II Rendes jogalkotási eljárás (második olvasat)

***III Rendes jogalkotási eljárás (harmadik olvasat)

(Az eljárás típusa a jogszabálytervezetben javasolt jogalaptól függ.)

A jogalkotási aktus tervezetének módosításai

A Parlament kéthasábos módosításai

A törlést félkövér dőlt betűk jelzik a baloldali hasáb szövegében. A 
szövegváltoztatást félkövér dőlt betűk jelzik mindkét hasáb szövegében. Az 
új szöveget félkövér dőlt betűk jelzik a jobb oldali hasáb szövegében.

A módosítások fejlécének első és második sora a vizsgált jogalkotási aktus 
tervezetének érintett szakaszára utal. Ha a módosítás már létező – a 
jogalkotási aktus tervezetével módosítani kívánt – jogalkotási aktusra 
vonatkozik, a fejléc egy harmadik és egy negyedik sort is tartalmaz, amelyek 
a létező jogalkotási aktusra és annak érintett rendelkezésére utalnak.

A Parlament módosításai konszolidált szöveg formájában

Az új szövegrészeket félkövér dőlt betűk jelzik. A törölt szövegrészeket a ▌ 
jel jelzi vagy azok át vannak húzva. A szövegváltoztatást a helyettesítendő 
szöveg törlésével vagy áthúzásával és a helyébe lépő új szöveg félkövér dőlt
szedésével jelzik. 
Ettől eltérően a szolgálatok által a végleges szöveg kialakítása érdekében 
bevezetett, kimondottan technikai jellegű módosításokat nem kell jelölni.
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AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

az utazási csomagokról és az igény szerint összeállított utazási formákról, valamint a 
2006/2004/EK rendelet és a 2011/83/EU irányelv módosításról, továbbá a 90/314/EGK 
tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi 
rendeletre irányuló javaslatról
(COM(2013)0512 – C7-0215/2013 – 2013/0246(COD))

(Rendes jogalkotási eljárás: első olvasat)

Az Európai Parlament,

– tekintettel a Bizottság Európai Parlamenthez és Tanácshoz intézett javaslatára 
(COM(2013)0512),

– tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (2) bekezdésére és 
114. cikkére, amelyek alapján a Bizottság javaslatát benyújtotta a Parlamenthez (C7-
0215/2013),

– tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (3) bekezdésére,

– tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleményére1,

– tekintettel a Régiók Bizottságának véleményére2, 

– tekintettel eljárási szabályzata 55. cikkére,

– tekintettel a Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság jelentésére, valamint a 
Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság és a Jogi Bizottság véleményére (A7-0000/2013),

1. elfogadja első olvasatban az alábbi álláspontot;

2. felkéri a Bizottságot, hogy utalja az ügyet újból a Parlamenthez, ha javaslatát lényegesen 
módosítani kívánja vagy helyébe másik szöveget szándékozik léptetni;

3. utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak, 
valamint a nemzeti parlamenteknek.

                                               
1 HL C 0., 0.0.0000, 0. o.
2 HL C 0., 0.0.0000, 0. o.
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Módosítás 1

Irányelvre irányuló javaslat
1 cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Javaslat Javaslat

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A 
TANÁCS IRÁNYELVE

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A 
TANÁCS IRÁNYELVE

az utazási csomagokról és az igény szerint 
összeállított utazási formákról, valamint a 
2006/2004/EK rendelet és a 2011/83/EU 
irányelv módosításról, továbbá a 
90/314/EGK tanácsi irányelv hatályon 
kívül helyezéséről

az utazási csomagokról és az összekapcsolt
utazási formákról, valamint a 
2006/2004/EK rendelet és a 2011/83/EU 
irányelv módosításról, továbbá a 
90/314/EGK tanácsi irányelv hatályon 
kívül helyezéséről
(ez a módosítás az egész szöveget érinti)

Or. de

Indokolás

Horizontális módosítás, a teljes szövegre vonatkozik. A „Bausteinreisen” (igény szerint 
összeállított utazási forma) kifejezés már létezik a német nyelvben. Olyan utazásokat jelöl, 
amelyek keretében az utazásszervező szolgáltatási ajánlatok meghatározott készletéből 
választási lehetőséget biztosít az ügyfél számára. Az ilyen jellegű ajánlatok már a szervezett 
utazási formákról szóló irányelv hatálya alá tartoznak, és rájuk ugyanazok a követelmények 
vonatkoznak, mint a „klasszikus” utazási csomagokra. Az „assisted travel arrangements” 
javasolt kategória más esetet jelöl.

Módosítás 2

Irányelvre irányuló javaslat
5 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) A Szerződés 26. cikke (2) bekezdésével 
összhangban a belső piac egy olyan, belső 
határok nélküli térség, amelyben biztosított 
az áruk, a személyek, a szolgáltatások és a 
tőke szabad mozgása. A valódi fogyasztói 
belső piac megteremtése érdekében össze 
kell hangolni az utazási csomagokra és az 

(5) A Szerződés 26. cikke (2) bekezdésével 
összhangban a belső piac egy olyan, belső 
határok nélküli térség, amelyben biztosított 
az áruk, a személyek, a szolgáltatások és a 
tőke szabad mozgása. A valódi fogyasztói 
belső piac megteremtése érdekében össze 
kell hangolni az utazási csomagokra és az 
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igény szerint összeállított utazási formákra 
vonatkozó szerződések egyes elemeit, 
helyes egyensúlyt alakítva ki a magas 
szintű fogyasztóvédelem, valamint a 
vállalkozások versenyképessége között.

összekapcsolt utazási formákra vonatkozó
szerződésekből eredő jogokat és 
kötelezettségeket, helyes egyensúlyt 
alakítva ki a magas szintű 
fogyasztóvédelem, valamint a 
vállalkozások versenyképessége között.

Or. de

Módosítás 3

Irányelvre irányuló javaslat
7 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) Az utazási csomagokat vásárló utazók 
többsége az uniós fogyasztói jog 
értelmében vett fogyasztó. Ugyanakkor 
nem minden esetben könnyű különbséget 
tenni a fogyasztók, valamint a 
kisvállalkozások azon képviselői, illetve 
olyan szakemberek között, akik a 
fogyasztókéval azonos foglalási 
csatornákat használnak a vállalkozásukkal 
vagy szakmai tevékenységükkel 
kapcsolatos utazások foglalásához. Az 
ilyen utazók gyakran hasonló szintű 
védelmet igényelnek. Ezzel szemben a 
nagyobb vállalatok vagy szervezetek 
gyakorta olyan utazási formákat rendelnek 
meg alkalmazottaik számára, amelyek az 
üzleti utazások szervezésére szakosodott
vállalatokkal kötött keretszerződéseken 
alapulnak. Az utóbbi típusú utazási formák 
nem teszik szükségessé a fogyasztók 
számára kialakított védelmi szintet. Ezért 
ez az irányelv kizárólag abban az esetben 
alkalmazandó az üzleti utazókra, 
amennyiben nem keretszerződésen alapuló 
utazási formát választanak. Annak 
érdekében, hogy elkerüljék az egyéb 
fogyasztóvédelmi irányelvekbe foglalt 
„fogyasztó” fogalmával való 
összetévesztést, az e rendelet alapján 
védelemben részesülő személyeket 

(7) Az utazási csomagokat vásárló utazók 
többsége az uniós fogyasztói jog 
értelmében vett fogyasztó. Ugyanakkor 
nem minden esetben könnyű különbséget 
tenni a fogyasztók, valamint a 
vállalkozások azon képviselői, illetve 
olyan szakemberek között, akik a 
fogyasztókéval azonos foglalási 
csatornákat használnak a vállalkozásukkal 
vagy szakmai tevékenységükkel 
kapcsolatos utazások foglalásához. Az 
ilyen utazók gyakran hasonló szintű 
védelmet igényelnek. Ezzel szemben 
vállalatok vagy szervezetek gyakorta olyan 
utazási formákat rendelnek meg 
alkalmazottaik, tagjaik vagy képviselőik
számára, amelyek vállalatokkal kötött 
keretszerződéseken alapulnak. Az utóbbi 
típusú utazási formák nem teszik 
szükségessé a fogyasztók számára 
kialakított védelmi szintet. Ezért ez az 
irányelv kizárólag abban az esetben 
alkalmazandó az üzleti utazókra, 
amennyiben nem keretszerződésen alapuló 
utazási formát választanak. Annak 
érdekében, hogy elkerüljék az egyéb 
fogyasztóvédelmi irányelvekbe foglalt 
„fogyasztó” fogalmával való 
összetévesztést, az e rendelet alapján 
védelemben részesülő személyeket 



PE524.596v01-00 8/57 PR\1011179HU.doc

HU

„utazóként” kell említeni. „utazóként” kell említeni.

Or. de

Indokolás

A tagokkal és képviselőkkel történő kiegészítésből egyértelművé válik, hogy a „munkáltató” 
esetében jogi személyről van szó. El kell hagyni az „üzleti utazások szervezésére szakosodott 
vállalatok” kritériumát, mert homályos értelmezéshez vezethet. Előfeltételként elegendőnek 
kell lennie a keretszerződésnek.

Módosítás 4

Irányelvre irányuló javaslat
16 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(16) Kizárólag a különböző utazási 
szolgáltatások – mint például szállás, 
buszos, vasúti, vízi vagy légi utasszállítás, 
valamint gépjárműkölcsönzés –
kombinációja vehető figyelembe a csomag 
vagy az igény szerint összeállított utazási 
forma meghatározása céljából. A
tartózkodási célú szállásadás – a hosszú 
távú nyelvtanfolyamokat is beleértve –
ezen irányelv értelmében nem tekinthető 
szállásadásnak.

(16) A csomag vagy az összekapcsolt
utazási forma meghatározása céljából
kritériumként a különböző utazási 
szolgáltatások – mint például szállás, 
buszos, vasúti, vízi vagy légi utasszállítás, 
valamint gépjárműkölcsönzés –
kombinációját kell figyelembe venni.
Kivételt kell képezniük az egyszerű 
szállodai elhelyezéseknek, amelyekhez 
musicalre szóló jegyek vagy wellness 
kezelések foglalásához hasonló foglalások 
kapcsolódnak, amennyiben ez a 
szolgáltatás nem az utazás jelentős 
hányadát teszi ki, vagy ha az utazás fő 
eleme nem egyértelműen e kiegészítő 
szolgáltatásban rejlik. Az egy hónapot 
meghaladó tartózkodási célú szállásadás, 
vagy amikor egyértelműen megállapítható 
az idegenforgalmi cél hiánya – mint 
például a hosszú távú nyelvtanfolyamok 
esetében – ezen irányelv értelmében nem 
tekinthető szállásadásnak.

Or. de
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Módosítás 5

Irányelvre irányuló javaslat
16 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(16a) A szállást tartalmazó buszos, vasúti, 
vízi vagy légi utasszállításnak, például az 
éjszakai szállást tartalmazó komphajós 
utaknak vagy a hálókocsis vonatutaknak 
külön utazási szolgáltatásnak kellene 
minősülniük, mivel azok egyértelműen 
túlnyomórészt szállítási jellegűek.

Or. de

Módosítás 6

Irányelvre irányuló javaslat
17 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(17) Azok az egyéb idegenforgalmi 
szolgáltatások – mint például a 
koncertekre, sporteseményekre, 
kirándulásokra vagy élményparkokba szóló 
jegyek – amelyek utasszállítással, 
szállásadással és/vagy
gépjárműkölcsönzéssel kapcsolódnak 
össze, úgy tekinthetők, mint amelyek 
csomagot vagy igény szerinti utazási 
formát alkothatnak. Mindazonáltal az ilyen 
csomagok kizárólag akkor tartozhatnak 
ezen irányelv hatálya alá, ha a vonatkozó 
idegenforgalmi szolgáltatás alkotja a 
csomag jelentős hányadát. Általában véve 
akkor tekintendő úgy, hogy az 
idegenforgalmi szolgáltatás alkotja a 
csomag jelentős hányadát, ha a teljes 
vételár több mint 20%-át teszi ki, vagy az 
utazás, illetve üdülés alapvető elemét 
képezi. A kiegészítő szolgáltatások – mint 
például az utazási biztosítás, a 
csomagszállítás, a szállásadás részeként 

(17) Azok az egyéb idegenforgalmi 
szolgáltatások – mint például a 
koncertekre, sporteseményekre, 
kirándulásokra vagy élményparkokba szóló 
jegyek – amelyek utasszállítással, 
szállásadással és/vagy 
gépjárműkölcsönzéssel kapcsolódnak 
össze, úgy tekinthetők, mint amelyek 
csomagot vagy igény szerinti utazási 
formát alkothatnak. Mindazonáltal az ilyen 
csomagok kizárólag akkor tartozhatnak 
ezen irányelv hatálya alá, ha a vonatkozó 
idegenforgalmi szolgáltatás alkotja a 
csomag jelentős hányadát. Általában véve 
akkor tekintendő úgy, hogy az 
idegenforgalmi szolgáltatás alkotja a 
csomag jelentős hányadát, ha kifejezetten 
akként van megnevezve, ha a teljes vételár 
több mint 20%-át teszi ki, vagy az utazás, 
illetve üdülés alapvető elemét képezi. A 
kiegészítő szolgáltatások – mint például 
különösen az utazási biztosítás, a 
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biztosított étkezés és takarítás – nem 
tekinthetők önálló idegenforgalmi 
szolgáltatásnak.

vasútállomás és a szállás közötti szállítás, 
az utazás megkezdésének helyszínére, 
valamint a kirándulások keretében 
történő szállítás a csomagszállítás, a 
síbérlet-értékesítés, a kerékpárkölcsönzés,
a szállásadás részeként biztosított étkezés 
és takarítás – nem tekinthetők önálló 
idegenforgalmi szolgáltatásnak.

Or. de

Módosítás 7

Irányelvre irányuló javaslat
18 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(18) Tisztázni kell továbbá, hogy 
csomagnak minősülnek az olyan 
szerződések, amelyek révén a kereskedő 
feljogosítja az utazót arra, hogy a szerződés 
megkötését követően válasszon különböző 
típusú, válogatott utazási szolgáltatások 
között (mint például az élményajándék-
csomag). Ezen felül csomagnak kell 
tekinteni az utazási szolgáltatásokból álló 
összeállítást, amennyiben az utazó nevét, 
illetve a foglalás elvégzéséhez szükséges 
adatait legkésőbb az első szolgáltatás 
foglalásának visszaigazolását követően
továbbították a kereskedők között. A 
foglalás elvégzéséhez szükséges adatok a 
hitelkártya adatokat vagy a fizetéshez 
szükséges egyéb szükséges információkat 
jelentik. Másrészt nem elegendő az olyan 
adatok puszta továbbítása, mint például az 
utazás célállomása vagy az utazási idők.

(18) Tisztázni kell továbbá, hogy 
csomagnak minősülnek az olyan 
szerződések, amelyek révén a kereskedő 
feljogosítja az utazót arra, hogy a szerződés 
megkötését követően válasszon különböző 
típusú, válogatott utazási szolgáltatások 
között (mint például az élményajándék-
csomag). Ezen felül csomagnak kell 
tekinteni az utazási szolgáltatásokból álló 
összeállítást, amennyiben az utazó nevét, 
illetve az egyéb foglalási adatokat
továbbították a kereskedők között.
Csomagnak minősülnek továbbá a szállást 
tartalmazó üdülési célú hajóutak és 
többnapos vonatutak, mivel azok 
keretében szállítás, szállásadás és ellátás 
kapcsolódik össze.

Or. de

Indokolás

Az „egyéb szükséges adatok” kifejezés túl homályos, egyértelműen foglalási adatokról kell 
rendelkezni. A foglalási folyamat során a behatárolás elfogadhatatlan joghézagokat hagy az 
irányelv megkerüléséhez. Kérdéses azonkívül, hogy többek között a hitelkártyaadatokat 
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továbbítani lehet-e az utazó jóváhagyása nélkül (adatvédelem!). Ezenkívül utazási csomagnak 
kell minősülniük a szállást tartalmazó üdülési célú hajóutaknak vagy többnapos vonatutaknak 
(például az Orient expresszen).

Módosítás 8

Irányelvre irányuló javaslat
19 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(19) Mivel rövid távú utak esetén kevésbé 
kell védelemben részesíti az utazókat, 
továbbá annak elkerülése érdekében, hogy 
szükségtelen terheket rójanak a 
kereskedőkre, a 24 óránál rövidebb utakat, 
valamint a szállásadást nem tartalmazó, 
alkalmilag összeállított csomagokat ki kell 
zárni ezen irányelv hatálya alól.

(19) Mivel rövid távú utak esetén kevésbé 
kell védelemben részesíti az utazókat, 
továbbá annak elkerülése érdekében, hogy 
szükségtelen terheket rójanak a 
kereskedőkre, a 24 óránál rövidebb, 
valamint a szállásadást nem tartalmazó 
utakat ki kell zárni ezen irányelv hatálya 
alól. Ugyanez vonatkozik azokra az 
utazási csomagokra és összekapcsolt 
utazási formákra, amelyeket olyan 
természetes vagy jogi személy kínál vagy 
állít össze, aki vagy amely e 
tevékenységből sem közvetlenül, sem 
közvetve nem tesz szert pénzügyi 
nyereségre.

Or. de

Indokolás

Maga a tevékenység alkalmilag összeállított csomagok esetében sem lehet kereskedelmi 
jellegű. Tekeklubok baráti utazásaira például nem lehet alkalmazandó az irányelv, mivel azok 
nem kereskedelmi jellegűek. Eltérő a helyzet akkor, ha alkalmilag összeállított, kereskedelmi 
célú utazásról van szó, például az évente egyszer Mekkába irányuló zarándokút esetében.

Módosítás 9

Irányelvre irányuló javaslat
21 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(21) A csomagok vonatkozásában a 
közvetítők a szervezőkkel együtt felelnek a 
szerződést megelőző tájékoztatás-
nyújtásért. Ugyanakkor világossá kell 

(21) A csomagok vonatkozásában a 
közvetítők a szervezőkkel együtt felelnek a 
szerződést megelőző 
tájékoztatásnyújtásért. Ugyanakkor 



PE524.596v01-00 12/57 PR\1011179HU.doc

HU

tenni, hogy felelősek a foglalási hibákért. 
Annak érdekében, hogy – különösen a több 
országra kiterjedő esetekben –
megkönnyítsék a kommunikációt, az 
utazóknak jogosultnak kell lenniük arra, 
hogy azon a közvetítően keresztül is 
kapcsolatba léphessenek a szervezővel, 
akinél a csomagot megvásárolták.

világossá kell tenni, hogy felelősek a 
foglalási hibákért, ha hibát vétenek a 
foglalási folyamat során. Annak 
érdekében, hogy – különösen a több 
országra kiterjedő esetekben –
megkönnyítsék a kommunikációt, az 
utazóknak jogosultnak kell lenniük arra, 
hogy azon a közvetítően keresztül is 
kapcsolatba léphessenek a szervezővel, 
akinél a csomagot megvásárolták.

Or. de

Indokolás

A megegyező szövegű (37) preambulumbekezdés háttere.

Módosítás 10

Irányelvre irányuló javaslat
23 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(23) A szervező weboldalán vagy 
tájékoztató füzetében, a szerződéskötést 
megelőző tájékoztatás részeként megadott 
legfontosabb információknak (például az 
utazási szolgáltatások fő jellemzőire vagy 
árára vonatkozóan) jogilag kötelezőnek 
kell lenniük, kivéve ha a szervező 
fenntartja ezen elemek módosításának 
jogát, és az ilyen változtatásokat világos és 
egyértelmű formában közölték az utazóval 
a szerződés megkötését megelőzően. 
Mindazonáltal az új kommunikációs 
technológiák fényében már nincs szükség 
arra, hogy a tájékoztató füzetekre 
vonatkozó különleges szabályokat 
állapítsanak meg, ugyanakkor helyénvaló 
gondoskodni arról, hogy – bizonyos 
körülmények fennállása esetén – a felek a 
jövőbeni hivatkozások számára 
hozzáférhető tartós adathordozó 
segítségével közöljék egymással a 
szerződés teljesítését érintő 
változtatásokat. Minden esetben lehetővé 

(23) A szervező weboldalán vagy 
tájékoztató füzetében, a szerződéskötést 
megelőző tájékoztatás részeként megadott 
legfontosabb információknak (például az 
utazási szolgáltatások fő jellemzőire vagy 
árára vonatkozóan) jogilag kötelezőnek 
kell lenniük, kivéve ha a szervező 
fenntartja ezen elemek módosításának 
jogát, és az ilyen változtatásokat világos és 
egyértelmű formában közölték az utazóval 
a szerződés megkötését megelőzően.
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kell tenni az említett tájékoztatás 
megváltoztatását, amennyiben ahhoz a 
szerződés mindkét részes fele kifejezetten 
hozzájárul.

Or. de

Módosítás 11

Irányelvre irányuló javaslat
23 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(23a) A repülési időknek a szerződés 
állandó elemét kell alkotniuk és az utazás 
fő jellemzői közé kell tartozniuk. Azoktól 
legfeljebb 3 órával szabad eltérni.

Or. de

Indokolás

Az utazásszervezők és légitársaságok gyakran kellemes repülési időkkel „csalogatják” 
ügyfeleiket, később azonban – főként utazási csomagok esetén – röviddel az utazás előtt 
olcsóbb – éjjeli – résidőkre helyezik át a repülőutakat. A szolgáltatások javítása érdekében a 
szervezőknek/légi járatoknak kötelezően tartaniuk kell magukat a megállapodás szerinti 
repülési időkhöz, és időben tájékoztatást kell nyújtaniuk a résidőikkel kapcsolatban annak 
érdekében, hogy az utazó felkészülhessen arra és úgy foglalhassa le utazását, ahogy arra 
végül ténylegesen sor kerül.

Módosítás 12

Irányelvre irányuló javaslat
23 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(23b) Bár az új kommunikációs 
technológiák fényében már nincs szükség 
a tájékoztató füzetekre vonatkozó 
különleges szabályok megállapítására, 
helyénvaló gondoskodni arról, hogy a 
felek a jövőbeni hivatkozások számára 
hozzáférhető tartós adathordozó 
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segítségével közöljék egymással a 
szerződés teljesítését érintő 
változtatásokat. Minden esetben lehetővé 
kell tenni az említett tájékoztatás 
megváltoztatását, amennyiben ahhoz 
mindkét szerződő fél kifejezetten 
hozzájárul.

Or. de

Indokolás

A szövegelem a régi (23) preambulumbekezdésből származik, a „bizonyos körülmények 
fennállása esetén” korlátozás azonban törlésre került.

Módosítás 13

Irányelvre irányuló javaslat
26 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(26) Mivel a csomagokat gyakran hosszú 
idővel a teljesítésük előtt vásárolják meg, 
előre nem látható események 
következhetnek be. Ezért az utazóknak 
bizonyos feltételekkel jogosultnak kell 
lenniük arra, hogy a csomagot átruházzák 
egy másik utazóra. Ilyen helyzetekben a 
szervezőnek képesnek kell lennie 
kiadásainak megtéríttetésére, például 
amennyiben egy alvállalkozó díjat számít 
fel az utazó nevének megváltoztatásáért 
vagy a szállítási jegy törléséért és egy új 
jegy kiadásáért. Az utazóknak szinten 
rendelkezniük kell azzal a lehetőséggel, 
hogy a csomag megkezdése előtt –
megfelelő kártérítés ellenében – bármikor 
elállhatnak a szerződéstől, valamint 
jogukban áll, hogy kártérítés fizetése 
nélkül felmondják a szerződést, 
amennyiben elkerülhetetlen és rendkívüli 
körülmények (például háború vagy 
természeti katasztrófa) lényeges hatást 
gyakorolnak a csomagra. Különösen akkor 
tekintendő úgy, hogy elkerülhetetlen és 
rendkívüli körülmények állnak fenn, 

(26) Mivel a csomagokat gyakran hosszú 
idővel a teljesítésük előtt vásárolják meg, 
előre nem látható események 
következhetnek be. Ezért az utazóknak 
bizonyos feltételekkel jogosultnak kell 
lenniük arra, hogy a csomagot átruházzák 
egy másik utazóra. Ilyen helyzetekben a 
szervezőnek képesnek kell lennie 
kiadásainak megtéríttetésére, például 
amennyiben egy alvállalkozó díjat számít 
fel az utazó nevének megváltoztatásáért 
vagy a szállítási jegy törléséért és egy új 
jegy kiadásáért. Az utazóknak szinten 
rendelkezniük kell azzal a lehetőséggel, 
hogy a csomag megkezdése előtt –
megfelelő kártérítés ellenében – bármikor 
elállhatnak a szerződéstől, valamint 
jogukban áll, hogy kártérítés fizetése 
nélkül felmondják a szerződést, 
amennyiben elkerülhetetlen és rendkívüli 
körülmények (például háború vagy 
természeti katasztrófa) lényeges hatást 
gyakorolnak a csomagra, és amennyiben 
ezek az események a szerződés megkötése
után következtek be. Különösen akkor 
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amennyiben megbízható és nyilvánosan 
hozzáférhető jelentések – például a 
tagállamok által kiadott ajánlások –
eltanácsolják az utazókat a célállomás 
szerinti helyszín felkeresésétől.

tekintendő úgy, hogy elkerülhetetlen és 
rendkívüli körülmények állnak fenn, 
amennyiben megbízható és nyilvánosan 
hozzáférhető jelentések – például a 
tagállamok által kiadott ajánlások –
eltanácsolják az utazókat a célállomás 
szerinti helyszín felkeresésétől.

Or. de

Indokolás

Amennyiben az utazó az ilyen jellegű körülmények ismeretében tette meg foglalását, 
aránytalan lenne a költségmentes elállás.

Módosítás 14

Irányelvre irányuló javaslat
28 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(28) Bizonyos esetekben lehetővé kell 
tenni, hogy a szervező egyoldalú 
változtatásokat hajtson végre az utazási 
csomagra vonatkozó szerződésben. 
Mindazonáltal az utazóknak jogosultnak 
kell lenniük arra, hogy elálljanak a 
szerződéstől, amennyiben a javasolt 
módosítások lényegesen megváltoztatják 
az utazási szolgáltatások valamelyik fő 
jellemzőjét. Áremelés kizárólag akkor 
lehetséges, ha megváltozott az 
utasszállításhoz használt üzemanyag 
költsége, a csomagban szereplő utazási 
szolgáltatások teljesítésében közvetlenül 
részt nem vevő harmadik fél által kiszabott 
adók vagy díjak vagy a csomagot érintő 
átváltási árfolyamok, továbbá ha a 
szerződésben kifejezetten fenntartották az 
ár felfelé és lefelé történő módosításának 
jogát. Az áremelésnek a csomag árának 
10%-ára kell korlátozódnia.

(28) Bizonyos esetekben lehetővé kell 
tenni, hogy a szervező egyoldalú 
változtatásokat hajtson végre az utazási 
csomagra vonatkozó szerződésben. 
Mindazonáltal az utazóknak jogosultnak 
kell lenniük arra, hogy elálljanak a 
szerződéstől, amennyiben a javasolt 
módosítások lényegesen megváltoztatják 
az utazási szolgáltatások valamelyik fő 
jellemzőjét. Áremelés kizárólag akkor 
lehetséges, ha megváltozott az 
utasszállításhoz használt üzemanyag 
költsége, a csomagban szereplő utazási 
szolgáltatások teljesítésében közvetlenül 
részt nem vevő harmadik fél által kiszabott 
adók vagy díjak vagy a csomagot érintő 
átváltási árfolyamok, továbbá ha a 
szerződésben kifejezetten fenntartották az 
ár felfelé és lefelé történő módosításának 
jogát. Amennyiben az áremelés 
meghaladja a csomag eredeti árának 10%-
át, az utazóknak jogosultnak kell lenniük 
arra, hogy kártérítés fizetése nélkül 
elálljanak a szerződéstől, vagy hogy 
elfogadjanak egy, az utazásszervező által 
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kínált alternatív, azonos értékű utazási 
ajánlatot.

Or. de

Indokolás

Az eddigi szabály nem tenné lehetővé a 10%-ot meghaladó jogos áremeléseket.

Módosítás 15

Irányelvre irányuló javaslat
28 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(28a) Az áremeléseket mindig írásban kell 
megindokolni. Amennyiben 10%-ot 
meghaladó áremelést érvényesítenek, az 
utazó számára írásban lehetőséget kell 
biztosítani a szerződéstől való elállásra, 
vagy a lefoglalt utazás árával megegyező 
áron fel kell ajánlani számára egy azonos 
értékű alternatív utazást. Amennyiben az 
utazó nem él e lehetőségekkel, úgy kell 
tekinteni, hogy elfogadta az utazást a 
megemelt áron. A levél megérkezésével 
kapcsolatos bizonyítás terhe az 
utazásszervezőre hárul.

Or. de

Módosítás 16

Irányelvre irányuló javaslat
31 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(31) Ez az irányelv nem érinti az utazóknak 
azt a jogát, hogy követeléseket terjesszenek 
elő ezen irányelv és bármely más uniós 
jogszabály alapján, tehát az utazóknak 
továbbra is lehetőségük lesz arra, hogy 
követeléseket nyújtsanak be a szervező, a 

(31) Ez az irányelv nem érinti az utazóknak 
azt a jogát, hogy követeléseket terjesszenek 
elő ezen irányelv és bármely más uniós 
jogszabály alapján, tehát az utazóknak 
továbbra is lehetőségük lesz arra, hogy 
követeléseket nyújtsanak be a szervező, a 
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fuvarozó vagy bármely más felelős fél, 
illetve adott esetben több fél számára. 
Egyértelművé kell tenni, hogy a különböző
jogalapokra épülő jogok nem 
halmozódhatnak, amennyiben azonos 
érdeket védenek vagy ugyanaz a céljuk. A 
szervező felelőssége nem sérti azt a jogot, 
hogy harmadik felekkel (így a 
szolgáltatókkal) szemben jogorvoslatot 
igényeljen.

fuvarozó vagy bármely más felelős fél, 
illetve adott esetben több fél számára. 
Egyértelművé kell tenni, hogy ugyanazon 
tényekkel kapcsolatban nem halmozhatók 
a különböző jogalapokra épülő 
kártérítéshez való jogok. A szervező 
felelőssége nem sérti azt a jogot, hogy 
harmadik felekkel (így a szolgáltatókkal) 
szemben jogorvoslatot igényeljen.

Or. de

Indokolás

Lásd ezzel kapcsolatban a 12. cikk (5) bekezdésének módosítását is.

Módosítás 17

Irányelvre irányuló javaslat
32 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(32) Ha az utazó nehéz helyzetbe kerül az 
utazás vagy üdülés során, a szervező 
köteles gyors segítséget nyújtani számára. 
E segítségnyújtásnak főként az alábbiakból 
kell állnia: tájékoztatás-nyújtás, adott 
esetben olyan információkról, mint például 
az egészségügyi szolgáltatások, a helyi 
hatóságok vagy konzuli hatóságok 
segítségnyújtása, valamint gyakorlati 
segítség, például a távközlés és az 
alternatív utazási formák tekintetében.

(32) Ha az utazó nehéz helyzetbe kerül az 
utazás vagy üdülés során, a szervező 
köteles gyors és megfelelő segítséget 
nyújtani számára. E segítségnyújtásnak 
főként az alábbiakból kell állnia: 
tájékoztatásnyújtás, adott esetben olyan 
információkról, mint például az 
egészségügyi szolgáltatások, a helyi 
hatóságok vagy konzuli hatóságok 
segítségnyújtása, valamint gyakorlati 
segítség, például a távközlés és az 
alternatív utazási formákról való 
gondoskodás tekintetében.

Or. de

Indokolás

Tisztázni kell, hogy az utazásszervezőt nem kötelezhető arra, hogy vállalja például az utazó 
számára szükséges alternatív utazási formák költségeit is. Nem tartozik az utazásszervező 
felelősségi körébe, hogy az utazó nehéz helyzetnek teszi-e ki magát, vagy ilyen helyzetbe 
került-e.
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Módosítás 18

Irányelvre irányuló javaslat
34 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(34) A tagállamoknak gondoskodniuk kell 
arról, hogy a csomagot vagy az igény 
szerint összeállított utazási formát 
megvásárló utazók teljes körű védelemben 
részesüljenek a szervező, az igény szerint 
összeállított utazási formát elősegítő 
közvetítő vagy bármely szolgáltató
fizetésképtelenségével szemben. A 
szervezők vagy az igény szerint 
összeállított utazási formát elősegítő 
közvetítők letelepedésének helye szerinti
tagállamoknak gondoskodniuk kell arról, 
hogy az ilyen szervezett utazási 
szolgáltatásokat kínáló kereskedők 
biztosítékot nyújtsanak arra, hogy 
fizetésképtelenség esetén visszafizetik az 
utazók által befizetett teljes összeget és 
hazaszállítják őket. Jóllehet a tagállamok 
megőrzik mozgásterüket a 
fizetésképtelenséggel szembeni védelem 
biztosításának módja tekintetében, azonban 
gondoskodniuk kell arról, hogy a 
fizetésképtelenséggel szembeni védelemre 
vonatkozó nemzeti szabályozás hatékony 
legyen, és garantálni tudja a gyors
hazaszállítást és a fizetésképtelenség által 
érintett valamennyi utazó befizetéseinek 
megtérítését. Az előírt 
fizetésképtelenséggel szembeni 
védelemnek figyelembe kell vennie a 
szervező, az érintett közvetítő vagy 
szolgáltató tevékenységének tényleges 
pénzügyi kockázatát, ideértve az általuk 
értékesített, szervezett utazási 
szolgáltatások típusát, az előrelátható 
szezonális változásokat, valamint az 
előzetes befizetések mértéket, valamint 
azok biztosításának módját. A belső piaci 
szolgáltatásokról szóló, 2006. december 
12-i 2006/123/EK európai parlamenti és 
tanácsi irányelv értelmében25, azokban az 

(34) A tagállamoknak gondoskodniuk kell 
arról, hogy a csomagot vagy az 
összekapcsolt utazási formát megvásárló 
utazók teljes körű védelemben 
részesüljenek a szervező, az összekapcsolt
utazási formát elősegítő közvetítő, az 
összekapcsolt utazási formában érintett 
vállalkozások egyikének a 
fizetésképtelenségével szemben. A 
tagállamoknak gondoskodniuk kell arról, 
hogy az ilyen szervezett utazási 
szolgáltatásokat kínáló kereskedők 
biztosítékot nyújtsanak arra, hogy 
fizetésképtelenség esetén visszafizetik az 
utazók által befizetett teljes összeget és 
hazaszállítják őket. Jóllehet a tagállamok 
megőrzik mozgásterüket a 
fizetésképtelenséggel szembeni védelem 
biztosításának módja tekintetében, azonban 
gondoskodniuk kell arról, hogy a 
fizetésképtelenséggel szembeni védelemre 
vonatkozó szabályozás hatékony legyen, és 
garantálni tudja a hazaszállítást és a 
fizetésképtelenség által érintett valamennyi 
utazó befizetéseinek megtérítését. Az előírt 
fizetésképtelenséggel szembeni 
védelemnek figyelembe kell vennie a 
szervező, az érintett közvetítő vagy az 
összekapcsolt utazási formában érintett 
vállalkozások egyikének a tényleges 
pénzügyi kockázatát, ideértve az általuk 
értékesített, szervezett utazási 
szolgáltatások típusát, az előrelátható 
szezonális változásokat, valamint az 
előzetes befizetések mértéket, valamint 
azok biztosításának módját. A belső piaci 
szolgáltatásokról szóló, 2006. december 
12-i 2006/123/EK európai parlamenti és 
tanácsi irányelv értelmében25, azokban az 
esetekben, amikor a fizetésképtelenséggel 
szembeni védelem garanciavállalás vagy 
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esetekben, amikor a fizetésképtelenséggel 
szembeni védelem garanciavállalás vagy 
biztosítási kötvény formájában nyújtható, 
az ilyen biztosíték nem korlátozódhat egy 
adott tagállamban letelepedett pénzügyi 
vállalkozás által kiadott tanúsítványokra.

biztosítási kötvény formájában nyújtható, 
az ilyen biztosíték nem korlátozódhat egy 
adott tagállamban letelepedett pénzügyi 
vállalkozás által kiadott tanúsítványokra.

__________________ __________________
25 HL L 376., 2006.12.27., 36. o. 25 HL L 376., 2006.12.27., 36. o.

Or. de

Módosítás 19

Irányelvre irányuló javaslat
40 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(40) Ezen irányelv végrehajtása 
szükségessé teszi bizonyos 
fogyasztóvédelmi jogi aktusok kiigazítását. 
Tekintettel arra, hogy a fogyasztók jogairól 
szóló, 2011. október 25-i 2011/83/EU 
európai parlamenti és tanácsi irányelv26

jelenlegi formájában nem alkalmazandó a 
90/314/EGK irányelv hatálya alá tartozó 
szerződésekre, módosítani kell a 
2011/83/EU irányelvet annak érdekében, 
hogy az igény szerint összeállított utazási 
formákra is alkalmazni lehessen, továbbá 
hogy az említett irányelvben megállapított 
egyes fogyasztói jogok az utazási 
csomagokra is vonatkozzanak.

(40) Ezen irányelv végrehajtása 
szükségessé teszi bizonyos 
fogyasztóvédelmi jogi aktusok kiigazítását. 
Tekintettel arra, hogy a fogyasztók jogairól 
szóló, 2011. október 25-i 2011/83/EU 
európai parlamenti és tanácsi irányelv26

jelenlegi formájában nem alkalmazandó a 
90/314/EGK irányelv hatálya alá tartozó 
szerződésekre, módosítani kell a 
2011/83/EU irányelvet annak érdekében, 
hogy továbbra is alkalmazni lehessen az 
összekapcsolt utazási formák részét képező 
egyedi szolgáltatásokra, amennyiben ezek 
az egyedi szolgáltatások más módon 
kivételt nem képeznek a 2011/83/EU 
irányelv hatálya alól, továbbá hogy az 
említett irányelvben megállapított egyes 
fogyasztói jogok az utazási csomagokra is 
vonatkozzanak.

__________________ __________________
26 HL L 304., 2011.11.22., 64. o. 26 HL L 304., 2011.11.22., 64. o.

Or. de
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Módosítás 20

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az irányelv célja, hogy hozzájáruljon a 
belső piac megfelelő működéséhez és a 
fogyasztók magas szintű védelmének 
megvalósulásához azáltal, hogy az utazók 
és kereskedők között megkötött, az utazási 
csomagokról, illetőleg az igény szerint 
összeállított utazási formákról szóló 
szerződések tekintetében közelíti a 
tagállamok törvényi, rendeleti és 
közigazgatási rendelkezéseinek bizonyos 
vonatkozásait.

Az irányelv célja, hogy hozzájáruljon a 
belső piac megfelelő működéséhez és a 
fogyasztók lehetőség szerint egységesen
magas szintű védelmének 
megvalósulásához a tagállamoknak az 
utazók és kereskedők között megkötött, az 
utazási csomagokról, illetőleg az 
összekapcsolt utazási formákról szóló 
szerződésekre vonatkozó törvényi, 
rendeleti és közigazgatási rendelkezései 
tekintetében. 

Or. de

Módosítás 21

Irányelvre irányuló javaslat
1 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1a. cikk
A harmonizáció szintje

Ha ez az irányelv másként nem
rendelkezik, a tagállamok nem tarthatnak 
fenn és nem vezethetnek be nemzeti 
jogukba az ebben az irányelvben 
megállapított rendelkezésektől eltérő –
ideértve az eltérő szintű fogyasztóvédelmet 
biztosító szigorúbb vagy kevésbé szigorú –
rendelkezéseket.

Or. de

Indokolás

Az új szövegelem megegyezik a fogyasztók jogairól szóló, 2011. évi irányelv 4. cikkével. 
Ennek átvételére a koherens megközelítés érdekében került sor, célja pedig a harmonizáció 
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szintjének tisztázása, amelyet a bizottsági javaslatban homályosan fogalmaztak meg.

Módosítás 22

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 2 bekezdés – a a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

aa) olyan természetes vagy jogi személy 
által kínált vagy összeállított utazási 
csomagok és összekapcsolt utazási 
formák, aki vagy amely e tevékenységből 
sem közvetlenül, sem közvetve nem 
tesznek szert pénzügyi nyereségre;

Or. de

Indokolás

Ehhez lásd a (19) preambulumbekezdést is, amely eredeti változatában alkalmilag 
összeállított csomagokról beszél. Itt azonban döntő jelentőségű a nyereség elérésének 
kritériuma. Nem tartozhatnak ide a karitatív intézmények, labdarúgó-egyesületek, iskolák stb., 
különben nekik is csődbiztosítást kellene kötniük és felelősség terhelné őket.

Módosítás 23

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 2 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a pénzügyi szolgáltatásokra kiterjedő 
járulékos szerződések;

b) az utazási csomaghoz kapcsolódó 
kiegészítő szolgáltatásként nyújtott utazási 
szolgáltatásokra kiterjedő járulékos 
szerződések vagy a pénzügyi 
szolgáltatásokra kiterjedő járulékos 
szerződések;

Or. de

Indokolás

Aránytalan lenne az utazásközvetítőket annak a kockázatnak kitenni, hogy akkor is 
utazásszervező szerepébe kerüljenek, vagy összekapcsolt utazási forma szolgáltatójának 
minősüljenek, ha egy lefoglalt utazási csomaghoz járulékos szolgáltatást – például a 
repülőtérig vonatjegyet – közvetítenek. A közvetítőnek így nemcsak a további lefoglalt 



PE524.596v01-00 22/57 PR\1011179HU.doc

HU

szolgáltatásért kellene felelnie, hanem az utazási csomagért is, annak ellenére, hogy azért 
már az utazásszervezőt terheli felelősség.

Módosítás 24

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 2 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) az utazó munkáltatója és valamely,
üzleti utakra szakosodott kereskedő között 
létrejött keretszerződés alapján vásárolt 
utazási csomagok és igény szerint 
összeállított utazási formák;

c) üzleti utakról szóló keretszerződés 
alapján vásárolt utazási csomagok és 
összekapcsolt utazási formák;

Or. de

Módosítás 25

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 2 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) csomagok, amelyek esetében legfeljebb 
egy, a 3. cikk (1) bekezdésének a), b) és c) 
pontjában említett utazási szolgáltatást 
kombinálnak egy a 3. cikk (1) 
bekezdésének d) pontjában említett utazási 
szolgáltatással, amennyiben ez a 
szolgáltatás nem a csomag jelentős 
hányadát teszi ki; vagy

d) csomagok, amelyek esetében legfeljebb 
egy, a 3. cikk (1) bekezdésének a), b) és c) 
pontjában említett utazási szolgáltatást 
kombinálnak egy a 3. cikk (1) 
bekezdésének d) pontjában említett utazási 
szolgáltatással, amennyiben ez a 
szolgáltatás nem a csomag jelentős 
hányadát teszi ki, vagy ha az utazás fő 
eleme felismerhetően nem egyértelműen e 
kiegészítő szolgáltatásban rejlik; és

Or. de

Indokolás

Amennyiben a fő elem egyértelműen a kiegészítő szolgáltatásban rejlik, tehát a hotelt csak a 
musical miatt foglalták, akkor az irányelv alkalmazandó. Ha azonban csak mellékes 
tevékenységről van szó, amely nem képez fő elemet (a vendég öt éjszakát marad a városban és 
egy estére musicalre szóló jegyet foglal), a foglalásra nem alkalmazandó az irányelv. 
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Módosítás 26

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 2 bekezdés – e a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ea) szállást tartalmazó buszos, vasúti, vízi 
vagy légi utasszállítás, amely 
egyértelműen túlnyomórészt szállítási 
jellegű;

Or. de

Módosítás 27

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) A tagállamok bevezethetnek vagy 
fenntarthatnak olyan jogszabályokat, 
amelyek hatálya túlmutat az e cikkben 
említett szerződéseken.

Or. de

Módosítás 28

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – 1 pont – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) szállásnyújtás a lakáscélú szolgáltatás 
kivételével,

b) lakáscélú szállásnyújtás, amennyiben 
legfeljebb egy hónapos időtartamokról 
vagy egyértelműen nem idegenforgalmi 
célról van szó,

Or. de

Indokolás
A „szállásnyújtás a lakáscélú szolgáltatás kivételével” megfogalmazás félrevezető. A
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szállásnyújtásnak mindig vannak lakáscélú elemei. Ennek során tehát csak egy további 
kritériumra – például a hosszú távú jellegre vagy az idegenforgalmi célra – támaszkodhatunk. 
A kiigazításra a (16) preambulumbekezdés módosításával összefüggésben kerül sor, amely 
például a hosszú távú nyelvtanfolyamokat említi.

Módosítás 29

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – 2 pont – b pont – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) ha az érintett szolgáltatások függetlenül 
attól, hogy az egyes utazási szolgáltatókkal 
külön szerződések kerülnek megkötésre:

b) ha az érintett szolgáltatások függetlenül 
attól, hogy az egyes utazási szolgáltatókkal 
külön szerződések kerülnek megkötésre, 
különösen:

Or. de

Indokolás

Annak biztosítása érdekében, hogy az irányelv a jövőbeni piaci stratégiákra is alkalmazható 
legyen, a felsorolás semmiképp sem lehet teljes körű.

Módosítás 30

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – 2 pont – b pont – i pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

i. egyetlen értékesítési helyen, ugyanazon 
foglalási folyamat során kerülnek 
megvásárlásra,

i. egyetlen értékesítési helyen, ugyanazon 
foglalási folyamat során kerülnek 
megvásárlásra, kivéve ha a szolgáltatások 
összeállítására bizonyíthatóan kizárólag 
az utazó kívánságára és arra vonatkozó 
egyértelmű és világos tájékoztatást 
követően kerül sor, hogy az utazó nem 
támaszthat igényt az ezen irányelv által 
kizárólag az utazási csomagokban részt 
vevő utazók számára biztosított jogokra,

Or. de

Indokolás

Az említett feltételek mellett továbbra is lehetőséget kell biztosítani arra, hogy az ügyfél külön 
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kérésére a hagyományos utazási irodák több egyedi utazási szolgáltatást pusztán 
közvetítsenek anélkül, hogy a jövőben utazásszervezőnek minősülnének.

Módosítás 31

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – 2 pont – b pont – v pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

v. különböző kereskedőktől kerülnek 
megvásárlásra egymáshoz kapcsolódó, 
online foglalási folyamatok keretében, 
amelyek során a foglalási ügylet 
lezárásához szükséges utasnév vagy egyéb 
adat legkésőbb az elsőként foglalt 
szolgáltatás visszaigazolásának 
időpontjában továbbításra kerül a 
kereskedők között;

v. különböző kereskedőktől kerülnek 
megvásárlásra egymáshoz kapcsolódó, 
online foglalási folyamatok keretében, 
amelyek során a foglalási ügylet 
lezárásához szükséges utasnév vagy egyéb 
foglalási adat továbbításra kerül a 
kereskedők között;

Or. de

Indokolás

Az „egyéb adat” kifejezés túl homályos, tisztázni kell. A foglalási időtartamra való korlátozás 
elfogadhatatlan joghézagokat hagy az irányelv megkerüléséhez.

Módosítás 32

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – 5 pont – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) „igény szerint összeállított utazási 
forma”: legalább két különböző típusú 
utazási szolgáltatás kombinációja
ugyanazon utazás vagy üdülés alkalmával, 
amely nem alkot utazási csomagot, hanem 
az egyes utazási szolgáltatókkal külön 
szerződések megkötését eredményezi, 
amennyiben az egyes utazási 
szolgáltatások összeállítására közvetítő 
segítségével kerül sor:

(5) „összekapcsolt utazási forma”: legalább 
két különböző típusú utazási szolgáltatás 
kombinációja ugyanazon utazás vagy 
üdülés alkalmával, amely nem alkot utazási 
csomagot, hanem az egyes utazási 
szolgáltatókkal külön szerződések 
megkötését eredményezi, amennyiben az 
egyes utazási szolgáltatások összeállítására 
egy érintett szolgáltató vagy egy közvetítő 
segítségével kerül sor:

Or. de
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Indokolás

Az összekapcsolt utazási forma fogalommeghatározásának módosítását illetően lásd az 1. 
módosítást. A második módosítás célja annak megakadályozása, hogy ne essenek e 
fogalommeghatározás alá azok az ajánlatok, amelyek esetében a szolgáltató maga nyújtja az 
első szolgáltatást és nem csak közvetít, és aztán lehetővé teszi az utazó számára egy további 
szolgáltatás foglalását egy másik szolgáltatón keresztül.

Módosítás 33

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – 5 pont – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) az értékesítési hely egyetlen alkalommal 
történő felkeresése vagy az értékesítési 
hellyel történő egyetlen kapcsolatfelvétel 
alkalmával végrehajtott különálló 
foglalási folyamatok során; vagy

a) amennyiben az utazó a szolgáltatásokat 
egyesével választja ki és fizeti meg az 
értékesítési hely egyetlen alkalommal 
történő felkeresése vagy az értékesítési 
hellyel történő egyetlen kapcsolatfelvétel 
alkalmával; vagy

Or. de

Indokolás

A (10) preambulumbekezdés szerint az „azonos foglalási folyamat keretében” megjelölés azt 
jelenti, hogy az utazó kiválasztja az utazási szolgáltatásokat, mielőtt jóváhagyná a fizetést. Az 
érthetőség kedvéért ez az elhatárolás az átszerkesztéssel átkerül a preambulumbekezdésből a 
cikkbe.

Módosítás 34

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – 9 pont – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) csomagokat értékesít vagy kínál fel 
értékesítésre vagy

a) az utazásszervező által összeállított
csomagokat értékesíti vagy kínálja fel 
értékesítésre vagy

Or. de

Indokolás

A szöveg a régi irányelvből származik, és a két érintett világosabb elhatárolásának biztosítása 
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érdekében meg kell tartani.

Módosítás 35

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – 9 pont – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) elősegíti az igény szerint összeállított
utazási forma részét képező utazási 
szolgáltatások megvásárlását annak révén, 
hogy segítséget nyújt az utazóknak ahhoz, 
hogy külön szerződéseket kössenek át
egyes szolgáltatókkal;

b) elősegíti az összekapcsolt utazási forma 
részét képező utazási szolgáltatások 
megvásárlását annak révén, hogy segítséget 
nyújt az utazóknak ahhoz, hogy külön 
szerződéseket kössenek az egyes 
szolgáltatókkal, akik közül esetleg az egyik 
maga az utazásközvetítő is lehet;

Or. de

Indokolás

A javasolt megfogalmazás nem világos arra az esetre vonatkozóan, ha a szolgáltató 
elsősorban a saját nevében értékesít egy szolgáltatást, és ezt követően lehetővé teszi a 
fogyasztó számára más szolgáltatók további szolgáltatásainak foglalását. A javasolt 
módosítás tisztázza, hogy a saját szolgáltatását értékesítő szolgáltató (például egy 
légitársaság), aki ezt követően lehetővé teszi más szolgáltatók további utazási 
szolgáltatásainak foglalását, ennek az irányelvnek a hatálya alá tartozik.

Módosítás 36

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – 12 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(12a) „kiegészítő szolgáltatás”: utazási 
szolgáltatások keretében vagy annak 
kiegészítéseképpen nyújtott, nem önálló 
idegenforgalmi szolgáltatás, úgymint 
különösen az utazási biztosítás, a 
vasútállomás és a szállás közötti, az 
indulási repülőtérre történő, valamint 
kirándulások keretében történő szállítás, a 
csomagszállítás, a síbérlet-értékesítés, a 
kerékpárkölcsönzés, a szállásadás 
részeként biztosított étkezés és takarítás;
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Or. de

Indokolás

A „kiegészítő szolgáltatás” meghatározása előfordul a jogszabályszövegben, alkalmazása 
ezért nem csak a (17) preambulumbekezdésben célszerű.

Módosítás 37

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – 12 b pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(12b) „fuvarozó”: olyan természetes vagy 
jogi személy, aki/amely nem 
utazásszervező vagy -közvetítő, és az 
utazók számára szállítási szolgáltatásokat 
kínál.

Or. de

Indokolás

Lásd ezzel összefüggésben a belső jogviszonyban meghatározott felelősséghez, valamint a 
belső jogviszonyban a fuvarozóval szembeni lehetséges kártérítési követeléshez kapcsolódó 
kiegészítést (11. cikk (8) bekezdés).

Módosítás 38

Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés – a pont – iii pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

iii. a szálláshely elhelyezkedése, főbb 
jellemzői és idegenforgalmi kategóriája;

iii. a szálláshely elhelyezkedése, főbb 
jellemzői és hivatalos kategóriája;

Or. de

Indokolás

Ez fő jellemző, és világosnak és kötelező jellegűnek kell lennie.
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Módosítás 39

Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés – a pont – vi alpont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

vi. a tevékenységek nyelve(i) és vi. a fő tevékenységek nyelve(i) és

Or. de

Indokolás

Nem minden tevékenységnek kell ide tartoznia. Az utazó számára nem lényeges, hogy előre 
tudja, milyen nyelven beszél az autóbusz-vezető, a masszőr vagy a szakács. Lényeges lehet 
azonban, hogy főként milyen nyelveket alkalmaznak a gyermekeknek szóló animációs 
programok során.

Módosítás 40

Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés – a pont – vii pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

vii. annak megadása, hogy a csökkent 
mozgásképességű személyek hozzáférése 
biztosított-e az utazás vagy üdülés teljes 
időtartama alatt;

vii) kérésre annak megadása, hogy a 
csökkent mozgásképesség bizonyos 
kategóriájába tartozó személyek 
hozzáférése biztosított-e az utazás vagy 
üdülés teljes időtartama alatt;

Or. de

Indokolás

Csökkent mozgásképességű személyeknek minősülhetnek például a látássérültek vagy a 
várandósok is. Túl messzire mutatna, ha általánosan minden lehetséges csoport tekintetében 
tájékoztatást kellene adni. Ezeket az információkat konkrét kérésre azonban mindig 
továbbítani kell.

Módosítás 41

Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés – c a pont (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ca) elállási jog és annak feltételei;

Or. de

Indokolás

A jelentés elállási jogot irányoz elő a távollévők között és az üzlethelyiségen kívül kötött 
szerződések tekintetében.

Módosítás 42

Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

e) az utazási csomag lebonyolításához 
szükséges minimális utaslétszám, és a 
csomag kezdetét megelőző, legalább 20 
napos, az utazási forma esetleges 
lemondására rendelkezésre álló határidő, 
ha a minimális utaslétszám nem áll 
rendelkezésre;

e) adott esetben az utazási csomag 
lebonyolításához szükséges minimális 
utaslétszám, és a csomag kezdetét 
megelőző, az utazási forma esetleges 
lemondására rendelkezésre álló, a 10. cikk 
(3) bekezdésében említett megfelelő
határidő, ha a minimális utaslétszám nem 
áll rendelkezésre.

Or. de

Indokolás

Az utazások valamennyi típusa esetében a lemondásra rendelkezésre álló 20 napos átalány-
határidő túlságosan merev, ezért ajánlott a határidők sávos kialakítása. Lásd ezzel 
kapcsolatban a 10. cikk (3) bekezdéséhez fűzött módosítást.

Módosítás 43

Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés – f pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

f) általános tájékoztatás az útlevél- és 
vízumelőírásokról az érintett tagállam(ok)
állampolgárai számára, beleértve a 
vízumkiadás hozzávetőleges időtartamát 

f) általános tájékoztatás az útlevél- és 
vízumelőírásokról a tagállamok
állampolgárai számára, beleértve a foglalt 
utazással és tartózkodással kapcsolatos
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és az egészségügyi előírásokra vonatkozó 
tájékoztatást;

egészségügyi előírásokra vonatkozó 
tájékoztatást;

Or. de

Indokolás

Mivel az irányelv az uniós tagállamokból érkező utazókra irányul, az uniós tagállamokra 
vonatkozó tájékoztatást kell nyújtani. Nem világos, hogy mire vonatkozik az „érintett” 
kifejezés. Az utazásszervezőnek ezenkívül nem feladata, hogy a munkaterheléstől függően 
esetlegesen változó időtartamokat megnevezze és/vagy aktualizálja.

Módosítás 44

Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés – f a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

fa) a fogyasztó részéről történő lemondás 
vagy baleset, illetve betegség esetén a 
segítségnyújtás, beleértve a hazaszállítást 
is, költségeinek fedezését célzó biztosítási 
kötvény megkötésének lehetőségére 
vonatkozó információ.

Or. de

Indokolás

Ezt az eredeti 90/314/EGK irányelvből származó szabályt meg kell tartani, mivel a kötelező 
egészségbiztosítás nem pótolja megfelelően az ilyen jellegű biztosítást.

Módosítás 45

Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az (1) bekezdésben említett 
információkat világos és egyértelmű 
módon kell közölni.

(2) Az (1) bekezdésben említett 
információkat világos és egyértelmű 
módon kell közölni. Az utazásszervezőt és 
– ha az utazási csomagot utazásközvetítőn 
keresztül értékesítik – az utazásközvetítőt 
terheli az azzal kapcsolatos bizonyítás 
terhe, hogy ezeket az információkat
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továbbították az utazónak.

Or. de

Módosítás 46

Irányelvre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállamok biztosítják, hogy a 
szervező nem változtatja meg a 4. cikk a), 
c), d), e) és g) pont szerint az utazó 
tudomására hozott információkat, kivéve, 
ha a szervező fenntartja magának a jogot, 
hogy módosítsa azokat, és az utazóval az 
összes módosítást világos és egyértelmű 
módon közli a szerződés megkötése előtt.

(1) A tagállamok biztosítják, hogy a 
szervező nem változtatja meg a 4. cikk (1) 
bekezdésének a), c), d), e), f) és g) pontja
szerint az utazó tudomására hozott 
információkat, kivéve, ha a szervező 
fenntartja magának a jogot, hogy 
módosítsa azokat. A szervező az utazóval 
írásban, világos és egyértelmű módon 
közli a szerződés megkötése előtt a 
szerződéskötést megelőzően közölt 
információk összes módosítását.

Or. de

Indokolás

A turisztikai célországokban az útlevél- és vízumelőírások és -határidők is változhatnak. Ilyen 
esetekben szükséges, hogy a szervező is megváltoztassa és főként közölje ezeket az 
információkat.

Módosítás 47

Irányelvre irányuló javaslat
5 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Ha a további díjakra, illetékekre vagy 
egyéb költségekre vonatkozó, a 4. cikk c) 
pontjában említett információk nem állnak 
rendelkezésre a szerződés megkötése előtt, 
az utazó nem köteles megfizetni az említett 
többletköltségeket.

(2) Ha a további díjakra, illetékekre vagy 
egyéb költségekre vonatkozó, a 4. cikk (1) 
bekezdésének c) pontjában említett 
információk nem állnak írásban 
rendelkezésre a szerződés megkötése előtt, 
az utazó nem köteles megfizetni az említett 
többletköltségeket.
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Or. de

Módosítás 48

Irányelvre irányuló javaslat
6 cikk – 2 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) kapcsolattartó pont adatai, ahol az utazó 
panaszt tehet bármilyen, a helyszínen 
észlelt nem szerződésszerű teljesítésről;

c) valamennyi fontos kapcsolattartó pont 
adatai arra az esetre, ha az utazó nem 
szerződésszerű teljesítést észlel, valamint 
információk arra vonatkozóan, hogy az 
utazónak hogyan kell eljárnia;

Or. de

Indokolás

A 12. cikk (3) bekezdésének b) pontja azt a kötelezettséget rója az utazóra, hogy 
haladéktalanul tájékoztassa a szervezőt, amennyiben nem szerződésszerű teljesítést észlel. Az 
utazásszervező arra irányuló kötelezettségének, hogy tájékoztassa az ügyfelet a 
panaszfolyamatról, egybe kell vágnia az utazó e kötelezettségével. Ez biztosítja, hogy a 
fogyasztó pontosan tudja, milyen lépéseket kell tennie.

Módosítás 49

Irányelvre irányuló javaslat
6 cikk – 2 bekezdés – f pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

f) ha a szállást tartalmazó utazási 
csomagban kiskorúak vesznek részt, 
tájékoztatás arról, hogy hogyan létesíthető 
közvetlen kapcsolat a kiskorúval vagy a 
kiskorú tartózkodási helyén egy felelős 
személlyel;

f) ha a szállást tartalmazó utazási 
csomagban kiskorúak vesznek részt, és 
nem szüleik vagy gondviselőik kíséretében 
utaznak, tájékoztatás arról, hogy az egyik 
szülőn vagy gondviselőn keresztül hogyan 
létesíthető közvetlen kapcsolat a kiskorúval 
vagy a kiskorú tartózkodási helyén egy 
felelős személlyel;

Or. de
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Módosítás 50

Irányelvre irányuló javaslat
6 cikk – 2 bekezdés – g pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

g) a rendelkezésre álló alternatív és online 
vitarendezési mechanizmusokra vonatkozó 
információ.

g) a rendelkezésre álló, a 2013/11/EU 
irányelv szerinti alternatív és a 
2013/524/EU rendelet szerinti online 
vitarendezési mechanizmusokra vonatkozó 
információ.

Or. de

Indokolás

A két említett jogszabályt elfogadták, ezért azokat ebben a formában kell alkalmazni, hogy ne 
keletkezzen zavar a meg nem határozott hivatkozások miatt.

Módosítás 51

Irányelvre irányuló javaslat
7 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállamok biztosítják annak 
lehetőségét, hogy az utazó adott esetben 
átruházza a szerződést egy olyan 
személyre, aki megfelel a szerződésre 
vonatkozó feltételeknek, miután a 
szervezőt erről az utazási forma 
megkezdése előtt ésszerű időn belül, tartós 
adathordozón értesítette.

(1) A tagállamok biztosítják annak 
lehetőségét, hogy az utazó adott esetben 
átruházza a szerződést egy olyan 
személyre, aki megfelel a szerződésre 
vonatkozó feltételeknek, miután a 
szervezőt erről az utazási forma 
megkezdése legfeljebb 7 napon belül, 
tartós adathordozón értesítette.

Or. de

Indokolás

El kell kerülni a meghatározatlan határidőket.

Módosítás 52

Irányelvre irányuló javaslat
8 cikk – 1 bekezdés – a pont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a személyszállításához szükséges 
üzemanyag költsége,

a) szállítási költségek, beleértve az 
üzemanyagköltséget,

Or. de

Módosítás 53

Irányelvre irányuló javaslat
8 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) Az (1) bekezdés szerinti árcsökkentést 
3%-os árváltozást meghaladó esetben kell 
továbbadni, áremelés továbbhárítására 
pedig 3%-ot meghaladó mértéktől van 
lehetőség. Az áremelést írásban és 
indokolással ellátva kell közölni az 
utazóval. Árcsökkentés esetében a 
szervező utasonként 10 EUR 
átalányösszeget érvényesíthet az 
adminisztratív terhekért.

Or. de

Indokolás

Az aránytalan terhek és költségek elkerülése érdekében de minimis küszöbértéket kell 
bevezetni.

Módosítás 54

Irányelvre irányuló javaslat
8 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az (1) bekezdésben említett áremelés 
mértéke nem haladhatja meg az utazási 
csomag árának 10%-át.

(2) Amennyiben az (1) bekezdésben 
említett áremelés mértéke meghaladja az 
utazás árának 10%-át, az utazásszervezőt 
a 9. cikk (2) bekezdésének megfelelően
tájékoztatási kötelezettség terheli, az 
utazót pedig megilletik az e bekezdés 
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szerinti jogok. 

Or. de

Indokolás

Máskülönben simán lehetőség volna átalány jellegű áremelésre, és ez indokolás nélkül 
megengedett lenne.

Módosítás 55

Irányelvre irányuló javaslat
9 cikk – 2 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Ha az utazási csomag megkezdése előtt 
a szervező kénytelen jelentősen 
megváltoztatni a 4. cikk a) pontjában 
meghatározott valamely utazási 
szolgáltatás fő jellemzőjét vagy a 6. cikk 
(2) bekezdésének a) pontjában említett 
igényeket, a szervező indokolatlan 
késedelem nélkül, világos és egyértelmű 
módon, tartós adathordozón tájékoztatja az 
utazót:

(2) Ha az utazási csomag megkezdése előtt 
a szervező kénytelen jelentősen 
megváltoztatni a 4. cikk a) pontjában 
meghatározott valamely utazási 
szolgáltatás fő jellemzőjét vagy a 6. cikk 
(2) bekezdésének a) pontjában említett 
igényeket, vagy kénytelen a szerződésben 
meghatározott árhoz képest 10%-ot 
meghaladó mértékben emelni az utazás 
árát, a szervező indokolatlan késedelem 
nélkül, világos és egyértelmű módon, tartós 
adathordozón tájékoztatja az utazót:

Or. de

Módosítás 56

Irányelvre irányuló javaslat
9 cikk – 2 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a javasolt változtatásokról és a) a javasolt változtatásokról, valamint 
azoknak az utazás árára gyakorolt 
hatásairól és

Or. de
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Módosítás 57

Irányelvre irányuló javaslat
9 cikk – 2 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) arról a körülményről, hogy az utazó 
meghatározott ésszerű határidőn belül 
szankció nélkül elállhat a szerződéstől, 
valamint hogy a javasolt módosítás 
elfogadottnak tekintendő, amennyiben az 
utazó nem él ezzel a jogával.

b) amennyiben az eszközölt módosítás 
jelentősen befolyásolja az utazás 
megtételét, arról a körülményről, hogy az 
utazó meghatározott ésszerű határidőn 
belül szankció nélkül elállhat a 
szerződéstől, vagy elfogadhatja az 
utazásszervező által kínált másik 
alternatív, azonos értékű ajánlatot.

Or. de

Indokolás

Nagy jelentősége van a módosítás jelentésének. Az elállási jog önmagában rövid távon nem 
nyújt alternatívát az utazóknak, mivel röviddel az utazás megkezdése előtt alighanem ár 
tekintetében sincs megfelelő helyettesítő lehetőség. A szervezőknek ezért alternatívát kell 
kínálniuk.

Módosítás 58

Irányelvre irányuló javaslat
9 cikk – 2 bekezdés – b a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ba) arról, hogy a javasolt 
szerződésmódosítás elfogadottnak 
tekintendő, amennyiben az utazó nem él 
sem elállási jogával, sem az alternatív 
utazási ajánlattal.

Or. de

Módosítás 59

Irányelvre irányuló javaslat
9 cikk – 3 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Amennyiben a szerződést érintő, a (2) 
bekezdésben említett módosítások 
alacsonyabb minőségű vagy költségű 
utazási csomagot eredményeznek, az utazó 
megfelelő árcsökkentésre jogosult.

(3) Amennyiben a szerződést érintő, a (2) 
bekezdésben említett módosítások vagy az 
alternatív ajánlat alacsonyabb minőségű 
vagy költségű utazási csomagot 
eredményeznek, az utazó megfelelő 
árcsökkentésre jogosult.

Or. de

Módosítás 60

Irányelvre irányuló javaslat
9 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Ha a szerződés a (2) bekezdés b) 
pontjának értelmében megszűnik, a 
szervező a szerződés megszűnésétől 
számított 14 napon belül visszatéríti az 
utazó által teljesített valamennyi kifizetést. 
Az utazó – amennyiben indokolt –
kártérítésre jogosult a 12. cikknek 
megfelelően.

(4) Ha a szerződés a (2) bekezdés b) 
pontjának értelmében megszűnik, a 
szervező a szerződés megszűnésétől 
számított 14 napon belül visszatéríti az 
utazó által teljesített valamennyi kifizetést, 
beleértve például az utazási vagy 
útlemondási biztosításhoz vagy a lefoglalt 
helyszíni kiegészítő tevékenységekhez 
hasonló, a szervezőn keresztül foglalt 
kiegészítő szolgáltatásokért kifizetett 
összegeket. Az utazó – amennyiben 
indokolt – kártérítésre jogosult a 12. 
cikknek megfelelően.

Or. de

Indokolás

Biztosítani kell a foglalás során keletkezett valamennyi költség teljes mértékű visszafizetését.

Módosítás 61

Irányelvre irányuló javaslat
10 cikk – -1 bekezdés (új)



PR\1011179HU.doc 39/57 PE524.596v01-00

HU

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(-1) Az üzlethelyiségen kívül és a 
távollevők között kötött szerződések 
esetében az utazónak a foglalás 
visszaigazolásának kézbesítését követően 
24 órás elállási joga van. Ez azonban nem 
vonatkozhat a távollevők között kötött 
azon szerződésekre, amelyeket az indulás 
előtt kevesebb mint 14 nappal kötöttek.

Or. de

Indokolás

A hosszabb időtartamú elállási jog problematikus lenne, hiszen azt sok különálló szolgáltató 
számára kellene továbbadni. A 24 órás elállási jognak azonban kivitelezhetőnek kell lennie.

Módosítás 62

Irányelvre irányuló javaslat
10 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállamok biztosítják, hogy az utazó 
az utazási csomag megkezdése előtt, a 
szervezőnek fizetett megfelelő kártérítés 
ellenében elállhasson a szerződéstől. A 
szerződés ésszerű, egységes elállási díjakat 
határozhat meg az elállás időpontját, a 
szokásosan megtakarított kiadásokat és az 
utazási szolgáltatások más módon való 
felhasználásából származó bevételt alapul 
véve. Egységes elállási díj hiányában a
kártérítés összege megegyezik az utazási 
csomag árának a szervező által 
megtakarított költségekkel csökkentett 
részével.

(1) A tagállamok biztosítják, hogy az utazó 
az utazási csomag megkezdése előtt, a 
szervezőnek fizetett megfelelő kártérítés 
ellenében elállhasson a szerződéstől. A 
szerződés ésszerű, egységes elállási díjakat 
határozhat meg az elállás időpontját, a 
szokásosan megtakarított kiadásokat és az 
utazási szolgáltatások más módon való 
felhasználásából származó bevételt alapul 
véve. Egységes elállási díj hiányában a 
kártérítés összege megegyezik az utazási 
csomag árának a szervező által 
megtakarított költségekkel csökkentett 
részével. A kártérítés megfelelőségével 
kapcsolatos bizonyítás terhe az 
utazásszervezőre hárul.

Or. de
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Indokolás

Csak az utazásszervező tudja megadni, hogy milyen kiadásokat takarít meg, és csak ő ismeri a 
másutt felmerülő kiadásokat.

Módosítás 63

Irányelvre irányuló javaslat
10 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az utazási csomag kezdetét 
megelőzően az utazó kártérítés fizetése 
nélkül jogosult elállni a szerződéstől, ha a 
célállomás helyén vagy annak közvetlen 
közelében olyan elkerülhetetlen és 
rendkívüli körülmények merülnek fel, 
amelyek az utazási csomagot jelentős 
mértékben befolyásolják.

(2) Az utazási csomag kezdetét 
megelőzően az utazó kártérítés fizetése 
nélkül jogosult elállni a szerződéstől, ha a 
szerződés megkötését követően a 
célállomás helyén vagy annak közvetlen 
közelében olyan elkerülhetetlen és 
rendkívüli körülmények merülnek fel, 
amelyek az utazási csomagot jelentős 
mértékben befolyásolják. Ilyen 
körülmények merülnek fel például akkor, 
ha az utazási csomagot háború vagy 
természeti katasztrófa jelentős mértékben 
befolyásolja. Különösen akkor tekintendő 
úgy, hogy elkerülhetetlen és rendkívüli 
körülmények állnak fenn, amennyiben 
megbízható és nyilvánosan hozzáférhető 
jelentések – például a tagállamok által 
kiadott ajánlások – eltanácsolják az 
utazókat a célállomás szerinti helyszín 
felkeresésétől.

Or. de

Indokolás

A kiegészítés megfelel a (26) preambulumbekezdésnek, amelyet a jogszabályszövegben is 
szerepeltetni kell, hogy a fogyasztók megértsék. Az elállási jog nem érvényesíthető, ha az 
utazó foglalását már annak tudatában teszi meg, hogy a helyszínen rendkívüli körülmények 
állnak fenn.

Módosítás 64

Irányelvre irányuló javaslat
10 cikk – 3 bekezdés – a pont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) az utazási csomagra jelentkezett 
személyek száma nem éri el a 
szerződésben meghatározott minimális 
létszámot, és a szervező erről a 
szerződésben meghatározott határidőn 
belül, de legkésőbb az utazási csomag
megkezdése előtt 20 nappal értesíti az 
utazót; vagy

a) az utazási csomagra jelentkezett 
személyek száma nem éri el a 
szerződésben meghatározott minimális 
létszámot, és a szervező a szerződésben 
meghatározott határidőn belül, de 

i. a 6 napnál hosszabb időtartamú 
utazások esetében legkésőbb az utazás
megkezdése előtti 20. napig,

ii. a 2–6 nap időtartamú utazások 
esetében legkésőbb az utazás megkezdése 
előtti 7. napig,
iii. egynapos kirándulások esetében az 
utazás megkezdése előtt legalább 48 
órával
értesíti az utazót a szerződés 
megszűnéséről; vagy

Or. de

Indokolás

A bármilyen jellegű utazás esetében alkalmazandó 20 napos átalány-határidő túl merev, a 
bevált osztrák rendszerre támaszkodva célszerű sávos rendszert kialakítani. Ez mindkét félre 
vonatkozik: a vállalkozásokra, de főként a fogyasztókra is. Nem segít ugyanis a fogyasztókon, 
ha egy egynapos kirándulást a határidő miatt az utazás megkezdése előtt 20 nappal törölnek, 
mivel az utazásszervezőt jogszabály kötelezi arra, hogy már 20 nappal előre ismerje a biztos 
résztvevők számát.

Módosítás 65

Irányelvre irányuló javaslat
10 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A szerződés (1) a (2) és (3) bekezdés 
szerinti megszűnése esetén a szervező 
tizennégy napon belül visszatéríti az utazó 
által teljesített valamennyi jogosulatlan

(4) A szerződés (1) a (2) és (3) bekezdés 
szerinti megszűnése esetén a szervező 
tizennégy napon belül visszatéríti az utazó 
által teljesített valamennyi kifizetést.
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kifizetést.

Or. de

Indokolás

Alighanem nehéz annak bizonyítása, hogy mely összegeket fizettek ki jogosulatlanul, és hogy 
ez konkrétan mit is jelentsen. E tekintetben kire hárulna a bizonyítási teher?

Módosítás 66

Irányelvre irányuló javaslat
11 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Abban az esetben, ha bármely 
szolgáltatás teljesítése nem felel meg a 
szerződésnek, a szervező, amennyiben ez 
nem jelent aránytalan terhet, köteles 
megszüntetni a hiányosságot.

(2) Abban az esetben, ha bármely 
szolgáltatás teljesítése nem felel meg a 
szerződésnek, a szervező, amennyiben ez 
nem jelent aránytalan terhet, és nem az 
utazóknak tulajdonítható, köteles 
megszüntetni a hiányosságot. Ez akkor is 
érvényes, ha a 12. cikk (3) bekezdésének 
b) pontja szerinti feltétel nem teljesül.

Or. de

Indokolás

Az előírások közötti koherencia biztosítása érdekében a módosítás előirányozza az 
árcsökkentésre és a kártérítésre vonatkozó szabályokhoz való hozzáigazítást.

Módosítás 67

Irányelvre irányuló javaslat
11 cikk – 4 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4a) A (4) bekezdés szerinti esetben az 
utazó elállhat a szerződéstől, amennyiben 
a szolgáltatás nem szerződésszerű 
teljesítése jelentős, és az utólagos 
teljesítésre nem volt lehetőség vagy az 
nem járt sikerrel.
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Or. de

Módosítás 68

Irányelvre irányuló javaslat
11 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) Ha az utazó időben történő 
visszaszállításának biztosítása 
elkerülhetetlen és rendkívüli körülmények 
miatt nem lehetséges, a szervező nem 
köteles a meghosszabbodott tartózkodás 
költségét 100 EUR/éjszakát és utazónként 
három éjszakát meghaladó mértékben 
viselni.

(5) Ha az utazó időben történő 
visszaszállításának biztosítása 
elkerülhetetlen és rendkívüli körülmények 
miatt nem lehetséges, a szervező nem 
köteles a meghosszabbodott tartózkodás 
költségét utazónként öt éjszakát meghaladó 
mértékben viselni. Az utazásszervezőnek 
gondoskodnia kell a szállásadásról, a 
szálloda kategóriája tekintetében pedig a 
lefoglalt szálloda kategóriájához kell
igazodni. Az utazó csak akkor foglalhatja 
le szállását maga, ha az utazásszervező 
kifejezetten nem tud vagy nem kíván saját 
maga gondoskodni a szállásról. Az utazó 
ez esetben kérheti az utazásszervezőtől a 
költségek megtérítését, mégpedig vagy 
felső árkorlát nélkül utazónként három 
éjszakát, vagy 100 EUR/éjszakát és 
utazónként öt éjszakát meg nem haladó 
mértékben.

Or. de

Indokolás

E tekintetben kiegyensúlyozott kompromisszumot kell találni valamennyi érintett számára. 
Amennyiben az utazásszervező maga gondoskodik az éjszakai szállásról, legfeljebb öt 
éjszakára kell vállalnia annak költségeit, felső árkorlát nélkül. Amennyiben azonban az 
utazónak magának kell szállást foglalnia, annak költségeit meg kell téríteni számára vagy 
felső árkorlát nélkül három éjszakát, vagy öt éjszakát nem meghaladó mértékben, ez utóbbi 
esetben azonban az árat 100 EUR/éjszakában korlátozva.

Módosítás 69

Irányelvre irányuló javaslat
11 cikk – 6 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) A költségek (5) bekezdésben említett 
korlátozása nem alkalmazandó a légi 
járműveken utazó fogyatékkal élő, illetve 
csökkent mozgásképességű személyek 
jogairól szóló, 2006. július 5-i 
1107/2006/EK európai parlamenti és 
tanácsi rendeletben28 meghatározott 
csökkent mozgásképességű személyekre és 
az őket kísérő személyekre, várandós 
nőkre és kíséret nélkül utazó 
gyermekekre, valamint a speciális orvosi 
segítségre szoruló személyekre, feltéve, 
hogy a szervezőt legalább 48 órával az 
utazási csomag kezdetét megelőzően 
értesítették az említett sajátos igényekről. 
A szervező az (5) bekezdésben említett 
költségek csökkentése céljából nem 
hivatkozhat elkerülhetetlen és rendkívüli 
körülményekre, ha az érintett közlekedési 
szolgáltató az alkalmazandó uniós 
jogszabály alapján nem hivatkozhatna az 
ilyen körülményekre.

(6) Elkerülhetetlen és rendkívüli 
körülmények esetében különös figyelmet 
kell fordítani a csökkent mozgásképességű
személyekre. A szervező lehetőségeihez 
mérten igazodik a csökkent 
mozgásképességű személyek sajátos 
szükségleteihez.

__________________
28 HL L 204., 2006.7.26., 1. o.

Or. de

Indokolás

A csökkent mozgásképességű személyek e tekintetben nem élvezhetnek előnyt útitársaikkal 
szemben. A további éjszakai szálláshoz kapcsolódó többletköltségek korlátozására vonatkozó 
tilalom kiszámíthatatlan kockázatot jelent a szervező számára. Különösen a nagy arányban 
csökkent mozgásképességű utazók számára szervezett utazásokra összpontosító 
utazásszervezők számára válik e teher jelentőssé és hátrányossá, és ez csökkenteni fogja 
ennek az üzleti területnek a vonzerejét.

Módosítás 70

Irányelvre irányuló javaslat
12 cikk – 2 bekezdés – 1 a albekezdés (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az utazó jogosult a vételár 50%-os 
csökkentésére, ha a nem szerződésszerű 
teljesítés elkerülhetetlen és rendkívüli 
körülmények miatt áll fenn.

Or. de

Indokolás

Az arányos csökkentésnek a (3) bekezdés helyett a (2) bekezdésben kell szerepelnie.

Módosítás 71

Irányelvre irányuló javaslat
12 cikk – 3 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Az utazó nem jogosult a vételár 
csökkentésére vagy kártérítésre, ha:

(3) Az utazó nem jogosult kártérítésre, ha:

Or. de

Indokolás

A vételár csökkentésére való jogosultságnak a nem szerződésszerű teljesítés okaitól
függetlenül fenn kell állnia. A vételár ilyen jellegű csökkentése objektív okokkal igazolható, 
mivel az utazó a kifizetett vételárért nem kapta meg teljes mértékben a szolgáltatást a 
szerződésben meghatározott módon.

Módosítás 72

Irányelvre irányuló javaslat
12 cikk – 3 bekezdés – a pont – iii pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

iii. elkerülhetetlen és rendkívüli 
körülmények miatt áll fenn, vagy

törölve

Or. de
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Indokolás

E szabály mértéken felül terhelné a fogyasztót. A kockázatokat 50-50%-ban kell megosztani.

Módosítás 73

Irányelvre irányuló javaslat
12 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) A kártérítés vagy a vételár ezen 
irányelvnek megfelelő csökkentése nem 
érinti az utazóknak a 261/2004/EK 
rendelet29, az 1371/2007/EK rendelet30, az 
1177/2010/EU rendelet31 és a 181/2011/EU 
rendelet32 szerinti jogait. Az utazók ezen 
irányelv és az említett rendeletek 
értelmében is jogosultak követelések 
előterjesztésére, de ugyanazon tényekkel 
kapcsolatban nem halmozhatják a 
különböző jogalapok alapján őket 
megillető jogokat, amennyiben a jogok 
ugyanazon érdekek védelmezésére vagy 
ugyanazon célra irányulnak.

(5) A kártérítés vagy a vételár ezen 
irányelvnek megfelelő csökkentése nem 
érinti az utazóknak a 261/2004/EK 
rendelet29, az 1371/2007/EK rendelet30, az 
1177/2010/EU rendelet31 és a 181/2011/EU 
rendelet32 szerinti jogait. Az utazók ezen 
irányelv és az említett rendeletek 
értelmében is jogosultak követelések 
előterjesztésére, különösen a további 
kártérítéshez való jog érvényesítésére. 
Ugyanazon tényekkel kapcsolatban 
azonban nem halmozhatják a különböző 
jogalapok alapján őket megillető 
kártérítéshez való jogokat. 

__________________ __________________
29 HL L 46., 2004.2.17., 1. o. 29 HL L 46., 2004.2.17., 1. o.
30 HL L 315., 2007.12.3., 14. o. 30 HL L 315., 2007.12.3., 14. o.
31 HL L 334., 2010.2.17., 1. o. 31 HL L 334., 2010.2.17., 1. o.
32 HL L 55., 2011.2.28., 1. o. 32 HL L 55., 2011.2.28., 1. o.

Or. de

Indokolás
Ez a módosítás megfelel a légi utasok jogairól szóló rendelet módosításainak, és figyelembe 
veszi az Európai Bíróságon folyamatban lévő eljárást (ügyszám: X ZR/111/12).

Módosítás 74

Irányelvre irányuló javaslat
12 cikk – 6 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) Az ezen cikk szerinti követelések 
elévülési időszaka nem lehet rövidebb egy 
évnél.

(6) Az e cikk szerinti követelések elévülési 
időszaka a követelés keletkezésétől 
számított két év.

Or. de

Indokolás

A kétéves időszak megegyezik az IMCO által 2013.11.5-én a légi utasok jogairól szóló 
irányelv tekintetében elfogadott időszakkal.

Módosítás 75

Irányelvre irányuló javaslat
14 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok biztosítják, hogy a szervező 
gyors segítséget nyújt a nehéz helyzetben 
lévő utazónak, különösen a következő 
formákban:

A tagállamok biztosítják, hogy a szervező 
haladéktalanul megfelelő segítséget nyújt 
a nehéz helyzetben lévő utazónak, 
különösen a következő formákban:

Or. de

Módosítás 76

Irányelvre irányuló javaslat
14 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) az utazó támogatása a távközlési 
eszközök igénybevétele és az alternatív 
utazási megoldások megtalálása során.

b) az utazó támogatása a távközlési 
eszközök igénybevétele és az alternatív 
utazási megoldásokról való gondoskodás
során.

Or. de
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Módosítás 77

Irányelvre irányuló javaslat
14 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A szervező számára lehetővé kell tenni, 
hogy az általa nyújtott ilyen támogatásért 
megfelelő ellentételezést kérjen, 
amennyiben a helyzetet az utazó 
szándékosan vagy gondatlanságból maga 
idézte elő.

A szervező számára lehetővé kell tenni, 
hogy az általa nyújtott ilyen támogatásért 
megfelelő ellentételezést kérjen.

Or. de

Indokolás

Az ilyen segítségnyújtás költségeinek továbbszámlázására a szöveg csak abban az esetben ad 
lehetőséget, ha az utazót magát terheli a felelősség helyzete miatt. A szervezőre ez jelentős 
kockázatot hárít.

Módosítás 78

Irányelvre irányuló javaslat
15 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállamok biztosítják, hogy a 
területükön letelepedett, az utazási 
csomagok értékesítését elősegítő 
utazásszervezők és -közvetítők 
fizetésképtelenség esetén gondoskodnak az 
utazók által teljesített valamennyi kifizetés 
hatékony és gyors visszafizetéséről, 
valamint, amennyiben a szerződésnek a 
személyszállítás is részét képezi, az utazók 
hatékony és gyors hazaszállításáról.

(1) A tagállamok biztosítják, hogy az 
utazási csomagok és az összekapcsolt 
utazási formák értékesítését elősegítő 
utazásszervezők és -közvetítők saját 
fizetésképtelenségük vagy az összekapcsolt
utazási formában érintett vállalkozások 
egyikének fizetésképtelensége esetén 
gondoskodnak az utazók által teljesített 
valamennyi kifizetés hatékony és 
haladéktalan visszafizetéséről, valamint, 
amennyiben a szerződésnek a 
személyszállítás is részét képezi, az utazók 
hazaszállításáról. Amennyiben lehetséges, 
felajánlják az utazás folytatásának 
lehetőségét.

Or. de
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Indokolás

A fizetésképtelenséggel szembeni védelem hatékonyságára és alkalmazási körére vonatkozó 
rendelkezéseknek mind az utazási csomagokra, mind az összekapcsolt utazási formákra, 
valamint valamennyi érintettre is vonatkozniuk kell. Az utazót nem kellene gyorsan 
hazaszállítani például akkor, ha még csak utazása kezdetén van. Amennyiben még van 
lehetőség az utazás terv szerinti folytatására, arra minél tovább lehetőséget kell biztosítani.

Módosítás 79

Irányelvre irányuló javaslat
16 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Ha egy tagállamnak kétségei vannak 
egy másik tagállamban letelepedett és a 
saját területén működő szervező vagy 
utazási csomagok értékesítését elősegítő 
közvetítő által a fizetésképtelenséggel 
szemben nyújtott védelem felől, úgy ez a 
tagállam felvilágosításért fordulhat a 
letelepedés helye szerinti tagállamhoz. A 
tagállamok legkésőbb a más tagállamokból 
beérkező megkeresések átvételétől 
számított 15 munkanapon belül 
megválaszolják azokat.

(4) Ha egy tagállamnak kétségei vannak 
egy másik tagállamban letelepedett 
szervező vagy utazási csomagok 
értékesítését elősegítő közvetítő által a 
fizetésképtelenséggel szemben nyújtott 
védelem felől, úgy ez a tagállam 
felvilágosításért fordulhat a letelepedés 
helye szerinti tagállamhoz. A tagállamok 
legkésőbb a más tagállamokból beérkező 
megkeresések átvételétől számított 15 
munkanapon belül megválaszolják azokat.

Or. de

Indokolás

Máskülönben ez a joghézag lehetőséget adna a felelősség megkerülésére. A módosítás 
összefüggésben áll a 15. cikk (1) bekezdésével.

Módosítás 80

Irányelvre irányuló javaslat
17 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) hogy az utazó nem támaszthat igényt az 
ezen irányelv által kizárólag az utazási 
csomagokban részt vevő utazók számára 
biztosított jogokra, ugyanakkor a közvetítő 
vagy valamely szolgáltató 

b) hogy az utazó nem támaszthat igényt az 
ezen irányelv által kizárólag az utazási 
csomagokban részt vevő utazók számára 
biztosított jogokra, ugyanakkor a közvetítő 
vagy valamely szolgáltató 
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fizetésképtelensége esetén jogosult az 
általa fizetett előlegek visszafizetésére, 
valamint amennyiben az utazási 
csomagnak az utasok szállítása is a részét 
képezi, a hazaszállításra.

fizetésképtelensége esetén jogosult az 
általa fizetett előlegek visszafizetésére, 
valamint amennyiben az utazási 
csomagnak az utasok szállítása is a részét 
képezi, a hazaszállításra és

Or. de

Módosítás 81

Irányelvre irányuló javaslat
17 cikk – 1 bekezdés – b a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ba) adott esetben az elállási jog meglétét 
és annak feltételeit.

Or. de

Módosítás 82

Irányelvre irányuló javaslat
-18 cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

-18. cikk
A tájékoztatás elmulasztása

(1) Amennyiben létezik elállási jog, de 
arról az utazót nem tájékoztatták, az utazó 
költségmentesen elállhat a szerződéstől.
(2) Amennyiben az utazót nem 
tájékoztatták az áremelésről vagy más 
további költségről, e költségeket nem kell 
viselnie.

Or. de
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Módosítás 83

Irányelvre irányuló javaslat
18 cikk 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Amennyiben a szervező letelepedési helye 
az EGT területén kívül található, a 
tagállamban letelepedett közvetítő a 
szervezők vonatkozásában a IV. és V. 
fejezetben előírt kötelezettségek hatálya alá 
tartozik, kivéve, ha a közvetítő bizonyítja, 
hogy a szervező megfelel a IV. és V. 
fejezetben foglaltaknak.

Amennyiben a szervező letelepedési helye 
az EGT területén kívül található, a 
tagállamban letelepedett közvetítő a 
szervezők vonatkozásában a IV. és V. 
fejezetben előírt kötelezettségek hatálya alá 
tartozik, kivéve, ha a közvetítő bizonyítja, 
hogy a szervező megfelel a IV. és V. 
fejezetben foglaltaknak. Amennyiben egy 
ilyen szervező jár el közvetítőként, nem 
szűnik meg a szerződés szerinti egyéb 
kötelezettségekre vonatkozó kellő 
gondosság megsértéséért fennálló 
kártérítési felelősség. Ezek az előírások 
nem érintik a közvetítők egyéb, nemzeti 
jogon alapuló felelősségét.

Or. de

Módosítás 84

Irányelvre irányuló javaslat
19 cikk 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok biztosítják, hogy az a 
közvetítő, aki beleegyezett abba, hogy 
lebonyolítja egy utazási csomag vagy egy 
igény szerint összeállított utazási forma 
foglalását, vagy elősegíti az ilyen 
szolgáltatások foglalását, a foglalási
folyamat során bekövetkezett valamennyi 
hibáért felel, kivéve, ha az említett hibák
az utazónak vagy elkerülhetetlen és 
rendkívüli körülményeknek 
tulajdoníthatók.

A tagállamok biztosítják, hogy az a 
közvetítő, aki beleegyezett abba, hogy 
lebonyolítja egy utazási csomag vagy egy 
összekapcsolt utazási forma foglalását, 
vagy elősegíti az ilyen szolgáltatások 
foglalását, felel azért, ha a foglalás során 
hibát vétett. A közvetítő nem felel a 
foglalási hibákért, ha azok az utazónak 
vagy elkerülhetetlen és rendkívüli 
körülményeknek tulajdoníthatók.

Or. de
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Indokolás

Az eredeti (37) preambulumbekezdésből következik, hogy a szervező csak akkor tehető 
felelőssé a foglalási hibákért, ha azok saját magának tudhatók be. Aránytalan lenne a 
közvetítő felelősségét kiterjeszteni annál nagyobb területre, mint amire befolyást gyakorol. 
Ennek tisztázását ezért az ide tartozó cikkben is el kell végezni.

Módosítás 85

Irányelvre irányuló javaslat
26 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A 90/314/EK irányelv [ezen irányelv 
hatálybalépésétől számított 18 hónap]-val/-
vel hatályát veszti.

A 90/314/EK irányelv [ezen irányelv 
hatálybalépésétől számított 24 hónap]-val/-
vel hatályát veszti.

Or. de

Módosítás 86

Irányelvre irányuló javaslat
27 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállamok legkésőbb [ezen irányelv 
hatálybalépésétől számított 18 hónap]-ig 
elfogadják és kihirdetik azokat a törvényi, 
rendeleti és közigazgatási rendelkezéseket, 
amelyek szükségesek ahhoz, hogy ennek 
az irányelvnek megfeleljenek. E 
rendelkezések szövegét haladéktalanul 
megküldik a Bizottság számára.

(A magyar nyelvi változatot nem érinti.)

Or. de

Módosítás 87

Irányelvre irányuló javaslat
27 cikk – 2 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Ezeket a rendelkezéseket [ezen irányelv 
hatálybalépésétől számított tizennyolc
hónap]-tól/-től kezdve alkalmazzák.

(2) Ezeket a rendelkezéseket [ezen irányelv 
hatálybalépésétől számított huszonnégy
hónap]-tól/-től kezdve alkalmazzák.

Or. de
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INDOKOLÁS

Általános szempontok
Az előadó üdvözli a szervezett utazási formákról szóló 90/314/EGK irányelv átdolgozását, 
különösen mivel az online kereskedelmet is az irányelv hatálya alá kell vonni. Nem szabad 
azonban figyelmen kívül hagyni, hogy – különösen az online – utazási piac folyamatos 
mozgásban van, és rendszeresen új üzleti elképzeléseket fejlesztenek ki. Annak 
megakadályozása érdekében, hogy az irányelv már elfogadásakor ismét elavulttá váljon, 
hatályát nem szabad túl szorosan és konkrétan meghatározni. Mindenképp el kell kerülni, 
hogy olyan üzleti modelleket fejlesszenek ki, amelyek célja a hatály megkerülése. Nagy 
jelentősége van tehát az irányelv kötelező jellegének, ugyanígy a tagállamok azzal 
kapcsolatos kötelezettségének, hogy biztosítják az irányelvnek való megfelelést, a 
fizetésképtelenséggel szembeni védelem hatékonyságát és alkalmazási körét, valamint hogy 
szankciókat állapítanak meg és vetnek is ki a vállalkozások kötelezettségteljesítésének 
elmulasztása esetén. Fontos a fizetésképtelenséggel szembeni védelem kölcsönös elismerése 
és a tagállamok közötti igazgatási együttműködés. Különösen fontos ezenkívül, hogy a 
tagállamok a Bizottsággal együtt felhívják a figyelmet az ebből az irányelvből eredő jogokra 
és arra, hogy az irányelv milyen jellegű utazásokra alkalmazandó, és mely utazások esetében 
nem áll fenn ilyen védelem.
Emellett biztosítani kell, hogy az új irányelv ne legyen átfedésben az utasok jogairól szóló 
hatályos rendeletekkel. Döntő jelentőségű, hogy a jogok halmozására csak akkor van 
lehetőség, ha nem ugyanazt az igényt érvényesítik. A további kártérítéshez való jognak
azonban mindig fenn kell állnia lehetőségként. Az érintett vállalkozások számára lehetővé
kell tenni, hogy jogorvoslatot érvényesítsenek egymással szemben. Az igények érintett 
vállalkozások egymás közötti jogviszonyán belüli kezelésének szabályait a nemzeti jog 
határozza meg. A fogyasztónak azonban minden esetben az utazásszervezővel szemben kell 
igényeit érvényesítenie, mivel számára lényegtelen az érintett vállalatok egymás közötti
jogviszonyának jogi felépítése.

Teljes mértékű vagy minimális harmonizáció
Lényegi kérdés, hogy teljes mértékű vagy minimális harmonizáció végrehajtására van-e 
szükség. A bizottsági javaslat e tekintetben nem vázol fel egyértelmű irányvonalat. Minden 
bizonnyal nem egyszerű egyértelmű megközelítést alkalmazni különösen akkor, amikor 
néhány tagállam alighanem nagymértékű ellenállást fejt ki a teljes mértékű harmonizálással 
szemben. Nem szabad azonban megfeledkezni arról, hogy a cél a közös belső piac. A 
fogyasztóknak ezért egységes védelemmel, valamint olyan világos és egyértelmű jogokkal 
kell rendelkezniük, amelyek nem különbözhetnek attól függően, hogy e fogyasztók – az 
egymástól csupán 16 km-re, mégis különböző tagállamokban fekvő – Eupenben vagy 
Aachenben élnek. Az előadó ezért úgy véli, hogy az európai fogyasztók, de – a verseny miatt 
– az európai vállalkozások érdekében is áll a teljes mértékű harmonizáció. Az egységes 
eljárásmód garantálása érdekében az irányelvbe ezért a fogyasztók jogairól szóló irányelv 4. 
cikkével megegyező új cikket foglaltunk bele „A harmonizáció szintje” címmel. Eszerint ha 
ez az irányelv másként nem rendelkezik, a tagállamok nem tarthatnak fenn és nem 
vezethetnek be nemzeti jogukba az ebben az irányelvben megállapított rendelkezésektől eltérő 
rendelkezéseket. Ide értendők az eltérő szintű fogyasztóvédelmet biztosító szigorúbb vagy 
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kevésbé szigorú rendelkezések is. Az előadó tudatában van annak, hogy e tekintetben egyes 
tagállamok jelentős ellenállást fejthetnek ki. Kifejezetten célszerű azonban a közös, magas 
szintű fogyasztóvédelem kialakítása, különben az alacsony szintű védelemmel rendelkező 
tagállamok fogyasztói megkülönböztetésben részesülnének. Célul a védelmi szint emelését és 
nem annak csökkentését kell kitűzni. 

Az irányelv hatálya és fogalommeghatározások
Az irányelv hatálya nem terjedhet ki azokra az utazásokra, amelyeket olyan természetes vagy 
jogi személy kínál és állít össze, aki vagy amely e tevékenységből sem közvetlenül, sem 
közvetve nem tesz szert pénzügyi nyereségre. 
A nem kereskedelmi céllal – például labdarúgó-egyesületek, iskolák, egyetemek vagy 
karitatív szervezetek által – szervezett utazások ugyanis nem vezethetnek csődbiztosításra 
vonatkozó kötelezettséghez vagy felelősséghez. Ez méltánytalan lenne.
A 2. cikkben tisztázni kell az üzleti utak irányelv hatálya alól való kivételének feltételeit is. 
Feltételként ugyan a keretszerződést kell meghatározni, de azt nem, hogy a vállalkozó üzleti 
utazások szervezésére szakosodott-e. Egyértelműnek kell lennie azonkívül, hogy az utazó 
munkáltatója és a vállalkozás között kötött keretszerződés esetében a munkáltatóról mint jogi 
személyről van szó. 
A járulékos szerződések tekintetében az irányelv hatálya alóli kivételeket tartalmazó 2. cikk 
továbbá olyan szerződésekkel egészült ki, amelyek az utazási csomag mellé nyújtott 
kiegészítő szolgáltatásokra irányulnak. E módosítás célja annak megakadályozása, hogy 
utazásszervezők, különösen kis helyi utazási irodák az indulási ponthoz történő szállítás 
(például az indulási repülőtérhez vezető vonatút) kiegészítő foglalása révén utazási csomag 
szolgáltatójává váljanak. Ekkor ugyanis a tulajdonképpeni szervező mellett ők is felelőssé 
válnának a teljes utazásért. 

Az utazási csomag vagy az „összekapcsolt utazási forma” kritériumaként csak a különböző 
utazási szolgáltatások – például szállásadás, szállítás, valamint gépjárműkölcsönzés –
kombinációját kell figyelembe venni. Két kiegészítő szolgáltatás vagy egy főszolgáltatás nem 
alapvető kiegészítő szolgáltatással való kombinációjának nem kell ennek az irányelvnek a 
hatálya alá tartoznia. A szállást is tartalmazó egyszerű szállítási szerződéseknek, mint például 
a hálókocsis vonatutaknak vagy az éjszakai szállást is tartalmazó komphajós utaknak ezért 
nem kell az irányelv hatálya alá tartozniuk. A szállást tartalmazó, több utazási elemből álló 
üdülési célú hajóutaknak és vonatutaknak azonban, amelyek kifejezetten utazási és nem 
tisztán szállítási jellegűek, az irányelv hatálya alá kell tartozniuk. 
A szállodai ágazat mértéken felüli terhelésének elkerülése érdekében az irányelv nem 
vonatkozhat az egyszerű szállodai elhelyezésekre, amelyekhez musicalre szóló jegyekhez 
vagy wellness kezelésekhez hasonló foglalások kapcsolódnak, ha az utazás fő eleme nem 
egyértelműen a kiegészítő szolgáltatásban rejlik. Ami a kiegészítő szolgáltatások „alapvető” 
vagy „nem alapvető” besorolását illeti, nem csak és nem kizárólag a 20%-os árhatárt, hanem 
az utazás jellegét, az utazó foglaláskor kifejezetten kinyilvánított kívánságát vagy a 
szolgáltató által a foglalás során alkalmazott megnevezést is tekintetbe kell venni.
Fontos az utazási csomag és az „összekapcsolt utazási forma” fogalmának egymástól való 
egyértelmű elkülönítése és a felelősség megosztásának tisztázása, különösen a 
szerződéskötést megelőző tájékoztatás tekintetében. 

A szerződéskötést megelőző tájékoztatás, elállás és lemondás
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A szerződéskötést megelőző tájékoztatás tekintetében a szervezőre nem hárítható túl sok 
tájékoztatási kötelezettség. Az összes tevékenység során beszélt nyelvek kötelező közlése, 
vagy a valamennyi csökkent mozgásképességű utazó hozzáférésének biztosításával 
kapcsolatos tájékoztatás túl messzire menne. Konkrét kérésre kell tájékoztatás adni azzal 
kapcsolatban, hogy biztosított-e a csökkent mozgásképességű személyek hozzáférése. Ezzel 
szemben különös jelentősége van annak, hogy valamennyi fontos kapcsolattartó pont adatait 
megadják többek között arra az esetre, ha az utazó nem szerződésszerű teljesítést kíván 
bejelenteni. 
Az üzlethelyiségen kívül és a távollévők között kötött szerződések esetében kifejezetten fenn 
kell állnia az elállási jognak. E tekintetben az utazónak a foglalás visszaigazolásának 
kézbesítését követően 24 órás lemondási joggal kell rendelkeznie. Ez azonban nem 
vonatkozhat a távollevők között kötött azon szerződésekre, amelyeket az indulás előtt 
kevesebb mint 14 nappal kötöttek.
Az utazóknak ezenkívül rendelkezniük kell azzal a lehetőséggel, hogy megfelelő kártérítés 
ellenében bármikor elállhatnak a szerződéstől. A kártérítés megfelelőségével kapcsolatos 
bizonyítás terhe az utazásszervezőre hárul, mivel csak ő ismertetheti, milyen kiadásokat visel, 
illetve takarít meg. Az utazóknak rendelkezniük kell azzal a lehetőséggel, hogy kártérítés 
fizetése nélkül felmondják a szerződést, amennyiben elkerülhetetlen és rendkívüli 
körülmények (például háború vagy természeti katasztrófa) lényeges hatást gyakorolnak az 
utazásra. Ez mindazonáltal nem érvényes akkor, ha a vonatkozó körülmények már a foglalás 
előtt is fennálltak, és az utazó tudott e körülményekről. 

Ármódosítások, árcsökkentések vagy áremelések
Bizonyos esetekben szükségessé válhat, hogy a szervező egyoldalúan módosítsa az utazási 
szerződést. Amennyiben egy ilyen jellegű módosítás az utazás valamely fő jellemzőjére 
vonatkozik, és ennek eredményeképpen jelentősen módosul az utazás, az utazó lemondási 
joggal rendelkezik anélkül, hogy ezáltal pénzügyi kára keletkezne. Ilyen esetben lehetővé kell 
tenni számára, hogy lemondja a teljes utazást, beleértve a foglalt kiegészítő szolgáltatásokat is. 
Áremelés továbbhárítására csak akkor szabad lehetőséget biztosítani, ha az meghaladja az 
utazás árának 3%-t. Az árcsökkentést 3%-ot meghaladó mérték esetében minden esetben 
tovább kell adni. Árcsökkentés esetében a szervező legfeljebb 10 EUR/utazó költséget 
számíthat fel az adminisztratív terhek ellentételezésére. Az ármódosításokat mindig írásban 
kell megindokolni. 10%-ot meghaladó mértékű áremelés vagy jogos jelentős 
szerződésmódosítás jogkövetkezményeként az utazó számára a költségmentes lemondási jog 
mellett alternatív lehetőségként meg kell teremteni az azonos értékű utazáson való részvételre 
való jogosultságot. Az utazón gyakran nem segít a lemondási jog, ha rövid határidővel már 
nem tud azonos értékű utazást foglalni. Ez különösen főszezonban vagy (kisebb) 
turistacsoportok vagy családok esetében játszik nagy szerepet. Az utazónak következésképpen 
három lehetőség közül kell tudnia választani: az utazás magasabb áron való elfogadása, az 
alternatív lehetőségként felajánlott utazás elfogadása, vagy az utazási szerződéstől való elállás, 
a már kifizetett utazási vételár közvetlen visszatérítésével, beleértve valamennyi további 
felmerült költséget. Amennyiben az utazó nem válaszol az írásban közölt 
szerződésmódosításra vagy 10%-ot meghaladó mértékű áremelésre, úgy kell tekinteni, hogy 
az utazást a megnövelt áron elfogadta. A tájékoztatással kapcsolatos bizonyítás terhe az 
utazásszervezőre hárul.

Nehéz helyzetbe került utazó 
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Ha az utazó nehéz helyzetbe kerül az utazás vagy üdülés során, a szervező – még ha a nehéz 
helyzet nem is neki tulajdonítható – köteles gyors és megfelelő segítséget nyújtani számára. 
Ide tartozik többek között a tájékoztatásnyújtás, a gyakorlati segítség, például a távközlés és 
az alternatív utazási formákról való gondoskodás tekintetében. Mindez azonban nem szabad, 
hogy anyagilag terhelje a szervezőt, mivel semmilyen befolyása nincs arra, hogy milyen 
helyzetbe kerül az utazó. Az utazónak magának kell állnia a felmerült költségeket vagy egy 
felelős harmadik féltől önmagának kell azokat követelnie. A szervezőknek azonban a 
szerződéskötést megelőző kötelező tájékoztatás keretében fel kell hívniuk a figyelmet az 
utazási és az útlemondási biztosításokra.

Fizetésképtelenséggel szembeni védelem
Gondoskodni kell a fizetésképtelenséggel szembeni átfogó védelem fennállásáról. Ez 
nemcsak a pénzügyi védelemre vonatkozik, hanem a közvetlen hazaszállításra is, amennyiben 
az utazó származási országától eltérő tagállamban „vetődött partra”. Az utazóknak 
védelemben kell részesülniük a szervező, a közvetítő, vagy az összekapcsolt utazási formában 
érintett vállalkozások egyikének a fizetésképtelenségével szemben. Ennek során tisztázni kell, 
hogy az utazók fizetésképtelenség esetén történő hazaszállítására nem szükségszerűen kell 
azonnal sort keríteni, mivel ez kétség esetén azt jelentheti, hogy jóllehet üdülésüknek még 
csak kezdetén járnak, mégis szükségszerűen haza kell szállítani az utazókat. Amennyiben 
lehetséges, inkább az utazás folytatásának lehetőségét kell felajánlani. 

Szigorú felelősség
A szigorú felelősség kérdése is jelentős. Az ilyen jellegű felelősség önmagában nem 
utasítható el. A légi utasok jogairól szóló 261/2004/EK rendelet felülvizsgálatához hasonlóan, 
ha az utazó időben történő visszaszállításának biztosítása elkerülhetetlen és rendkívüli 
körülmények miatt nem lehetséges, a szervező bizonyos mértékben felel (11. cikk). A helyzet 
azonban nem hasonlítható össze teljesen az egyszerű repülőutakkal, ahol kizárólag szállításról 
van szó. Ezért fontos, hogy elsősorban a szervező gondoskodjon szálláslehetőségről. Az 
utazónak ezt csak azt követően lenne szükséges vagy szabad megtennie, ha a szervező arról 
kifejezetten nem képes vagy nem kíván gondoskodni. Ha az utazónak végül magának kell 
szállást keresnie, a szállásadást árhatár nélkül 3 napra, vagy pedig a Bizottság által 
előirányzott 100 EUR/éjszaka árhatárral 5 napra kell korlátozni. 
Az árcsökkentéssel összefüggésben mindazonáltal máshogy alakul a szigorú felelősség 
kérdése (12. cikk). A bizottsági javaslat szerint az elkerülhetetlen és rendkívüli körülmények 
miatti nem szerződésszerű teljesítés kockázatát egyedül az utazónak kell viselnie. E 
tekintetben a kockázatot egyenlő mértékben, 50-50%-ban kell viselniük a feleknek. 

A szoros menetrend miatt e jelentés még tovább módosulhat, az előadó pedig kifejezetten 
fenntartja magának, hogy a folyamatban lévő eljárás során előterjessze e további 
módosításokat. Az érintett érdekeltek nagy száma és helyzete átfogó vizsgálatot von maga 
után. Figyelembe kell venni ezenkívül a légi utasok jogairól szóló rendelet felülvizsgálatában 
foglalt, egymást átfedő és adott esetben azonos szabályok fejleményeit is, amely 
felülvizsgálatra vonatkozóan még nem zárultak le a tárgyalások. Az előadó célja a fogyasztó 
és az üzleti érdekek közötti helyes egyensúly elérése. Végeredményként érthető, jól strukturált 
szabályozásnak kell létrejönnie, amely lépést tud tartani a jövőbeli fejlődéssel, és valamennyi 
érdekelt számára hosszú távon, megfelelő védelmet biztosít.


