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PR_COD_1amCom

Procedūrų sutartiniai ženklai

* Konsultavimosi procedūra
*** Pritarimo procedūra

***I Įprasta teisėkūros procedūra (pirmasis svarstymas)
***II Įprasta teisėkūros procedūra (antrasis svarstymas)

***III Įprasta teisėkūros procedūra (trečiasis svarstymas)

(Procedūra pasirenkama atsižvelgiant į teisės akto projekte pasiūlytą teisinį 
pagrindą.)

Teisės akto projekto pakeitimai

Parlamento pakeitimai, išdėstomi dviejuose stulpeliuose

Išbrauktos teksto dalys žymimos pusjuodžiu kursyvu kairiajame stulpelyje. 
Pakeitimai žymimi pusjuodžiu kursyvu abiejuose stulpeliuose. Naujas 
tekstas žymimas pusjuodžiu kursyvu dešiniajame stulpelyje.

Kiekvieno pakeitimo antraštės pirmoje ir antroje eilutėse nurodoma 
atitinkama svarstomo teisės akto projekto dalis. Jei pakeitimas susijęs su 
esamu teisės aktu, kurį siekiama pakeisti teisės akto projektu, antraštėje 
pridedamos trečia ir ketvirta eilutės, kuriose atitinkamai nurodomas esamas 
teisės aktas ir keičiama šio teisės akto dalis. 

Parlamento pakeitimai, pateikiami konsoliduoto teksto forma

Naujos teksto dalys žymimos pusjuodžiu kursyvu. Išbrauktos teksto dalys 
nurodomos simboliu „▌“ arba perbraukiamos (pavyzdžiui: „ABCD“). 
Pakeistos teksto dalys nurodomos naują tekstą pažymint pusjuodžiu 
kursyvu, o ankstesnį nereikalingą tekstą išbraukiant arba perbraukiant. 
Nežymimi tik grynai techninio pobūdžio pakeitimai, kuriuos daro tarnybos, 
siekdamos parengti galutinį tekstą.
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EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl kelionės paslaugų 
paketų ir rinkinių, kuria keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 2006/2004 bei Direktyva 
2011/83/ES ir panaikinama Tarybos direktyva 90/314/EEB
(COM(2013) 0512 – C7-0215/2013 – 2013/0246(COD))

(Įprasta teisėkūros procedūra: pirmasis svarstymas)

Europos Parlamentas,

– atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai 
(COM(2013) 0512),

– atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 2 dalį ir 114 
straipsnį, pagal kuriuos Komisija pateikė pasiūlymą Parlamentui (C7-0215/2013),

– atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 3 dalį,

– atsižvelgdamas į Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę1,

– atsižvelgdamas į Regionų komiteto nuomonę2, 

– atsižvelgdamas į savo Darbo tvarkos taisyklių 55 straipsnį,

– atsižvelgdamas į Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komiteto pranešimą ir Transporto ir 
turizmo komiteto bei Teisės reikalų komiteto nuomones (A7-0000/2013),

1. priima per pirmąjį svarstymą toliau pateiktą poziciją;

2. ragina Komisiją dar kartą perduoti klausimą svarstyti Parlamentui, jei ji ketina pasiūlymą 
keisti iš esmės arba pakeisti jo tekstą nauju tekstu;

3. paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai, Komisijai ir nacionaliniams 
parlamentams.

                                               
1 OL C 0, 0000 0 0, p. 0.
2 OL C 0, 0000 0 0, p. 0.
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Pakeitimas 1

Pasiūlymas dėl direktyvos
Pirma antraštė

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Pasiūlymas Pasiūlymas
EUROPOS PARLAMENTO IR 
TARYBOS DIREKTYVA

EUROPOS PARLAMENTO IR 
TARYBOS DIREKTYVA

dėl kelionės paslaugų paketų ir rinkinių, 
kuria keičiamas Reglamentas (EB) 
Nr. 2006/2004 bei Direktyva 2011/83/ES ir 
panaikinama Tarybos direktyva 
90/314/EEB

dėl kelionės paslaugų paketų ir susijusių
rinkinių, kuria keičiamas Reglamentas 
(EB) Nr. 2006/2004 bei Direktyva 
2011/83/ES ir panaikinama Tarybos 
direktyva 90/314/EEB

(Šis pakeitimas vokiečių kalba taikomas 
visam tekstui.)

Or. de

Pagrindimas

Horizontalus pakeitimas, taikomas visam tekstui. Sąvoka „Bausteinreise“ (kelionės paslaugų 
rinkinys) vokiečių kalboje jau vartojama. Ja vadinamos kelionės, kai organizatorius klientui 
suteikia galimybę pasirinkti iš fiksuotos paslaugų pasiūlymų grupės. Tokie pasiūlymai jau 
patenka į Direktyvos dėl kelionių, atostogų ir organizuotų išvykų paketų taikymo sritį ir jiems 
taikomi tokie pat reikalavimai kaip įprastiems kelionės paslaugų paketams. Siūloma 
kategorija „assisted travel arrangements“ (liet. kelionės paslaugų rinkinys) apibūdinamos 
kitokios kelionės.

Pakeitimas 2

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(5) pagal SESV 26 straipsnio 2 dalį vidaus 
rinką sudaro vidaus sienų neturinti erdvė, 
kurioje užtikrinamas laisvas prekių, 
asmenų, paslaugų ir kapitalo judėjimas. 
Būtina suderinti tam tikrus kelionės 
paslaugų paketo sutarčių ir kelionės 

(5) pagal SESV 26 straipsnio 2 dalį vidaus 
rinką sudaro vidaus sienų neturinti erdvė, 
kurioje užtikrinamas laisvas prekių, 
asmenų, paslaugų ir kapitalo judėjimas. 
Būtina taip suderinti teises ir pareigas, 
kylančias iš kelionės paslaugų paketo 
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paslaugų rinkinių aspektus, kad šioje 
srityje būtų galima sukurti tikrą vartotojų 
vidaus rinką ir būtų pasiekta tinkama 
aukšto lygio vartotojų apsaugos ir įmonių 
konkurencingumo pusiausvyra;

sutarčių ir kelionės paslaugų rinkinių, kad 
šioje srityje būtų galima sukurti tikrą 
vartotojų vidaus rinką ir būtų pasiekta 
tinkama aukšto lygio vartotojų apsaugos ir 
įmonių konkurencingumo pusiausvyra;

Or. de

Pakeitimas 3

Pasiūlymas dėl direktyvos
7 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(7) dauguma kelionės paslaugų paketus 
įsigyjančių asmenų yra vartotojai, kaip 
apibrėžta Sąjungos vartotojų teisės aktuose. 
Tačiau drauge ne visada lengva atskirti, kas 
įsigyja paslaugas – vartotojai ar nedidelių 
įmonių atstovai ir specialistai, užsakantys 
su verslu ar profesija susijusias keliones 
tais pačiais kanalais kaip ir paprasti 
vartotojai. Tokiems keliautojams paprastai 
reikia panašaus lygmens apsaugos. Be to, 
didelės bendrovės ar organizacijos neretai 
kelionės paslaugas savo darbuotojams 
perka pagal bendrąsias sutartis, sudarytas 
su įmonėmis, kurių specializacija –
dalykinių kelionių paslaugos. Tokio 
pobūdžio kelionės paslaugoms nereikia 
užtikrinti tokios pačios apsaugos, kokia 
užtikrinama paprastiems vartotojams. 
Todėl ši direktyva verslo reikalais 
keliaujantiems asmenims turi būti taikoma 
tik tada, kai kelionės paslaugos perkamos 
ne pagal bendrąsias sutartis. Kad būtų 
išvengta painiavos su kitose vartotojų 
apsaugos direktyvose vartojamu terminu 
„vartotojas“, asmenys, kurių apsauga 
reglamentuojama šia direktyva, bus 
vadinami „keliautojais“;

(7) dauguma kelionės paslaugų paketus 
įsigyjančių asmenų yra vartotojai, kaip 
apibrėžta Sąjungos vartotojų teisės aktuose. 
Tačiau drauge ne visada lengva atskirti, kas 
įsigyja paslaugas – vartotojai ar įmonių 
atstovai ir specialistai, užsakantys su verslu 
ar profesija susijusias keliones tais pačiais 
kanalais kaip ir paprasti vartotojai. 
Tokiems keliautojams paprastai reikia 
panašaus lygmens apsaugos. Be to, 
bendrovės ar organizacijos neretai kelionės 
paslaugas savo darbuotojams, nariams ir 
atstovams perka pagal bendrąsias sutartis, 
sudarytas su įmonėmis. Tokio pobūdžio 
kelionės paslaugoms nereikia užtikrinti 
tokios pačios apsaugos, kokia užtikrinama 
paprastiems vartotojams. Todėl ši 
direktyva verslo reikalais keliaujantiems 
asmenims turi būti taikoma tik tada, kai 
kelionės paslaugos perkamos ne pagal 
bendrąsias sutartis. Kad būtų išvengta 
painiavos su kitose vartotojų apsaugos 
direktyvose vartojamu terminu 
„vartotojas“, asmenys, kurių apsauga 
reglamentuojama šia direktyva, bus 
vadinami „keliautojais“;

Or. de
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Pagrindimas

Įtraukus narius ir atstovus tampa aišku, kad darbdavys yra juridinis asmuo. Kriterijų „su 
įmonėmis, kurių specializacija – dalykinių kelionių paslaugos“ reikėtų išbraukti, nes dėl to 
gali kilti neaiškumų. Kaip sąlygos pakanka bendrosios sutarties.

Pakeitimas 4

Pasiūlymas dėl direktyvos
16 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(16) kelionės paslaugų paketo ar rinkinio 
identifikavimo tikslais svarstytini tik 
skirtingų kelionės paslaugų, kaip antai 
apgyvendinimas, keleivių vežimas 
autobusu, traukiniu, vandens ar oro 
transportu, taip pat automobilių nuoma, 
deriniai. Apgyvendinimas nuolatinio 
gyvenimo tikslais, įskaitant ilgalaikių 
kalbos mokymosi kursų tikslais, pagal šios 
direktyvos terminų apibrėžtis neturėtų būti 
laikomas apgyvendinimu;

(16) kelionės paslaugų paketo ar rinkinio 
identifikavimo tikslais svarstytini skirtingų 
kelionės paslaugų, kaip antai 
apgyvendinimas, keleivių vežimas 
autobusu, traukiniu, vandens ar oro 
transportu, taip pat automobilių nuoma, 
deriniai. Vien nakvynės viešbutyje su 
kartu užsakytomis paslaugomis, kaip 
antai bilietais į muzikos renginius ar 
sveikatingumo procedūromis, į direktyvos 
taikymo sritį turėtų būti neįtraukiamos, jei 
ši paslauga nesudaro nemenkos kelionės 
dalies arba jei pagrindinis kelionės 
elementas nėra aiškiai šalutinė paslauga.
Apgyvendinimas nuolatinio gyvenimo 
tikslais, jei jis trunka ilgiau kaip vieną 
mėnesį arba aiškiai nesusijęs su jokiu 
turistiniu tikslu, pavyzdžiui, ilgalaikių 
kalbos mokymosi kursų atveju, pagal šios 
direktyvos terminų apibrėžtis neturėtų būti 
laikomas apgyvendinimu;

Or. de

Pakeitimas 5

Pasiūlymas dėl direktyvos
16 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(16a) keleivių vežimas autobusu, 
traukiniu, vandens ar oro transportu, 
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apimantis apgyvendinimą, pavyzdžiui, 
kelionės keltu su nakvyne arba kelionės 
traukiniu miegamajame vagone, turėtų 
būti laikomas atskira kelionės paslauga, 
nes šiuo atveju aiškiai vyrauja vežimo 
pobūdis;

Or. de

Pakeitimas 6

Pasiūlymas dėl direktyvos
17 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(17) kitos keliautojams skirtos paslaugos, 
pavyzdžiui, bilietai į koncertus, sporto 
varžybas, ekskursijas ar pramogų parkus, 
teikiamos drauge su keleivių vežimo, 
apgyvendinimo ir (arba) automobilių 
nuomos paslaugomis, turėtų būti laikomos 
potencialia sudėtine kelionės paslaugų 
paketo ar rinkinio dalimi. Tačiau tokie 
paketai į šios direktyvos taikymo sritį 
turėtų patekti tik tuomet, kai atitinkama 
turizmo paslauga sudaro nemenką paketo 
dalį. Apskritai turizmo paslauga laikoma 
sudarančia nemenką paketo dalį, jei jos 
vertė yra didesnė nei 20 proc. visos kainos 
ar kitais atžvilgiais yra svarbi kelionės ar 
atostogų dalis. Šalutinės paslaugos, kaip 
antai kelionės draudimas, bagažo 
pervežimas, maitinimas ar patalpų 
valymas, kurios yra apgyvendinimo 
paslaugos sudedamosios dalys, neturėtų 
būti laikomos atskiromis paslaugomis;

(17) kitos keliautojams skirtos paslaugos, 
pavyzdžiui, bilietai į koncertus, sporto 
varžybas, ekskursijas ar pramogų parkus, 
teikiamos drauge su keleivių vežimo, 
apgyvendinimo ir (arba) automobilių 
nuomos paslaugomis, turėtų būti laikomos 
potencialia sudėtine kelionės paslaugų 
paketo ar rinkinio dalimi. Tačiau tokie 
paketai į šios direktyvos taikymo sritį 
turėtų patekti tik tuomet, kai atitinkama 
turizmo paslauga sudaro nemenką paketo 
ar rinkinio dalį. Apskritai turizmo 
paslauga laikoma sudarančia nemenką 
paketo ar rinkinio dalį, jei ji yra aiškiai 
taip vadinama, jei jos vertė yra didesnė nei 
20 proc. visos kainos ar jei kitais 
atžvilgiais yra svarbi kelionės ar atostogų 
dalis. Šalutinės paslaugos, kaip antai ypač 
kelionės draudimas, vežimas tarp 
geležinkelio stoties ir apgyvendinimo 
vietos, vežimas pradedant kelionę ir per 
išvykas, bagažo pervežimas, slidinėjimo 
pasų pardavimas, dviračių nuoma, 
maitinimas ar patalpų valymas, kurios yra 
apgyvendinimo paslaugos sudedamosios 
dalys, neturėtų būti laikomos atskiromis 
paslaugomis;

Or. de
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Pakeitimas 7

Pasiūlymas dėl direktyvos
18 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(18) taip pat reikėtų paaiškinti, kad 
sutartys, pagal kurias pardavėjas suteikia 
teisę sutartį sudariusiam keliautojui 
pasirinkti kelionės paslaugas iš kelių 
paslaugų tipų, kaip, pavyzdžiui, kelionių 
dovanos, laikomos paketų sutartimis. Be 
to, kelionės paslaugų derinys laikomas 
paketu, jei keliautojo vardas ir pavardė ar 
kiti duomenys, reikalingi užsakymo 
sandoriui atlikti, pardavėjų yra perduodami 
vienų kitiems ne vėliau kaip iki pirmosios 
paslaugos užsakymo patvirtinimo. 
Duomenys, kurių reikia užsakymo 
sandoriui atlikti, yra susiję su kredito 
kortelės duomenimis ar kita informacija, 
būtina mokėjimui atlikti. Kita vertus, 
perduoti vien tokius duomenis kaip 
kelionės paskirties vieta ar kelionės laikas 
nepakaks;

(18) taip pat reikėtų paaiškinti, kad 
sutartys, pagal kurias pardavėjas suteikia 
teisę sutartį sudariusiam keliautojui 
pasirinkti kelionės paslaugas iš kelių 
paslaugų tipų, kaip, pavyzdžiui, kelionių 
dovanos, laikomos paketų sutartimis. Be 
to, kelionės paslaugų derinys laikomas 
paketu, jei keliautojo vardas ir pavardė, 
reikalingi užsakymo sandoriui atlikti, ar 
kiti užsakymo duomenys pardavėjų yra 
perduodami vienų kitiems. Kelionės 
paslaugų paketu taip pat turėtų būti 
laikomos kelionės laivu ir kelių dienų
kelionės traukiniu, apimančios 
apgyvendinimą, nes per jas kartu 
teikiamos vežimo, apgyvendinimo ir 
maitinimo paslaugos;

Or. de

Pagrindimas

Formuluotė „kita būtina informacija“ pernelyg nekonkreti, o šiuo atveju turi būti aiškiai 
kalbama apie užsakymo duomenis. Dėl apribojimo „užsakymo sandoriui atlikti“ atsiranda 
nepriimtinų spragų, per kurias direktyvą galima apeiti. Be to, abejotina, ar kredito kortelės 
duomenis ir panašią informaciją galima perduoti be keliautojo sutikimo (duomenų apsauga!). 
Be to, kelionės laivu ar kelių dienų kelionės traukiniu (pvz., „Rytų ekspresu“), apimančios 
apgyvendinimą, turėtų būti laikomos kelionės paslaugų paketu.

Pakeitimas 8

Pasiūlymas dėl direktyvos
19 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(19) kadangi būtinybė apsaugoti į trumpas (19) kadangi būtinybė apsaugoti į trumpas 
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keliones vykstančius asmenis nėra tokia 
didelė ir siekiant neužkrauti nereikalingos 
naštos pardavėjams, į direktyvos taikymo 
sritį neįtraukiamos trumpiau nei 24 val. 
trunkančios kelionės be apgyvendinimo 
paslaugos bei vadinamieji atsitiktiniai 
paslaugų paketai;

keliones vykstančius asmenis nėra tokia 
didelė ir siekiant neužkrauti nereikalingos 
naštos pardavėjams, į direktyvos taikymo 
sritį neįtraukiamos trumpiau nei 24 val. 
trunkančios kelionės be apgyvendinimo 
paslaugos. Tai turėtų būti taikoma ir 
kelionės paslaugų paketams ar 
rinkiniams, kuriuos siūlo ar parengia 
fizinis arba juridinis asmuo, nei tiesiogiai, 
nei netiesiogiai iš šios veiklos negaunantis 
jokio finansinio pelno;

Or. de

Pagrindimas

Net ir atsitiktinių kelionių atveju ši veikla turėtų būti ne verslo pobūdžio. Pavyzdžiui, 
draugiškos kėglių draugijų kelionės turėtų būti neįtraukiamos, nes jos nėra komercinio 
pobūdžio. Tačiau visai kitaip yra atsitiktinių, tačiau komerciniais tikslais organizuojamų 
kelionių atveju, pavyzdžiui, kartą per metus vykstančios piligrimų kelionės į Meką. 

Pakeitimas 9

Pasiūlymas dėl direktyvos
21 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(21) kalbant apie paketus, už ikisutartinės 
informacijos teikimą turėtų būti drauge 
atsako agentai ir organizatorius. Tuo pačiu 
turėtų būti paaiškinta, kad jie atsako už 
užsakymo procese padarytas klaidas. 
Siekiant palengvinti komunikaciją, visų 
pirma tarpvalstybiniu mastu, keliautojams 
turėtų būti suteikiama galimybė susisiekti 
su organizatoriumi per agentą, per kurį 
įsigytas paketas;

(21) kalbant apie paketus, už ikisutartinės 
informacijos teikimą turėtų būti drauge 
atsakingi agentai ir organizatorius. Tuo 
pačiu turėtų būti paaiškinta, kad jie atsako 
už užsakymo procese padarytas klaidas. 
Siekiant palengvinti komunikaciją, visų 
pirma tarpvalstybiniu mastu, keliautojams 
turėtų būti suteikiama galimybė susisiekti 
su organizatoriumi per agentą, per kurį 
įsigytas paketas;

Or. de

Pagrindimas

Atsižvelgiama į 37 konstatuojamąją dalį, kurioje vartojama tokia pati formuluotė.
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Pakeitimas 10

Pasiūlymas dėl direktyvos
23 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(23) pagrindinė informacija, pavyzdžiui, 
svarbiausi kelionės paslaugų ypatumai ar 
kainos, nurodytos reklaminėje medžiagoje, 
organizatoriaus interneto svetainėje ar 
kataloguose kaip ikisutartinė informacija, 
turėtų būti laikoma privaloma, išskyrus 
atvejus, kai organizatorius pasilieka teisę 
keisti šią informaciją ir kai apie tokius 
pokyčius keliautojui aiškiai ir akivaizdžiai 
pranešta iki sudarant sutartį. Vis dėlto, 
atsižvelgiant į naująsias ryšių 
technologijas, nebėra poreikio 
specialiomis taisyklėmis reglamentuoti 
informacijos pateikimą kataloguose, 
tačiau reikėtų užtikrinti, kad tam tikromis 
aplinkybėmis apie pokyčius, darančius 
poveikį sutarties įgyvendinimui, būtų 
pranešta visoms šalims naudojant 
patvariąją laikmeną, kad ta informacija 
būtų prieinama ir ateityje. Turėtų būti 
sudaryta galimybė keisti tą informaciją, 
jei abi sutarties šalys aiškiai su tuo 
sutinka;

(23) pagrindinė informacija, pavyzdžiui, 
svarbiausi kelionės paslaugų ypatumai ar 
kainos, nurodytos reklaminėje medžiagoje, 
organizatoriaus interneto svetainėje ar 
kataloguose kaip ikisutartinė informacija, 
turėtų būti laikoma privaloma, išskyrus 
atvejus, kai organizatorius pasilieka teisę 
keisti šią informaciją ir kai apie tokius 
pokyčius keliautojui aiškiai ir akivaizdžiai 
pranešta iki sudarant sutartį;

Or. de

Pakeitimas 11

Pasiūlymas dėl direktyvos
23 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(23a) skrydžio laikas turėtų būti 
neatskiriama sutarties dalis ir vienas iš 
svarbiausių kelionės ypatumų. Nuo jo 
neturėtų būti nukrypstama daugiau kaip 
tris valandas;
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Or. de

Pagrindimas

Organizatoriai ir oro vežėjai keleivius dažnai vilioja nurodydami patogų skrydžio laiką, 
tačiau tada, visų pirma kelionės paslaugų paketų atveju, likus nedaug laiko, perkelia 
skrydžius į pigesnius tarpsnius vidury nakties. Siekiant pagerinti paslaugų teikimą, 
organizatoriai ir (arba) oro vežėjai turėtų būti įpareigojami laikytis susitarimo dėl skrydžio 
laiko ir laiku nurodyti savo tarpsnius, kad keliautojas galėtų į tai orientuotis ir kelionę 
užsakyti taip, kaip ji galų gale iš tikrųjų bus vykdoma.

Pakeitimas 12

Pasiūlymas dėl direktyvos
23 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(23b) vis dėlto, atsižvelgiant į naująsias 
ryšių technologijas, nebėra poreikio 
specialiomis taisyklėmis reglamentuoti 
informacijos pateikimą kataloguose, 
tačiau reikėtų užtikrinti, kad apie 
pokyčius, darančius poveikį sutarties 
įgyvendinimui, būtų pranešta visoms 
šalims naudojant patvariąją laikmeną, 
kad ta informacija būtų prieinama ir 
ateityje. Turėtų būti sudaryta galimybė 
keisti tą informaciją, jei abi sutarties šalys 
aiškiai su tuo sutinka;

Or. de

Pagrindimas

Tekstas paimtas iš 23 konstatuojamosios dalies (senos), tik išbrauktas apribojimas „tam 
tikromis aplinkybėmis“.

Pakeitimas 13

Pasiūlymas dėl direktyvos
26 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(26) kadangi dažnai kelionės paslaugų 
paketai įsigyjami gerokai iš anksto, gali 

(26) kadangi dažnai kelionės paslaugų 
paketai įsigyjami gerokai iš anksto, gali 
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įvykti nenumatytų įvykių. Todėl 
keliautojams turėtų būti suteikiama teisė 
tam tikromis sąlygomis perduoti paketą 
kitam asmeniui. Tokiu atveju 
organizatorius turi teisę į patirtų išlaidų 
atlyginimą, pavyzdžiui, jei subrangovas 
pareikalauja sumokėti už keliautojo vardo 
ir pavardės pakeitimą arba už transporto 
bilieto atšaukimą ir naujo bilieto išdavimą. 
Keliautojams taip pat turėtų būti suteikta 
galimybė bet kada iki paketo pradžios 
nutraukti sutartį sumokant atitinkamą 
kompensaciją bei teisė nutraukti sutartį 
nemokant kompensacijos, jeigu atsiranda 
neišvengiamų ir nepaprastų aplinkybių, 
darančių didelį poveikį kelionės paslaugų 
paketui (pavyzdžiui, kyla karas ar įvyksta 
gaivalinė nelaimė). Neišvengiamomis ir 
nepaprastomis visų pirma laikomos tokios 
aplinkybės, apie kurias skelbiamos 
patikimos ir viešos ataskaitos, pavyzdžiui, 
valstybių narių valdžios institucijų 
rekomendacijos nevykti į tam tikras šalis;

įvykti nenumatytų įvykių. Todėl 
keliautojams turėtų būti suteikiama teisė 
tam tikromis sąlygomis perduoti paketą 
kitam asmeniui. Tokiu atveju 
organizatorius turi teisę į patirtų išlaidų 
atlyginimą, pavyzdžiui, jei subrangovas 
pareikalauja sumokėti už keliautojo vardo 
ir pavardės pakeitimą arba už transporto 
bilieto atšaukimą ir naujo bilieto išdavimą. 
Keliautojams taip pat turėtų būti suteikta 
galimybė bet kada iki paketo pradžios 
nutraukti sutartį sumokant atitinkamą 
kompensaciją bei teisė nutraukti sutartį 
nemokant kompensacijos, jeigu sudarius 
kelionės sutartį atsiranda neišvengiamų ir 
nepaprastų aplinkybių, darančių didelį 
poveikį kelionės paslaugų paketui 
(pavyzdžiui, kyla karas ar įvyksta gaivalinė 
nelaimė). Neišvengiamomis ir 
nepaprastomis visų pirma laikomos tokios 
aplinkybės, apie kurias skelbiamos 
patikimos ir viešos ataskaitos, pavyzdžiui, 
valstybių narių valdžios institucijų 
rekomendacijos nevykti į tam tikras šalis;

Or. de

Pagrindimas

Jei keliautojas užsakė kelionę žinodamas apie tokias aplinkybes, nutraukti sutartį nemokant 
kompensacijos būtų neproporcinga.

Pakeitimas 14

Pasiūlymas dėl direktyvos
28 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(28) tam tikrais atvejais organizatoriui 
turėtų būti leidžiama vienašališkai keisti 
kelionės paslaugų paketo sutartį. 
Keliautojams turėtų būti suteikiama teisė 
nutraukti sutartį, jei siūlomais pakeitimais 
iš esmės pakeičiami svarbiausi kelionės 
paslaugų ypatumai. Kainą padidinti galima 
tik tais atvejais, jeigu išaugo keleivių 

(28) tam tikrais atvejais organizatoriui 
turėtų būti leidžiama vienašališkai keisti 
kelionės paslaugų paketo sutartį. 
Keliautojams turėtų būti suteikiama teisė 
nutraukti sutartį, jei siūlomais pakeitimais 
iš esmės pakeičiami svarbiausi kelionės 
paslaugų ypatumai. Kainą padidinti galima 
tik tais atvejais, jeigu išaugo keleivių 
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vežimui reikalingo kuro kaina, padidėjo 
mokesčiai ar rinkliavos, mokėtinos 
trečiosioms šalims, kurios teikiant kelionės 
paslaugas tiesiogiai nedalyvauja, arba 
pasikeitė valiutos keitimo kursas ir tai daro 
poveikį paketui ir jeigu kainos didinimo ar 
mažinimo nuostatos yra aiškiai nustatytos 
sutartyje. Paketo kaina neturėtų būti 
didinama daugiau kaip 10 proc.;

vežimui reikalingo kuro kaina, padidėjo 
mokesčiai ar rinkliavos, mokėtinos 
trečiosioms šalims, kurios teikiant kelionės 
paslaugas tiesiogiai nedalyvauja, arba 
pasikeitė valiutos keitimo kursas ir tai daro 
poveikį paketui ir jeigu kainos didinimo ar 
mažinimo nuostatos yra aiškiai nustatytos 
sutartyje. Keliautojas turėtų turėti teisę 
nutraukti sutartį neprivalėdamas mokėti 
kompensacijos arba gauti iš 
organizatoriaus alternatyvų lygiavertį 
kelionės pasiūlymą, jei paketo kaina 
didinama daugiau kaip 10 proc. pirminės 
kainos;

Or. de

Pagrindimas

Pagal ligšiolinį reglamentavimą nebūtų įmanoma teisėtai padidinti kainos daugiau kaip 
10 proc.

Pakeitimas 15

Pasiūlymas dėl direktyvos
28 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(28a) kainos didinimas visada turėtų būti 
pagrindžiamas raštu. Jei kaina didinama 
daugiau kaip 10 proc., keliautojas turėtų 
būti raštu informuojamas apie galimybę 
sutartį nutraukti arba jam turėtų būti 
pasiūloma alternatyvi lygiavertė kelionė 
kaina, kuria buvo užsakyta pirminė 
kelionė. Jei keliautojas nė viena iš šių 
galimybių nepasinaudoja, turėtų būti 
laikoma, kad jis sutinka su kelione 
didesne kaina. Prievolė įrodyti, kad 
keliautojas raštą gavo, turėtų tekti 
organizatoriui;

Or. de
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Pakeitimas 16

Pasiūlymas dėl direktyvos
31 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(31) šia direktyva neturėtų būti varžomos 
keliautojų teisės reikšti pretenzijas tiek 
pagal šią direktyvą, tiek pagal bet kokius 
kitus atitinkamus Sąjungos teisės aktus, 
kad keliautojai ir toliau turėtų galimybę 
kreiptis tiek į organizatorių, tiek į vežėją ar 
kitą atsakingą šalį, tiek, prireikus, į kelias 
šalis. Turėtų būti paaiškinta, kad jie negali
„sumuoti“ teisių pagal skirtingus teisės 
aktus, jeigu tomis teisėmis ginami tie patys 
interesai ar siekiama tokių pačių tikslų. 
Organizatoriaus atsakomybė nedaro 
poveikio teisei išieškoti žalą iš trečiųjų 
šalių, įskaitant paslaugų teikėjus;

(31) šia direktyva neturėtų būti varžomos 
keliautojų teisės reikšti pretenzijas tiek 
pagal šią direktyvą, tiek pagal bet kokius 
kitus atitinkamus Sąjungos teisės aktus, 
kad keliautojai ir toliau turėtų galimybę 
kreiptis tiek į organizatorių, tiek į vežėją ar 
kitą atsakingą šalį, tiek, prireikus, į kelias 
šalis. Turėtų būti paaiškinta, kad remiantis 
tais pačiais faktais negalima „sumuoti“ 
teisių į žalos atlyginimą pagal skirtingus 
teisės aktus. Organizatoriaus atsakomybė 
nedaro poveikio teisei išieškoti žalą iš 
trečiųjų šalių, įskaitant paslaugų teikėjus;

Or. de

Pagrindimas

Taip pat žr. 12 straipsnio 5 dalies pakeitimą.

Pakeitimas 17

Pasiūlymas dėl direktyvos
32 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(32) jei keliautojui kelionėje ar 
atostogaujant kyla problemų, 
organizatorius turėtų privalėti nedelsiant 
suteikti pagalbą. Tokią pagalbą iš esmės 
turėtų sudaryti informacijos apie tokius 
aspektus kaip sveikatos priežiūros 
paslaugos, vietos valdžios institucijų ir 
konsulinė pagalba, teikimas bei praktinė 
pagalba, pavyzdžiui, susijusi su nuotoliniu 
ryšiu ir kelionės paslaugų alternatyvomis;

(32) jei keliautojui kelionėje ar 
atostogaujant kyla problemų, 
organizatorius turėtų privalėti nedelsiant 
suteikti tinkamą pagalbą. Tokią pagalbą iš 
esmės turėtų sudaryti informacijos apie 
tokius aspektus kaip sveikatos priežiūros 
paslaugos, vietos valdžios institucijų ir 
konsulinė pagalba teikimas bei praktinė 
pagalba, pavyzdžiui, susijusi su nuotoliniu 
ryšiu ir kelionės paslaugų alternatyvų 
pirkimu;
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Or. de

Pagrindimas

Reikėtų patikslinti, kad organizatoriui nenustatoma pareiga, pvz., ir sumokėti už keliautojui 
reikalingų kelionės paslaugų alternatyvas. Organizatorius nėra atsakingas už tai, kad 
keliautojui kyla sunkumų.

Pakeitimas 18

Pasiūlymas dėl direktyvos
34 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(34) valstybės narės turėtų užtikrinti, kad 
kelionės paslaugų paketą ar rinkinį 
įsigyjantys keliautojai būtų visapusiškai 
apsaugoti organizatoriaus, agento, 
padėjusio sudaryti kelionės paslaugų 
rinkinį, ar bet kurio paslaugų teikėjo
nemokumo atveju. Valstybės narės, 
kuriose yra įsisteigę organizatoriai ir 
agentai, padedantys įsigyti kelionės 
paslaugų rinkinius, turėtų užtikrinti, kad 
tokius kelionės paslaugų derinius siūlantys 
pardavėjai pateiktų keliautojų sumokėtų 
sumų grąžinimo ir tų asmenų repatrijavimo 
nemokumo atveju garantą. Valstybėms 
narėms paliekama galimybė savo nuožiūra 
nustatyti apsaugos nemokumo atveju 
būdus, tačiau jos turėtų užtikrinti, kad 
nacionalinės apsaugos nemokumo atveju 
sistemos būtų veiksmingos ir garantuotų 
skubią keliautojų repatriaciją bei sumokėtų 
sumų sugrąžinimą nemokumo atveju. 
Reikalaujama apsauga nemokumo atveju 
turėtų būti derinama su faktine finansine 
organizatoriaus, agento ar paslaugų teikėjo
veiklos rizika, įskaitant jų parduodamų 
kelionės paslaugų derinio tipą, numatomus 
sezoninius svyravimus bei išankstinio 
mokėjimo dydį ir būdus. Vadovaujantis 
2006 m. gruodžio 12 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyva 
2006/123/EB dėl paslaugų vidaus rinkoje25, 
tada, kai apsauga nemokumo atveju 

(34) valstybės narės turėtų užtikrinti, kad 
kelionės paslaugų paketą ar rinkinį 
įsigyjantys keliautojai būtų visapusiškai 
apsaugoti organizatoriaus, agento, 
padėjusio sudaryti kelionės paslaugų 
rinkinį, ar bet kurio prie kelionės paslaugų
rinkinio prisidėjusio pardavėjo nemokumo 
atveju. Valstybės narės turėtų užtikrinti, 
kad tokius kelionės paslaugų derinius 
siūlantys pardavėjai pateiktų keliautojų 
sumokėtų sumų grąžinimo ir tų asmenų 
repatrijavimo nemokumo atveju garantą. 
Valstybėms narėms paliekama galimybė 
savo nuožiūra nustatyti apsaugos 
nemokumo atveju būdus, tačiau jos turėtų 
užtikrinti, kad apsaugos nemokumo atveju
sistemos būtų veiksmingos ir garantuotų 
keliautojų repatriaciją bei sumokėtų sumų 
sugrąžinimą nemokumo atveju. 
Reikalaujama apsauga nemokumo atveju 
turėtų būti derinama su faktine finansine 
organizatoriaus, agento ar bet kurio prie 
kelionės paslaugų rinkinio prisidėjusio 
pardavėjo veiklos rizika, įskaitant jų 
parduodamų kelionės paslaugų derinio tipą, 
numatomus sezoninius svyravimus bei 
išankstinio mokėjimo dydį ir būdus. 
Vadovaujantis 2006 m. gruodžio 12 d. 
Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 
2006/123/EB dėl paslaugų vidaus rinkoje25, 
tada, kai apsauga nemokumo atveju 
užtikrinama garantiniu raštu ar draudimo 
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užtikrinama garantiniu raštu ar draudimo 
liudijimu, ji negali būti apribojama 
atitinkamoje valstybėje narėje įsisteigusių 
finansinės veiklos vykdytojų patvirtinimu;

liudijimu, ji negali būti apribojama 
atitinkamoje valstybėje narėje įsisteigusių 
finansinės veiklos vykdytojų patvirtinimu;

__________________ __________________
25 OL L 376, 2006 12 27, p. 36. 25 OL L 376, 2006 12 27, p. 36.

Or. de

Pakeitimas 19

Pasiūlymas dėl direktyvos
40 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(40) priėmus šią direktyvą bus būtina 
pritaikyti tam tikrus vartotojų apsaugos 
teisės aktus. Atsižvelgiant į tai, kad 
2011 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir 
Tarybos direktyva 2011/83/ES dėl 
vartotojų teisių26 šiuo metu nėra taikoma 
sutartims, kurioms taikoma Direktyva 
90/314/EEB, būtina iš dalies pakeisti 
Direktyvą 2011/83/ES, kad ji būtų taikoma 
ir kelionės paslaugų rinkiniams ir kad tam 
tikros toje Direktyvoje nustatytos vartotojų 
teisės galiotų kelionės paslaugų paketams;

(40) priėmus šią direktyvą bus būtina 
pritaikyti tam tikrus vartotojų apsaugos 
teisės aktus. Atsižvelgiant į tai, kad 
2011 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir 
Tarybos direktyva 2011/83/ES dėl 
vartotojų teisių26 šiuo metu nėra taikoma 
sutartims, kurioms taikoma Direktyva 
90/314/EEB, būtina iš dalies pakeisti 
Direktyvą 2011/83/ES, kad ji būtų ir toliau 
taikoma individualioms atskiroms 
paslaugoms, kurios yra kelionės paslaugų 
rinkinio dalis, jei šioms atskiroms 
paslaugoms netaikoma Direktyvos 
2011/83/ES taikymo išimtis kitokiu būdu,
ir kad tam tikros toje direktyvoje nustatytos 
vartotojų teisės galiotų kelionės paslaugų 
paketams;

__________________ __________________
26 OL L 304, 2011 11 22, p. 64. 26 OL L 304, 2011 11 22, p. 64.

Or. de

Pakeitimas 20

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Direktyva siekiama prisidėti prie tinkamo 
vidaus rinkos veikimo ir užtikrinti aukšto 
lygio vartotojų apsaugą suderinant tam 
tikrus valstybių narių įstatymų ir kitų
teisės aktų aspektus, susijusius su 
keliautojų ir pardavėjų sudarytomis 
sutartimis dėl kelionės paslaugų paketų ir 
rinkinių.

Direktyva siekiama prisidėti prie tinkamo 
vidaus rinkos veikimo ir užtikrinti kuo 
vienodesnę aukšto lygio vartotojų apsaugą 
valstybių narių įstatymais ir kitais teisės 
aktais, susijusiais su keliautojų ir 
pardavėjų sudarytomis sutartimis dėl 
kelionės paslaugų paketų ir rinkinių. 

Or. de

Pakeitimas 21

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a straipsnis
Suderinimo lygis

Valstybės narės nacionalinėje teisėje 
neturi palikti galioti ar priimti nuostatų, 
nukrypstančių nuo šioje direktyvoje 
įtvirtintų nuostatų, įskaitant griežtesnių ar 
švelnesnių nuostatų, kuriomis 
užtikrinama nevienodo lygio vartotojų 
apsauga, nebent šioje direktyvoje būtų 
numatyta kitaip.

Or. de

Pagrindimas

Naujas tekstas tapatus 2011 m. Direktyvos dėl vartotojų teisių 4 straipsniui. Jis iš šios 
direktyvos paimtas siekiant užtikrinti nuoseklumą ir patikslinti suderinimo lygį, kuris 
Komisijos pasiūlyme suformuluotas neaiškiai.

Pakeitimas 22

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 2 dalies a a punktas (naujas)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

aa) kelionės paslaugų paketams ar 
rinkiniams, kuriuos siūlo ar parengia 
fizinis arba juridinis asmuo, nei tiesiogiai, 
nei netiesiogiai iš šios veiklos negaunantis 
jokio finansinio pelno;

Or. de

Pagrindimas

Šiuo klausimu taip pat žr. 19 konstatuojamąją dalį, kurios pirminėje redakcijoje buvo 
kalbama apie atsitiktines keliones. Tačiau lemiamas kriterijus čia yra pelno gavimas. 
Labdaros organizacijos, futbolo draugijos, mokyklos ir panašios įstaigos į šios direktyvos 
taikymo sritį neturėtų būti įtraukiamos. Priešingu atveju jos taip pat turėtų sudaryti draudimo 
sutartį dėl apsaugos nemokumo atveju ir taptų atsakingos.

Pakeitimas 23

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 2 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) papildomoms sutartims, kuriomis 
reglamentuojamos finansinės paslaugos;

b) papildomoms sutartims, kuriomis 
reglamentuojamos kelionės paslaugos, 
kurios teikiamos kaip paketo šalutinė 
paslauga, arba papildomoms sutartims, 
kuriomis reglamentuojamos finansinės 
paslaugos;

Or. de

Pagrindimas

Būtų neproporcinga, jei agentas turėtų prisiimti riziką kaip organizatorius arba kaip kelionės 
paslaugų rinkinio teikėjas ir tuo atveju, kai jis tik tarpininkauja dėl papildomos užsakyto 
paketo paslaugos, pvz., traukinio bilieto iki oro uosto. Tokiu atveju agentas turėtų atsakyti ne 
tik už papildomai užsakytą paslaugą, bet ir už paketą, nors už jį jau atsako organizatorius.

Pakeitimas 24

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 2 dalies c punktas
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) paketams, įsigytiems pagal keliautojų 
darbdavių ir pardavėjų, kurių 
specializacija – dalykinių kelionių 
paslaugos, bendrąsias sutartis;

c) paketams ir rinkiniams, įsigytiems 
pagal dalykinių kelionių bendrąsias 
sutartis;

Or. de

Pakeitimas 25

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 2 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) paketams, kuriuos sudaro ne daugiau 
kaip viena kelionės paslauga, kaip 
nustatyta 3 straipsnio 1 dalies a, b ir c 
punktuose, drauge su kelionės paslauga, 
kaip nustatyta 3 straipsnio 1 dalies d 
punkte, jei ši paslauga nesudaro nemenkos 
paketo dalies; arba

d) paketams, kuriuos sudaro ne daugiau 
kaip viena kelionės paslauga, kaip 
nustatyta 3 straipsnio 1 dalies a, b ir c 
punktuose, drauge su kelionės paslauga, 
kaip nustatyta 3 straipsnio 1 dalies d 
punkte, jei ši paslauga nesudaro nemenkos 
paketo dalies arba akivaizdu, kad 
pagrindinis kelionės elementas nėra 
aiškiai šalutinė paslauga; ir

Or. de

Pagrindimas

Jei pagrindinis elementas yra aiškiai šalutinė paslauga, pavyzdžiui, viešbutis užsakytas tik dėl 
muzikos renginio, direktyva taikoma. Tačiau jei kalbama apie šalutinį dalyką, kuris nėra 
pagrindinis elementas (svečias mieste nakvoja penkias naktis ir vienam vakarui užsisako 
bilietą į muzikos renginį), tokiam užsakymui direktyva neturėtų būti taikoma.

Pakeitimas 26

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 2 dalies e a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ea) keleivių vežimui autobusu, traukiniu, 
vandens ar oro transportu, apimančiam 
apgyvendinimą, kai aiškiai vyrauja vežimo 
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pobūdis.

Or. de

Pakeitimas 27

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Valstybės narės gali priimti arba 
toliau taikyti teisės aktus, kurių taikymo 
sritis viršija šiame straipsnyje išvardytas 
sutartis.

Or. de

Pakeitimas 28

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) apgyvendinimas, išskyrus 
apgyvendinimą nuolatinio gyvenimo 
tikslais,

b) apgyvendinimas nuolatinio gyvenimo 
tikslais, jei jis trunka ne ilgiau kaip vieną 
mėnesį arba aiškiai nėra susijęs su 
turistiniu tikslu,

Or. de

Pagrindimas

Formuluotė „apgyvendinimas, išskyrus apgyvendinimą nuolatinio gyvenimo tikslais“ yra 
klaidinanti. Apgyvendinimas visada turi ir elementų, susijusių su nuolatinio gyvenimo tikslais. 
Todėl šiuo klausimu galima orientuotis tik dar pagal vieną kriterijų, pavyzdžiui, 
ilgalaikiškumą arba turistinį tikslą. Šiuo pakeitimu atsižvelgiama į 16 konstatuojamosios 
dalies, kurioje, pavyzdžiui, kalbama apie ilgalaikius kalbos mokymosi kursus, pakeitimą.
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Pakeitimas 29

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio 2 dalies b punkto įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) jei nepriklausomai nuo to, ar su 
pavieniais kelionės paslaugų teikėjais 
pasirašomos atskiros sutartys, šios 
paslaugos:

b) jei nepriklausomai nuo to, ar su 
pavieniais kelionės paslaugų teikėjais 
pasirašomos atskiros sutartys, visų pirma 
šios paslaugos:

Or. de

Pagrindimas

Siekiant užtikrinti, kad būtų apimta ir būsima rinkos strategija, išvardijimas jokiu būdu neturi 
būti galutinis.

Pakeitimas 30

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio 2 dalies b punkto i papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

i) įsigyjamos vienoje pardavimo vietoje 
atliekant tą patį užsakymą,

i) įsigyjamos vienoje pardavimo vietoje 
atliekant tą patį užsakymą, nebent 
paslaugų derinys įrodomai parengiamas 
išimtinai keliautojo pageidavimu jį aiškiai 
ir suprantamai informavus, kad jam 
nebus suteiktos teisės, pagal šią direktyvą 
suteikiamos tik kelionės paslaugų paketus 
įsigyjančiam keliautojui,

Or. de

Pagrindimas

Nurodytomis sąlygomis ir toliau turi būti įmanoma, kad stacionarios kelionių agentūros tik 
tarpininkautų dėl kelių atskirų kelionės paslaugų remdamosi konkrečiais kliento 
pageidavimais ir dėl to ateityje nebūtų laikomos organizatoriumi.

Pakeitimas 31

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio 2 dalies b punkto v papunktis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

v) įsigyjamos iš pavienių pardavėjų jiems 
naudojantis susietosiomis internetinio 
užsakymo sistemomis, o keliautojo vardas 
ir pavardė ar kiti duomenys, reikalingi 
užsakymo sandoriui atlikti, perduodami 
pardavėjų vienų kitiems ne vėliau kaip iki 
pirmosios paslaugos užsakymo 
patvirtinimo;

v) įsigyjamos iš pavienių pardavėjų jiems 
naudojantis susietosiomis internetinio 
užsakymo sistemomis, o keliautojo vardas 
ir pavardė ar kiti užsakymo duomenys, 
reikalingi užsakymo sandoriui atlikti, 
perduodami pardavėjų vienų kitiems;

Or. de

Pagrindimas

Nurodymas „kiti reikalingi duomenys“ yra labai nekonkretus, todėl jį reikia patikslinti. Dėl 
apribojimo nurodant užsakymo laikotarpį atsiranda nepriimtinų spragų, per kurias direktyvą 
galima apeiti.

Pakeitimas 32

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio 5 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5) kelionės paslaugų rinkinys – bent dviejų 
skirtingų kelionės paslaugų, teikiamų tos 
pačios kelionės ar atostogų metu, derinys, 
kuris nėra paketas ir dėl kurio sudaromos 
atskiros sutartys su atskirais kelionės 
paslaugų teikėjais, jei tas paslaugas padeda 
suderinti agentas:

5) kelionės paslaugų rinkinys – bent dviejų 
skirtingų kelionės paslaugų, teikiamų tos 
pačios kelionės ar atostogų metu, derinys, 
kuris nėra paketas ir dėl kurio sudaromos 
atskiros sutartys su atskirais kelionės 
paslaugų teikėjais, jei tas paslaugas padeda 
suderinti susijęs paslaugų teikėjas arba 
agentas:

Or. de

Pagrindimas

Dėl sąvokos vokiečių kalba „Bausteinreise“ (kelionės paslaugų rinkinys) žr. 1 pakeitimą. 
Antruoju pakeitimu siekiama užkirsti kelią tam, kad tokie pasiūlymai, kai paslaugų teikėjas 
pirmą paslaugą pats teikia, o ne tik dėl jos tarpininkauja, o po to keliautojui suteikia 
galimybę užsakyti kitą paslaugą iš kito paslaugų teikėjo, nepatektų į šią apibrėžtį.
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Pakeitimas 33

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio 5 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) remdamasis atskirais užsakymais, 
pateiktais organizuojant tą pačią kelionę ar 
vienoje pardavimo vietoje, arba

a) pagal keliautojo atskirai pasirinktas ir 
atskirai apmokėtas paslaugas, 
organizuojant tą pačią kelionę ar vienoje 
pardavimo vietoje, arba

Or. de

Pagrindimas

Pagal 10 konstatuojamąją dalį formuluotė „atliekant tą patį užsakymą“ reiškia, kad 
keliautojas kelionės paslaugas pasirenka prieš sutikdamas sumokėti. Dėl aiškumo šis 
atskyrimas iš konstatuojamosios dalies perkeliamas į straipsnį.

Pakeitimas 34

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio 9 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) parduoda ar siūlo įsigyti kelionės 
paslaugų paketus arba

a) parduoda ar siūlo įsigyti organizatoriaus 
parengtus kelionės paslaugų paketus arba

Or. de

Pagrindimas

Ši formuluotė paimta iš senosios direktyvos ir ją reikėtų išlaikyti, siekiant užtikrinti aiškesnį 
abiejų subjektų atskyrimą.

Pakeitimas 35

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio 9 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) padeda įsigyti kelionės paslaugų, 
sudarančių kelionės paslaugų rinkinį, 
padėdamas keliautojams sudaryti atskiras 

b) padeda įsigyti kelionės paslaugų, 
sudarančių kelionės paslaugų rinkinį, 
padėdamas keliautojams sudaryti atskiras 
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kelionės paslaugų sutartis su atskirais 
paslaugų teikėjais;

kelionės paslaugų sutartis su atskirais 
paslaugų teikėjais, iš kurių vienas gali būti 
pats agentas;

Or. de

Pagrindimas

Siūloma formuluotė neaiški tuo atveju, kai paslaugų teikėjas pirmiausia savo vardu parduoda 
vieną paslaugą, o po to vartotojui suteikia galimybę užsakyti daugiau paslaugų iš kitų 
paslaugų teikėjų. Siūlomu pakeitimu patikslinama, kad agentas, kuris parduoda savo 
paslaugą (pvz., oro vežėjas) ir po to suteikia galimybę užsakyti daugiau kelionės paslaugų iš 
kitų paslaugų teikėjų, patenka į direktyvos taikymo sritį.

Pakeitimas 36

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio 12 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

12a) šalutinė paslauga – ne atskira 
turizmo paslauga, teikiama teikiant 
kelionės paslaugas arba jas papildant, 
kaip antai ypač kelionės draudimas, 
vežimas tarp geležinkelio stoties ir 
apgyvendinimo vietos, vežimas į 
išskridimo oro uostą, vežimas per išvykas, 
bagažo vežimas, slidinėjimo pasų 
pardavimas, dviračių nuoma, maitinimas 
ir patalpų valymas teikiant 
apgyvendinimo paslaugą;

Or. de

Pagrindimas

Sąvoka „šalutinė paslauga“ vartojama teisės akto tekste, todėl tikslinga ją apibrėžti ne tik 17 
konstatuojamojoje dalyje.

Pakeitimas 37

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio 12 b dalis (nauja)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

12b) vežėjas – fizinis arba juridinis 
asmuo, kuris nėra organizatorius arba 
agentas ir teikia keliautojų vežimo 
paslaugas.

Or. de

Pagrindimas

Šiuo klausimu taip pat žr. papildymą dėl atsakomybės vidaus santykiuose ir galimybės 
reikalauti kompensacijos iš vežėjo vidaus santykiuose, kaip nustatyta 11 straipsnio 8 dalyje.

Pakeitimas 38

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio 1 dalies a punkto iii papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

iii) apgyvendinimo vieta, ypatumai ir 
kategorija;

iii) apgyvendinimo vieta, ypatumai ir 
oficiali kategorija;

Or. de

Pagrindimas

Tai yra vienas iš svarbiausių ypatumų, todėl turėtų būti aiškus ir privalomas.

Pakeitimas 39

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio 1 dalies a punkto vi papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

vi) kalba (-os), kurios bus vartojamos, ir vi) kalba (-os), kurios bus vartojamos
vykdant svarbiausią veiklą, ir

Or. de

Pagrindimas

Šis reikalavimas turėtų būti taikomas ne visai veiklai. Pavyzdžiui, keliautojui nėra svarbu iš 
anksto žinoti, kokia kalba kalba autobuso vairuotojas, masažuotojas ar virėjas. Tačiau jam 
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gali būtų svarbu žinoti, kokia kalba vyks pagrindinės vaikų pramogos.

Pakeitimas 40

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio 1 dalies a punkto vii papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

vii) kelionės ar atostogų pritaikymas 
žmonėms su judėjimo negalia;

vii) jeigu prašoma, kelionės ar atostogų 
pritaikymas žmonėms su tam tikra 
judėjimo negalia;

Or. de

Pagrindimas

Žmonės su judėjimo negalia gali būti, pvz., ir turintys regos negalią, ir nėščiosios. Apskritai 
teikti informaciją kiekvienai galimai grupei yra pernelyg didelis reikalavimas. Tačiau gavus 
konkretų prašymą tokia informacija turi būti visada suteikiama.

Pakeitimas 41

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio 1 dalies c a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ca) atsisakymo teisė ir sąlygos;

Or. de

Pagrindimas

Pranešime numatyta vartotojo teisė atsisakyti nuotolinės prekybos ir ne prekybai skirtose 
patalpose sudarytos sutarties.

Pakeitimas 42

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio 1 dalies e punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

e) minimalus dalyvių skaičius, kurio reikia, 
kad būtų galima įgyvendinti paketą, ir ne 

e) prireikus minimalus dalyvių skaičius, 
kurio reikia, kad būtų galima įgyvendinti 
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trumpesnis nei 20 dienų iki paketo 
pradžios terminas, iki kurio galima 
atšaukti kelionę, jei nesusidarytų 
minimalus dalyvių skaičius;

paketą, ir 10 straipsnio 3 dalyje nurodytas 
atitinkamas terminas iki paketo pradžios, 
iki kurio galima atšaukti kelionę, jei 
nesusidarytų minimalus dalyvių skaičius;

Or. de

Pagrindimas

Bendras 20 dienų bet kokios rūšies kelionės atšaukimo terminas yra pernelyg nelankstus, 
todėl siūloma jį diferencijuoti. Šiuo klausimu taip pat žr. 10 straipsnio 3 dalies pakeitimą.

Pakeitimas 43

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio 1 dalies f punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

f) bendro pobūdžio informacija apie paso ir 
vizos reikalavimus, įskaitant apytikrę vizos 
išdavimo atitinkamos valstybės narės
piliečiams proceso trukmę, ir informacija 
apie sveikatos klausimus;

f) bendro pobūdžio informacija apie paso ir 
vizos reikalavimus valstybių narių
piliečiams ir su užsakyta kelione ir 
buvimu paskirties vietoje susijusi 
informacija apie sveikatos klausimus;

Or. de

Pagrindimas

Kadangi direktyva skirta keliautojams iš ES valstybių narių, turėtų būti teikiama informacija, 
aktuali ES valstybėms narėms. Neaišku, ką reiškia „atitinkamos“ valstybės narės. Be to, tai 
ne organizatorių užduotis nurodyti ir (arba) atnaujinti galbūt dėl darbo krūvio keičiamus 
vizos išdavimo terminus.

Pakeitimas 44

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio 1 dalies f a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

fa) informacija apie neprivalomų 
draudimo sutarčių sudarymą, kad būtų 
padengtos vartotojo išlaidos dėl kelionės 
anuliavimo arba pagalbos išlaidos, 
įskaitant repatriaciją nelaimingo 
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atsitikimo ar ligos atveju;

Or. de

Pagrindimas

Ši nuostata iš pirminės Direktyvos 90/314/EEB turėtų būti išlaikyta, nes teisės aktais 
nustatytas sveikatos draudimas nėra tinkamas tokio draudimo pakaitalas.

Pakeitimas 45

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. 1 dalyje nurodyta informacija 
pateikiama aiškiai ir nedviprasmiškai.

2. 1 dalyje nurodyta informacija 
pateikiama aiškiai ir nedviprasmiškai. 
Prievolė įrodyti, kad ši informacija 
keliautojui suteikta, tenka organizatoriui, 
o jei paketas parduodamas per agentą, –
ir agentui.

Or. de

Pakeitimas 46

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės užtikrina, kad 
organizatorius nepakeistų keliautojui 
teikiamos 4 straipsnio 1 dalies a, c, d, e ir g 
punktuose nurodytos informacijos, išskyrus 
atvejus, kai organizatorius pasilieka teisę 
keisti šią informaciją bei aiškiai ir 
nedviprasmiškai informuoja keliautoją 
apie šiuos pokyčius prieš sudarant sutartį.

1. Valstybės narės užtikrina, kad 
organizatorius nepakeistų keliautojui 
teikiamos 4 straipsnio 1 dalies a, c, d, e, f ir 
g punktuose nurodytos informacijos, 
išskyrus atvejus, kai organizatorius 
pasilieka teisę keisti šią informaciją. Apie 
bet kokius ikisutartinės informacijos 
pakeitimus keliautojui aiškiai ir 
nedviprasmiškai pranešama raštu prieš 
sudarant sutartį.

Or. de
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Pagrindimas

Gali pasikeisti ir paso ir vizos reikalavimai ir terminai šalyse, į kurias keliaujama. Tokiu 
atveju organizatorius taip pat tai turi pakeisti ir visų pirma apie tai pranešti keliautojui.

Pakeitimas 47

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Jei informacija apie papildomas įmokas, 
rinkliavas ir kitas išlaidas, kaip nurodyta 
4 straipsnio 1 dalies c punkte, prieš 
sudarant sutartį nėra pateikiama, 
keliautojas jų padengti neprivalo.

2. Jei informacija apie papildomas įmokas, 
rinkliavas ir kitas išlaidas, kaip nurodyta 
4 straipsnio 1 dalies c punkte, prieš 
sudarant sutartį nėra pateikiama raštu, 
keliautojas jų padengti neprivalo.

Or. de

Pakeitimas 48

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnio 2 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) informacijos centro, kuriam keliautojas 
gali teikti skundą dėl neatitikties, kurią 
nustato vietoje, kontaktiniai duomenys;

c) visi susiję kontaktiniai duomenys, 
kuriais keliautojas turi kreiptis 
nepakankamos atitikties atveju, ir 
informacija, kaip jam elgtis;

Or. de

Pagrindimas

12 straipsnio 3 dalies b punktu keliautojui nustatoma pareiga apie nustatytą neatitiktį 
nedelsiant informuoti organizatorių. Su šia keliautojo pareiga turėtų būti nuosekliai suderinta 
organizatoriaus pareiga informuoti klientą apie skundų teikimo procesą. Taip būtų užtikrinta, 
kad vartotojas tiksliai žinotų, kokių veiksmų turi imtis.

Pakeitimas 49

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnio 2 dalies f punktas
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

f) jeigu kelionės paslaugų paketu, į kurį 
įeina apgyvendinimo paslauga, naudojasi 
nepilnametis, informacija, kuri leistų 
tiesiogiai susisiekti su nepilnamečiu ar 
atsakingu asmeniu jo buvimo vietoje;

f) jeigu kelionės paslaugų paketu, į kurį 
įeina apgyvendinimo paslauga, naudojasi 
nepilnametis, kurio nelydi tėvai ar 
globėjai, informacija, kuri leistų vienam iš 
jo tėvų ar globėjui tiesiogiai susisiekti su 
nepilnamečiu ar atsakingu asmeniu jo 
buvimo vietoje;

Or. de

Pakeitimas 50

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnio 2 dalies g punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

g) informacija apie esamus alternatyvaus 
bei elektroninio ginčų sprendimo 
mechanizmus.

g) informacija apie esamus alternatyvaus 
ginčų sprendimo mechanizmą pagal 
Direktyvą 2013/11/ES bei elektroninio 
ginčų sprendimo mechanizmą pagal 
Reglamentą (ES) Nr. 2013/524.

Or. de

Pagrindimas

Abu teisės aktai yra priimti, todėl juos ir reikėtų nurodyti, nes dėl neapibrėžtų nuorodų 
atsiranda painiava.

Pakeitimas 51

Pasiūlymas dėl direktyvos
7 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės užtikrina, kad 
keliautojui būtų suteikta galimybė perduoti 
sutartį kitam asmeniui, kuris tenkina visas 
sutarčiai taikomas sąlygas, jeigu tas 
keliautojas iki paketo pradžios deramai 
praneša apie tai organizatoriui patvariojoje 

1. Valstybės narės užtikrina, kad 
keliautojui būtų suteikta galimybė perduoti 
sutartį kitam asmeniui, kuris tenkina visas 
sutarčiai taikomas sąlygas, jeigu tas 
keliautojas ne vėliau kaip likus septynioms 
dienoms iki paketo pradžios praneša apie 
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laikmenoje. tai organizatoriui patvariojoje laikmenoje.

Or. de

Pagrindimas

Reikėtų vengti neapibrėžtų terminų.

Pakeitimas 52

Pasiūlymas dėl direktyvos
8 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) keleivių vežimui reikalingo kuro kaina, a) keleivių vežimo išlaidos, įskaitant kuro 
kainą,

Or. de

Pakeitimas 53

Pasiūlymas dėl direktyvos
8 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Kaina pagal 1 dalį turi būti mažinama, 
jei kainos pokytis yra didesnis kaip 
3 proc., ir gali būti didinama, jei kainos 
pokytis ne mažesnis kaip 3 proc. Apie 
kainos didinimą keliautojui turi būti 
pranešama raštu ir nurodomos priežastys. 
Jei kaina mažinama, organizatorius gali 
imti fiksuotą 10 EUR iš vieno keliautojo 
administravimo mokestį.

Or. de

Pagrindimas

Siekiant išvengti neproporcingų sąnaudų ir neproporcingų išlaidų, reikėtų nustatyti 
nereikšmingumo ribą.
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Pakeitimas 54

Pasiūlymas dėl direktyvos
8 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. 1 dalyje nurodytas kainos padidinimas 
negali viršyti 10 proc. paketo kainos.

2. Jei 1 dalyje nurodytas kainos 
padidinimas viršija 10 proc. kelionės
kainos, organizatoriui atsiranda prievolė 
teikti informaciją, o keliautojui – teisės 
pagal 9 straipsnio 2 dalį. 

Or. de

Pagrindimas

Priešingu atveju iš esmės būtų įmanomas fiksuotas kainos didinimas nenurodant priežasčių.

Pakeitimas 55

Pasiūlymas dėl direktyvos
9 straipsnio 2 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Jeigu iki paketo pradžios organizatorius 
yra priverstas iš esmės pakeisti esminius 
kelionės paslaugų ypatumus, nustatytus 4 
straipsnio 1 dalies a punkte, ar 
specialiuosius reikalavimus, nustatytus 6 
straipsnio 2 dalies a punkte, jis 
nedelsdamas patvariojoje laikmenoje 
aiškiai ir nedviprasmiškai informuoja 
keliautoją apie:

2. Jeigu iki paketo pradžios organizatorius 
yra priverstas iš esmės pakeisti esminius 
kelionės paslaugų ypatumus, nustatytus 4 
straipsnio 1 dalies a punkte, ar 
specialiuosius reikalavimus, nustatytus 6 
straipsnio 2 dalies a punkte, arba kelionės 
kainą padidinti daugiau kaip 10 proc. 
sutartyje numatytos kainos, jis 
nedelsdamas patvariojoje laikmenoje 
aiškiai ir nedviprasmiškai informuoja 
keliautoją apie:

Or. de

Pakeitimas 56

Pasiūlymas dėl direktyvos
9 straipsnio 2 dalies a punktas
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) siūlomus pakeitimus ir a) siūlomus pakeitimus ir jų poveikį 
kelionės kainai bei

Or. de

Pakeitimas 57

Pasiūlymas dėl direktyvos
9 straipsnio 2 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) galimybę keliautojui per nustatytą 
pagrįstą laikotarpį nutraukti sutartį 
nemokant baudos ir kad to nepadarius bus 
laikoma, kad keliautojas su siūlomais 
pakeitimais sutinka.

b) galimybę keliautojui per nustatytą 
pagrįstą laikotarpį nutraukti sutartį 
nemokant baudos arba priimti kitą 
alternatyvų lygiavertį organizatoriaus 
pasiūlymą, jei padarytas pakeitimas turi 
didelę įtaką kelionės įgyvendinimui;

Or. de

Pagrindimas

Labai svarbu, kokia pakeitimo reikšmė. Vien teisė nutraukti sutartį keliautojui trumpuoju 
laikotarpiu nėra alternatyva, nes ir kainos požiūriu, likus nedaug laiko iki išvykimo, gali būti 
nelengva užsisakyti kitą atitinkamą kelionę. Todėl organizatoriai turi pasiūlyti alternatyvą.

Pakeitimas 58

Pasiūlymas dėl direktyvos
9 straipsnio 2 dalies b a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ba) aplinkybę, kad bus laikoma, jog 
keliautojas sutinka su siūlomu sutarties 
pakeitimu, jei jis nenutrauks sutarties 
arba nepasinaudos alternatyviu kelionės 
pasiūlymu.

Or. de
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Pakeitimas 59

Pasiūlymas dėl direktyvos
9 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Jeigu dėl antroje dalyje nurodytų 
sutarties pakeitimų suprastėja paketo 
kokybė ar sumažėja jo kaina, keliautojui 
suteikiama teisė mokėti atitinkamai 
mažesnę kainą.

3. Jeigu dėl antroje dalyje nurodytų 
sutarties pakeitimų arba alternatyvaus 
pasiūlymo suprastėja paketo kokybė ar 
sumažėja jo kaina, keliautojui suteikiama 
teisė mokėti atitinkamai mažesnę kainą.

Or. de

Pakeitimas 60

Pasiūlymas dėl direktyvos
9 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Jeigu vadovaujantis 2 dalies b punktu 
sutartis nutraukiama, organizatorius per 
14 dienų nuo sutarties nutraukimo grąžina 
visas keliautojo sumokėtas sumas. 
Vadovaujantis 12 straipsniu tam tikrais 
atvejais keliautojui suteikiama teisė gauti 
kompensaciją.

4. Jeigu vadovaujantis 2 dalies b punktu 
sutartis nutraukiama, organizatorius per 
14 dienų nuo sutarties nutraukimo grąžina 
visas keliautojo sumokėtas sumas, 
įskaitant sumokėtas sumas už jam
tarpininkaujant užsakytas šalutines 
paslaugas, kaip antai kelionės draudimas 
ir kelionės sutarties nutraukimo 
draudimas arba užsakyta papildoma 
veikla vietoje. Vadovaujantis 12 straipsniu 
tam tikrais atvejais keliautojui suteikiama 
teisė gauti kompensaciją.

Or. de

Pagrindimas

Turi būti užtikrinta, kad būtų grąžinamos visos su užsakymu susijusios išlaidos.
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Pakeitimas 61

Pasiūlymas dėl direktyvos
10 straipsnio -1 dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

-1. Jei sutartis sudaroma ne prekybai 
skirtose patalpose arba sudaroma 
nuotolinės prekybos sutartis, keliautojas 
per 24 valandas nuo užsakymo 
patvirtinimo gavimo turi teisę tokios 
sutarties atsisakyti. Ši nuostata 
netaikoma, jei nuotolinės prekybos 
sutartis sudaryta likus mažiau kaip 14 
dienų iki išvykimo.

Or. de

Pagrindimas

Ilgesnės trukmės atšaukimo teisė keltų problemų, nes apie tai reikia pranešti daugybei atskirų 
paslaugų teikėjų. Tačiau 24 valandų trukmės atšaukimo teisė turėtų būti įgyvendinama.

Pakeitimas 62

Pasiūlymas dėl direktyvos
10 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės užtikrina, kad 
keliautojas, sumokėjęs organizatoriui 
atitinkamą kompensaciją, galėtų nutraukti 
sutartį iki paketo pradžios. Sutartyje gali 
būti nustatyti pagrįsti standartiniai sutarties 
nutraukimo mokesčiai, kurių dydis 
priklauso nuo to, kada nutraukiama 
sutartis, kiek sumažėja įprastinės išlaidos ir 
kiek pajamų gaunama iš alternatyvaus 
kelionės paslaugų panaudojimo. Jei 
standartinių sutarties nutraukimo mokesčių 
nenustatyta, kompensacijos suma 
prilyginama paketo kainai, atėmus 
organizatoriaus nepatirtų išlaidų sumą.

1. Valstybės narės užtikrina, kad 
keliautojas, sumokėjęs organizatoriui 
atitinkamą kompensaciją, galėtų nutraukti 
sutartį iki paketo pradžios. Sutartyje gali 
būti nustatyti pagrįsti standartiniai sutarties 
nutraukimo mokesčiai, kurių dydis 
priklauso nuo to, kada nutraukiama 
sutartis, kiek sumažėja įprastinės išlaidos ir 
kiek pajamų gaunama iš alternatyvaus 
kelionės paslaugų panaudojimo. Jei 
standartinių sutarties nutraukimo mokesčių 
nenustatyta, kompensacijos suma 
prilyginama paketo kainai, atėmus 
organizatoriaus nepatirtų išlaidų sumą. 
Prievolė įrodyti, kad kompensacija 
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atitinkama, tenka organizatoriui.

Or. de

Pagrindimas

Tik organizatorius gali paaiškinti, kiek jo išlaidos sumažėjo. Tik jis žino apie alternatyvų 
panaudojimą.

Pakeitimas 63

Pasiūlymas dėl direktyvos
10 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Keliautojas turi teisę nutraukti sutartį iki 
paketo pradžios nemokėdamas 
kompensacijos, jeigu paskirties vietoje ar 
gretimuose regionuose atsiranda 
neišvengiamų ir nepaprastų aplinkybių, 
darančių didelį poveikį kelionės paslaugų 
paketui.

2. Keliautojas turi teisę nutraukti sutartį iki 
paketo pradžios nemokėdamas 
kompensacijos, jeigu sudarius sutartį 
paskirties vietoje ar gretimuose regionuose 
atsiranda neišvengiamų ir nepaprastų 
aplinkybių, darančių didelį poveikį 
kelionės paslaugų paketui. Tokios 
aplinkybės, pavyzdžiui, yra, kai paketui 
didelį poveikį daro kilęs karas ar įvykusi 
gaivalinė nelaimė. Neišvengiamomis ir 
nepaprastomis visų pirma laikomos tokios 
aplinkybės, apie kurias skelbiamos 
patikimos ir viešos ataskaitos, pavyzdžiui, 
valstybių narių valdžios institucijų 
rekomendacijos nevykti į tam tikras šalis.

Or. de

Pagrindimas

Šis papildymas atitinka 26 konstatuojamąją dalį, kurios nuostatos dėl aiškumo vartotojams 
turėtų būti pateiktos ir teisės akto tekste. Teisė nutraukti sutartį negali būti taikoma, jei 
keliautojas kelionę užsakė jau žinodamas apie nepaprastas aplinkybes paskirties vietoje.

Pakeitimas 64

Pasiūlymas dėl direktyvos
10 straipsnio 3 dalies a punktas
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) paketą įsigijusių asmenų skaičius yra 
mažesnis nei sutartyje nurodytas 
minimalus skaičius ir jeigu organizatorius 
praneša keliautojui apie sutarties 
nutraukimą per sutartyje nurodytą 
laikotarpį ir ne vėliau nei likus 20 dienų 
iki paketo pradžios, arba

a) paketą įsigijusių asmenų skaičius yra 
mažesnis nei sutartyje nurodytas 
minimalus skaičius ir jeigu organizatorius 
praneša keliautojui apie sutarties 
nutraukimą per sutartyje nurodytą 
laikotarpį, tačiau ne vėliau kaip

i) likus 20 dienų iki išvykimo, jei kelionės 
trukmė ilgesnė kaip 6 dienos,
ii) likus 7 dienoms iki išvykimo, jei 
kelionės trukmė ne trumpesnė kaip 2 ir ne 
ilgesnė kaip 6 dienos,
iii) likus 48 valandoms iki išvykimo, jei 
kelionė yra vienos dienos išvyka,
arba

Or. de

Pagrindimas

Bendras 20 dienų terminas bet kokios rūšies kelionėms yra pernelyg nelankstus, todėl 
tikslinga jį diferencijuoti, remiantis pasiteisinusia Austrijos sistema. Tai būtų naudinga abiem 
pusėms – ir pardavėjams, tačiau visų pirma vartotojams, nes vartotojui tikrai nėra palanku, 
jei vienos dienos išvyka laikantis terminų atšaukiama likus 20 dienų iki išvykimo dėl to, kad 
organizatorius teisiškai įpareigotas jau prieš 20 dienų žinoti tikslų dalyvių skaičių.

Pakeitimas 65

Pasiūlymas dėl direktyvos
10 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Nutraukus sutartį pagal 1, 2 ir 3 dalis, 
organizatorius per 14 dienų grąžina 
keliautojo sumokėtas sumas.

Tekstas lietuvių kalba nekeičiamas.

Or. de

Pagrindimas

Būtų sunku įrodyti, kokios sumos sumokėtos netinkamai ir ką tai konkrečiai reiškia. Kas tai 
turėtų įrodyti?
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Pakeitimas 66

Pasiūlymas dėl direktyvos
11 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Jeigu kuri nors iš šių paslaugų teikiama 
ne taip, kaip nustatyta sutartyje, 
organizatorius turi pašalinti tokią neatitiktį, 
nebent tai būtų laikoma neproporcinga 
priemone.

2. Jeigu kuri nors iš šių paslaugų teikiama 
ne taip, kaip nustatyta sutartyje, 
organizatorius turi pašalinti tokią neatitiktį, 
nebent tai būtų laikoma neproporcinga 
priemone arba dėl to būtų kaltas 
keliautojas. Ši nuostata taikoma ir tuo 
atveju, kai netenkinama 12 straipsnio 3 
dalies b punkte nurodyta sąlyga.

Or. de

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu nuostatas norima suvienodinti su kainos mažinimo ir žalos atlyginimo 
nuostatomis, siekiant taisyklių nuoseklumo.

Pakeitimas 67

Pasiūlymas dėl direktyvos
11 straipsnio 4 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4a. 4 dalyje nurodytu atveju keliautojas 
gali nutraukti sutartį, jei kurios nors 
paslaugos nepakankama atitiktis yra 
reikšminga ir ją pašalinti neįmanoma 
arba bandymas ją pašalinti buvo 
nesėkmingas.

Or. de

Pakeitimas 68

Pasiūlymas dėl direktyvos
11 straipsnio 5 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Kai dėl neišvengiamų ir nepaprastų 
aplinkybių neįmanoma užtikrinti keliautojo 
grįžimo numatytu laiku, organizatorius dėl 
užsitęsusio buvimo privalo padengti ne 
didesnes kaip 100 EUR per dieną ir trijų
nakvynių vienam keliautojui išlaidas.

5. Kai dėl neišvengiamų ir nepaprastų 
aplinkybių neįmanoma užtikrinti keliautojo 
grįžimo numatytu laiku, organizatorius dėl 
užsitęsusio buvimo privalo padengti 
penkių nakvynių vienam keliautojui 
išlaidas. Keliautojo apgyvendinimu turi 
pasirūpinti organizatorius; parinkdamas 
viešbutį jis turi orientuotis į užsakyto 
viešbučio kategoriją. Tik jei 
organizatorius pats aiškiai negali ar 
nenori pasirūpinti keliautojo 
apgyvendinimu, nakvynę gali užsisakyti 
keliautojas. Tokiu atveju organizatorius 
turi padengti arba neriboto dydžio ne 
daugiau kaip trijų nakvynių vienam 
keliautojui išlaidas, arba ne didesnes kaip 
100 EUR per dieną ir ne daugiau kaip 
penkių nakvynių vienam keliautojui 
išlaidas.

Or. de

Pagrindimas

Šioje vietoje reikia rasti visas susijusias šalis tenkinantį kompromisą. Jei keliautojo 
apgyvendinimu rūpinasi organizatorius, jis turėtų apmokėti neriboto dydžio ne daugiau kaip 
penkių nakvynių išlaidas. Tačiau jei savo nakvynę turi užsisakyti pats keliautojas, jam turi 
būti kompensuojamos arba neriboto dydžio ne daugiau kaip trijų nakvynių išlaidos, arba ne 
didesnės kaip 100 EUR per dieną ir ne daugiau kaip penkių nakvynių vienam keliautojui 
išlaidos.

Pakeitimas 69

Pasiūlymas dėl direktyvos
11 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6. 5 dalyje nustatytas išlaidų apribojimas 
netaikomas asmenims su judėjimo negalia, 
kaip nustatyta 2006 m. liepos 5 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamente (EB) 
Nr. 1107/2006 dėl neįgalių asmenų ir 
ribotos judėsenos asmenų teisių 

6. Neišvengiamomis ir nepaprastomis 
aplinkybėmis asmenims su judėjimo 
negalia turi būti skiriamas ypatingas 
dėmesys. Organizatorius kiek galėdamas 
atsižvelgia į specialias asmenų su judėjimo 
negalia reikmes.
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keliaujant oru28, ir juos lydintiems 
asmenims, nėščiosioms, be suaugusiųjų 
vykstantiems vaikams, taip pat asmenims, 
kuriems reikia specialios medicininės 
pagalbos, su sąlyga, kad organizatoriui 
apie specialias jų reikmes pranešta iki 
paketo pradžios likus ne mažiau kaip 48 
valandoms. Organizatorius negali remtis 
neišvengiamomis ir nepaprastomis 
aplinkybėmis, kad apribotų 5 dalyje 
nurodytas išlaidas, jei atitinkamas 
transporto paslaugų teikėjas pagal 
taikomus Sąjungos teisės aktus negali 
remtis tokiomis aplinkybėmis.

__________________
28 OL L 204, 2006 7 26, p. 1.

Or. de

Pagrindimas

Šiuo klausimu žmonėms su judėjimo negalia neturėtų būti suteikiamas išskirtinumas kitų 
keliautojų atžvilgiu. Draudimas riboti dėl papildomų nakvynių patiriamas papildomas 
išlaidas organizatoriui reikštų nenuspėjamą riziką. Visų pirma organizatoriams, kurie savo 
veiklą sutelkę į keliones, kuriose dalyvauja daug asmenų su judėjimo negalia, ši našta turėtų 
didelį neigiamą poveikį ir dėl to ši veiklos sritis taptų nepatraukli.

Pakeitimas 70

Pasiūlymas dėl direktyvos
12 straipsnio 2 dalies 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Keliautojui suteikiama teisė mokėti 
50 proc. mažesnę kainą, jei nepakankama 
atitiktis atsirado dėl neišvengiamų ir 
nepaprastų aplinkybių.

Or. de

Pagrindimas

Vietoj 3 dalies nuostatos į antrą dalį įterpiama nuostata dėl dalinio kainos sumažinimo.
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Pakeitimas 71

Pasiūlymas dėl direktyvos
12 straipsnio 3 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Keliautojui nesuteikiama teisė mokėti
mažesnę kainą ir (arba) gauti 
kompensaciją už patirtą žalą, jeigu:

3. Keliautojui nesuteikiama teisė gauti 
kompensaciją už patirtą žalą, jeigu:

Or. de

Pagrindimas

Teisė į kainos sumažinimą turėtų būti neatsižvelgiant į tai, kokiomis priežastimis grindžiama 
nepakankama atitiktis. Toks kainos sumažinimas dalykiniu požiūriu yra teisėtas, nes 
keliautojas už sumokėtą kainą negauna visos sutartyje numatytos paslaugos.

Pakeitimas 72

Pasiūlymas dėl direktyvos
12 straipsnio 3 dalies a punkto iii papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

iii) atsirado dėl neišvengiamų ir 
nepaprastų aplinkybių arba

Išbraukta.

Or. de

Pagrindimas

Dėl šios nuostatos visa finansinė našta tektų vartotojams. Riziką reikėtų po lygiai padalyti 
abiem šalims.

Pakeitimas 73

Pasiūlymas dėl direktyvos
12 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Bet kokia pagal šią direktyvą nustatyta 
teisė gauti kompensaciją ar mokėti 
mažesnę kainą neturėtų daryti poveikio 
keliautojų teisėms pagal Reglamentą (EB) 

5. Bet kokia pagal šią direktyvą nustatyta 
teisė gauti kompensaciją ar mokėti 
mažesnę kainą neturėtų daryti poveikio 
keliautojų teisėms pagal Reglamentą (EB) 
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Nr. 261/200429, Reglamentą (EB) 
Nr. 1371/200730, Reglamentą (ES) 
Nr. 1177/201031 ir Reglamentą (ES) 
Nr. 181/201132. Keliautojai turi teisę 
pareikšti pretenzijas pagal šią direktyvą ir 
pagal minėtus reglamentus, tačiau 
remdamiesi tais pačiais faktais negali
„sumuoti“ teisių pagal skirtingus teisės 
aktus, jeigu tomis teisėmis ginami tie patys 
interesai ar siekiama tokių pačių tikslų.

Nr. 261/200429, Reglamentą (EB) 
Nr. 1371/200730, Reglamentą (ES) 
Nr. 1177/201031 ir Reglamentą (ES) 
Nr. 181/201132. Keliautojai turi teisę 
pareikšti pretenzijas, visų pirma kitas 
teises į žalos atlyginimą, pagal šią 
direktyvą ir pagal minėtus reglamentus. 
Tačiau remiantis tais pačiais faktais 
negalima „sumuoti“ teisių į žalos 
atlyginimą pagal skirtingus teisės aktus.

__________________ __________________
29 OL L 46, 2004 2 17, p. 1. 29 OL L 46, 2004 2 17, p. 1.
30 OL L 315, 2007 12 3, p. 14. 30 OL L 315, 2007 12 3, p. 14.
31 OL L 334, 2010 2 17, p. 1. 31 OL L 334, 2010 2 17, p. 1.
32 OL L 55, 2011  2 28, p. 1. 32 OL L 55, 2011 2 28, p. 1.

Or. de

Pagrindimas

Šis pakeitimas atitinka Reglamento dėl oro transporto keleivių teisių pakeitimus ir juo 
atsižvelgiama į ESTT nagrinėjamą bylą (Nr. XZR/111/12).

Pakeitimas 74

Pasiūlymas dėl direktyvos
12 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6. Pretenzijų pagal šį straipsnį pateikimo 
senaties terminas – bent vieneri metai.

6. Pretenzijų pagal šį straipsnį pateikimo 
senaties terminas – dveji metai nuo 
pretenzijos atsiradimo.

Or. de

Pagrindimas

Dvejų metų terminas atitinka terminą, kurį 2013 m. lapkričio 5 d. priėmė Vidaus rinkos ir 
vartotojų apsaugos komitetas svarstydamas Reglamentą dėl oro transporto keleivių teisių.
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Pakeitimas 75

Pasiūlymas dėl direktyvos
14 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės užtikrina, kad 
organizatorius keliautojui, kuriam kyla 
problemų, suteiktų skubią pagalbą, visų 
pirma:

Valstybės narės užtikrina, kad 
organizatorius keliautojui, kuriam kyla 
problemų, nedelsdamas suteiktų tinkamą
pagalbą, visų pirma:

Or. de

Pakeitimas 76

Pasiūlymas dėl direktyvos
14 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) padėtų keliautojui pasinaudoti 
nuotoliniu ryšiu ir kelionės paslaugų 
alternatyvomis.

b) padėtų keliautojui pasinaudoti 
nuotoliniu ryšiu ir nusipirkti kelionės 
paslaugų alternatyvas.

Or. de

Pakeitimas 77

Pasiūlymas dėl direktyvos
14 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Organizatoriui turi būti suteikiama 
galimybė imti mokestį už pagalbą, kurios 
prireikė dėl keliautojo aplaidumo ar 
tyčinių veiksmų.

Organizatoriui turi būti suteikiama 
galimybė imti tinkamą mokestį už pagalbą.

Or. de

Pagrindimas

Tekste numatyta galimybė mokestį už tokią pagalbą imti tik tuo atveju, jei keliautojas pats 
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kaltas dėl jam kilusių sunkumų. Dėl to organizatoriui kyla didelė rizika.

Pakeitimas 78

Pasiūlymas dėl direktyvos
15 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės užtikrina, kad jų 
teritorijoje įsisteigę organizatoriai ir 
agentai, padedantys įsigyti kelionės 
paslaugų rinkinius, pateiktų keliautojų 
sumokėtų sumų veiksmingo bei skubaus 
grąžinimo ir, jei įtraukta ir keleivių vežimo 
paslauga, skubios ir veiksmingos tų 
asmenų repatriacijos nemokumo atveju
garantą.

1. Valstybės narės užtikrina, kad 
organizatoriai ir agentai, padedantys įsigyti 
kelionės paslaugų paketus ir rinkinius, 
savo nemokumo ir bet kurio prie kelionės 
paslaugų rinkinio prisidėjusio pardavėjo 
nemokumo atveju pateiktų keliautojų 
sumokėtų sumų veiksmingo bei skubaus 
grąžinimo ir, jei įtraukta ir keleivių vežimo 
paslauga, tų asmenų repatriacijos garantą. 
Jei įmanoma, siūloma tęsti kelionę.

Or. de

Pagrindimas

Nuostatos dėl apsaugos nemokumo atveju veiksmingumo ir apimties turėtų būti taikomos ir 
kelionės paslaugų paketams, ir kelionės paslaugų rinkiniams bei visoms susijusioms šalims. 
Repatriacija neturėtų būti skubi, pavyzdžiui, tuo atveju, kai keliautojas savo kelionę tik 
pradeda. Jei dar įmanoma laikytis suplanuotos eigos, turėtų būti įmanoma kuo ilgiau tęsti 
kelionę.

Pakeitimas 79

Pasiūlymas dėl direktyvos
16 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Jei valstybei narei kyla abejonių dėl 
kitoje valstybėje narėje įsisteigusių ir jų 
teritorijoje veikiančių organizatorių ir 
agentų, padedančių įsigyti kelionės 
paslaugų rinkinius, užtikrinamos apsaugos 
nemokumo atveju, ji gali prašyti 
įsisteigimo valstybės narės paaiškinimo. 
Valstybės narės į kitų valstybių narių 
prašymus atsiliepia per 15 darbo dienų nuo 

4. Jei valstybei narei kyla abejonių dėl 
kitoje valstybėje narėje įsisteigusių 
organizatorių ir agentų, padedančių įsigyti 
kelionės paslaugų rinkinius, užtikrinamos 
apsaugos nemokumo atveju, ji gali prašyti 
įsisteigimo valstybės narės paaiškinimo. 
Valstybės narės į kitų valstybių narių 
prašymus atsiliepia per 15 darbo dienų nuo 
tų prašymų gavimo dienos.
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tų prašymų gavimo dienos.

Or. de

Pagrindimas

Priešingu atveju tai būtų spraga apeiti atsakomybę. Šis pakeitimas daromas atsižvelgiant į 15 
straipsnio 1 dalį.

Pakeitimas 80

Pasiūlymas dėl direktyvos
17 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) keliautojui nebus suteiktos teisės, pagal 
šią direktyvą suteikiamos tik kelionės 
paslaugų paketus įsigyjančiam keliautojui, 
tačiau bus suteikiama teisė susigrąžinti iš 
anksto sumokėtas sumas ir tuo atveju, jei 
įtraukta ir keleivių vežimo paslauga, teisė į 
repatriaciją agento ar bet kurio kito 
paslaugos teikėjo nemokumo atveju.

b) keliautojui nebus suteiktos teisės, pagal 
šią direktyvą suteikiamos tik kelionės 
paslaugų paketus įsigyjančiam keliautojui, 
tačiau bus suteikiama teisė susigrąžinti iš 
anksto sumokėtas sumas ir tuo atveju, jei 
įtraukta ir keleivių vežimo paslauga, teisė į 
repatriaciją agento ar bet kurio kito 
paslaugos teikėjo nemokumo atveju ir

Or. de

Pakeitimas 81

Pasiūlymas dėl direktyvos
17 straipsnio 1 dalies b a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ba) prireikus yra numatyta atsisakymo 
teisė ir nustatytos jos sąlygos.

Or. de

Pakeitimas 82

Pasiūlymas dėl direktyvos
-18 straipsnis (naujas)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

18 straipsnis
Informacijos nesuteikimas

1. Jei keliautojas turi atsisakymo teisę, 
tačiau nebuvo apie tai informuotas, jis 
gali nutraukti sutartį nepatirdamas jokių 
išlaidų.
2. Jei keliautojas nebuvo informuotas 
apie kainos padidinimą arba kitas 
papildomas išlaidas, jis šių išlaidų 
neprivalo padengti.

Or. de

Pakeitimas 83

Pasiūlymas dėl direktyvos
18 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Kai organizatorius yra įsisteigęs už EEE 
ribų, valstybėje narėje įsisteigusiam 
agentui nustatomos tokios pačios prievolės, 
kaip IV ir V skyriuose nustatytos prievolės 
organizatoriams, išskyrus atvejus, kai 
agentas įrodo, kad organizatorius atitinka 
IV ir V skyrių reikalavimus.

Kai organizatorius yra įsisteigęs už EEE 
ribų, valstybėje narėje įsisteigusiam 
agentui nustatomos tokios pačios prievolės, 
kaip IV ir V skyriuose nustatytos prievolės 
organizatoriams, išskyrus atvejus, kai 
agentas įrodo, kad organizatorius atitinka 
IV ir V skyrių reikalavimus. Jei toks 
organizatorius tarpininkauja, esama 
teisinė atsakomybė dėl žalos atlyginimo 
pažeidus kitas sutarties nuostatas dėl 
prievolės užtikrinti tam tikrą 
rūpestingumo laipsnį tebegalioja. Šios 
nuostatos kitai nacionalinei tarpininkų 
atsakomybei įtakos nedaro. 

Or. de



PR\1011179LT.doc 49/54 PE524.596v01-00

LT

Pakeitimas 84

Pasiūlymas dėl direktyvos
19 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės užtikrina, kad agentas, 
kuris sutiko padėti užsakyti kelionės 
paslaugų paketą ar rinkinį arba kuris 
padeda įsigyti šias paslaugas, atsakytų už 
bet kokias užsakymo procese padarytas 
klaidas, išskyrus atvejus, kai tokios klaidos 
atsiranda dėl keliautojo kaltės ar dėl 
neišvengiamų ir nepaprastų aplinkybių.

Valstybės narės užtikrina, kad agentas, 
kuris sutiko padėti užsakyti kelionės 
paslaugų paketą ar rinkinį arba kuris 
padeda įsigyti šias paslaugas, atsakytų už 
klaidas, kurias padarė užsakymo procese. 
Agentas neatsako, kai užsakymo klaidos 
atsiranda dėl keliautojo kaltės ar dėl 
neišvengiamų ir nepaprastų aplinkybių

Or. de

Pagrindimas

Iš pirminės 37 konstatuojamosios dalies aišku, kad agentas atsako tik už užsakymo klaidas, 
dėl kurių yra pats kaltas. Išplėsti agento atsakomybę už jo įtakos ribų, būtų neproporcinga. 
Todėl šį patikslinimą reikėtų įtraukti ir į atitinkamą straipsnį.

Pakeitimas 85

Pasiūlymas dėl direktyvos
26 straipsnio pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Direktyva 90/314/EB panaikinama nuo [18 
mėnesių po šio direktyvos įsigaliojimo].

Direktyva 90/314/EB panaikinama nuo [24 
mėnesiai po šios direktyvos įsigaliojimo].

Or. de

Pakeitimas 86

Pasiūlymas dėl direktyvos
27 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės ne vėliau kaip [18 
mėnesių po šio direktyvos įsigaliojimo] 
priima ir paskelbia įstatymus ir kitus teisės 

Valstybės narės ne vėliau kaip [18 mėnesių 
po šios direktyvos įsigaliojimo] priima ir 
paskelbia įstatymus ir kitus teisės aktus, 
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aktus, būtinus, kad būtų laikomasi šios 
direktyvos. Jos nedelsdamos pateikia 
Komisijai tų nuostatų tekstus.

būtinus, kad būtų laikomasi šios 
direktyvos. Jos nedelsdamos pateikia 
Komisijai tų nuostatų tekstus.

Or. de

Pakeitimas 87

Pasiūlymas dėl direktyvos
27 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Tas nuostatas jos taiko nuo [18 mėnesių
po šio direktyvos įsigaliojimo].

2. Tas nuostatas jos taiko nuo [24 mėnesiai
po šios direktyvos įsigaliojimo].

Or. de
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AIŠKINAMOJI DALIS

Bendrosios nuostatos
Pranešėjas palankiai vertina Direktyvos 90/314/EEB dėl kelionių, atostogų ir organizuotų 
išvykų paketų persvarstymą, visų pirma dėl to, kad reikia aprėpti elektroninę prekybą. Tačiau 
reikėtų nepamiršti, kad kelionių rinka, visų pirma elektroninėje erdvėje, nuolat vystosi ir vis 
atsiranda naujų verslo idėjų. Todėl direktyvos taikymo sritis turėtų būti ne per siaura ir ne per 
konkreti, siekiant, kad direktyva ją priimant jau vėl nebūtų pasenusi. Reikia būtinai užkirsti 
kelią verslo modeliams, kuriais būtų ketinama apeiti direktyvos taikymo sritį. Todėl 
privalomasis direktyvos pobūdis labai svarbus, kaip ir valstybių narių pareiga užtikrinti, kad 
direktyvos būtų laikomasi, taip pat užtikrinti apsaugos nemokumo atveju veiksmingumą ir 
apimtį, nustatyti sankcijas ir, pardavėjams nevykdant savo pareigų, jas, žinoma, ir taikyti. 
Svarbu, kad valstybės narės tarpusavyje pripažintų apsaugą nemokumo atveju, o jų 
administracinės įstaigos bendradarbiautų. Taip pat labai svarbu, kad valstybės narės kartu su 
Komisija aiškiai nurodytų, kokios teisės šia direktyva suteikiamos, ir atkreiptų dėmesį, kokių 
rūšių kelionėms direktyva taikoma, o kokioms kelionėms tokia apsauga netaikoma.
Be to, turi būti užtikrinta, kad naujosios direktyvos reglamentavimas iš dalies nesutaptų su 
galiojančiais reglamentais dėl keleivių teisių. Svarbu tai, kad teises sumuoti galima tik tuo 
atveju, jei pretenzija grindžiama ne tais pačiais faktais, o kitos teisės į žalos atlyginimą, 
priešingai, visuomet turi būti galimos. Susiję pardavėjai turi turėti teisę vienas kito atžvilgiu 
taikyti regresą. Kaip pretenzijų reiškimo tvarka reglamentuojama vidaus santykiuose, 
priklauso nuo nacionalinės teisės, o organizatorius visada turėtų būti ta šalis, į kurią kreipiasi 
vartotojas, nes teisinė tvarka vidaus santykiuose vartotojui nėra svarbi.

Visiškas ar būtinasis suderinimas
Vienas iš pagrindinių klausimų – ar reikėtų siekti visiško, ar būtinojo suderinimo. Čia 
Komisijos pasiūlyme aiškios krypties nematyti. Žinoma, nėra paprasta laikytis aiškaus 
požiūrio, ypač kai visiškam suderinimui gali labai pasipriešinti kai kurios valstybės narės. 
Tačiau reikėtų nepamiršti, kad tikslas – bendra vidaus rinka. Todėl vartotojų apsauga turėtų 
būti vienoda, o teisės – aiškios ir nedviprasmiškos, tai yra neturėtų būti skirtumų dėl to, kad 
vieni vartotojai gyvena Epene, kiti Achene – tik 16 km atstumu, tačiau skirtingose valstybės 
narėse. Todėl pranešėjas mano, kad visiškas suderinimas būtų naudingas Europos 
vartotojams, o dėl konkurencijos priežasčių – ir Europos pardavėjams. Todėl, siekiant 
užtikrinti vienodumą, į direktyvą įtrauktas naujas straipsnis „Derinimo lygis“, kuris yra 
tapatus Direktyvos dėl vartotojų teisių 4 straipsniui. Pagal jį valstybės narės nacionalinėje 
teisėje negali taikyti ar pradėti taikyti nuostatų, nukrypstančių nuo šios direktyvos nuostatų, 
jei šioje direktyvoje nenumatyta kitaip. Tai taikoma ir dėl griežtesnių ar švelnesnių nuostatų, 
kuriomis užtikrinama kitokio lygio vartotojų apsauga. Pranešėjas supranta, kad valstybės 
narės tam gali labai pasipriešinti, tačiau neabejotinai reikia siekti bendro aukšto vartotojų 
apsaugos lygio, nes kitaip bus diskriminuojami vartotojai tose valstybėse narėse, kuriose 
apsaugos lygis žemesnis. Tikslas turi būti apsaugos lygio padidinimas, o ne sumažinimas.

Taikymo sritis ir apibrėžtis
Kalbant apie taikymo sritį, kelionėms, kurias siūlo ar rengia fizinis arba juridinis asmuo, nei 
tiesiogiai, nei netiesiogiai iš šios veiklos negaunantis jokio finansinio pelno, direktyva turėtų 
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būti netaikoma, nes dėl kelionių, kurias ne komerciniais tikslais organizuoja, pavyzdžiui, 
futbolo draugijos, mokyklos, universitetai ar labdaros organizacijos, negali atsirasti 
nemokumo draudimo prievolių arba atsakomybės. Tai būtų neteisinga.
2 straipsnyje taip pat reikėtų patikslinti išimties dalykinėms kelionėms sąlygas. Tai turėtų 
priklausyti nuo bendrosios sutarties, o ne nuo to, ar kurio nors pardavėjo specializacija –
dalykinių kelionių paslaugos. Taip pat turi būti aišku, kad keliautojo darbdaviui ir pardavėjui 
sudarant bendrąją sutartį darbdavys yra juridinis asmuo.
Be to, 2 straipsnyje direktyvos taikymo išimtis, taikoma papildomoms sutartims, papildyta 
tokiomis papildomomis sutartimis, kuriomis reglamentuojamos kelionės paslaugos, teikiamos 
kaip paketo šalutinė paslauga. Šiuo pakeitimu siekiama užkirsti kelią tam, kad agentai, visų 
pirma mažos vietinės kelionių agentūros, papildomai užsakę keliautojo nuvežimo į išvykimo 
vietą paslaugą, pavyzdžiui, traukiniu į išvykimo oro uostą, taptų paketo teikėjais. Nes tada, be 
organizatoriaus, ir jie taptų atsakingi už visą kelionę.

Kriterijus, kada kelionė laikoma paketu arba kelionės paslaugų rinkiniu (sąvoką vokiečių 
kalba „Bausteinreise“ reikėtų pakeisti sąvoka „verbundenes Reisearrangement“, nes pirmoji 
kai kuriose valstybėse narėse jau vartojama ir reiškia ką kita), turėtų būti tik įvairių kelionės 
paslaugų, kaip antai apgyvendinimo, vežimo ir automobilių nuomos, derinys. Dviejų šalutinių 
paslaugų derinys arba vienos pagrindinės paslaugos ir vienos menkos šalutinės paslaugos 
derinys į direktyvos taikymo sritį neturėtų patekti. Todėl vien vežimo sutartims, apimančioms 
apgyvendinimą, pavyzdžiui, kelionėms traukiniu miegamajame vagone arba kelionėms keltu 
su nakvyne, ši direktyva neturėtų būti taikoma. Tačiau kelionėms laivu ir kelių dienų 
kelionėms traukiniu su apgyvendinimu, jei jos sudarytos iš kelių kelionės elementų ir aiškiai 
yra kelionės, o ne vežimo pobūdžio, direktyva turėtų būti taikoma. 
Siekiant viešbučiams neužkrauti pernelyg didelės naštos, vien nakvynės viešbutyje su kartu 
užsakytomis paslaugomis, kaip antai bilietais į muzikos renginius ar sveikatingumo 
procedūromis, į direktyvos taikymo sritį turėtų būti neįtraukiamos, jei pagrindinis kelionės 
elementas nėra aiškiai šalutinė paslauga. Kalbant apie šalutinės paslaugos laikymą „menka“ ar 
„nemenka“, reikėtų orientuotis ne vien į 20 proc. kainos ribą, bet ir į kelionės pobūdį, 
užsakant kelionę aiškiai išsakytą keliautojo pageidavimą ar užsakant kelionę paslaugos teikėjo 
nurodytą pavadinimą.
Svarbu aiškiai atskirti paketą ir kelionės paslaugų rinkinį ir aiškiai parodyti atsakomybės 
pasidalijimą, visų pirma kalbant apie ikisutartinę informaciją.

Ikisutartinė informacija, atsisakymas ir sutarties nutraukimas
Kalbant apie ikisutartinę informaciją, organizatoriams neturėtų būti nustatyta pernelyg didelė 
prievolė teikti informaciją. Pavyzdžiui, prievolė būtinai nurodyti kalbas, kurios bus 
vartojamos vykdant bet kokią veiklą, arba informacija apie kelionės pritaikymą apskritai 
asmenims su judėjimo negalia yra per didelė. Informacija apie kelionės pritaikymą žmonėms 
su judėjimo negalia turėtų būti teikiama gavus konkretų prašymą. Tačiau nurodyti visus 
susijusius kontaktinius duomenis, taip pat tuo tikslu, jei keliautojas norėtų pranešti apie 
nepakankamą atitiktį, priešingai, labai svarbu.
Neabejotinai vartotojas turi turėti teisę atsisakyti nuotolinės prekybos ir ne prekybai skirtose 
patalpose sudarytos sutarties. Keliautojas turėtų galėti tokios sutarties atsisakyti per 24 
valandas gavęs užsakymo patvirtinimą. Ši nuostata turėtų būti netaikoma, jei nuotolinės 
prekybos sutartis sudaryta likus mažiau kaip 14 dienų iki išvykimo.
Keliautojas taip pat turėtų turėti teisę bet kada, sumokėjęs atitinkamą kompensaciją, nutraukti 
sutartį. Prievolė įrodyti, kad kompensacija atitinkama, tenka organizatoriui, nes tik jis gali 
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paaiškinti, kokių išlaidų patiria ar kiek jos sumažėjo. Jeigu kelionei didelį poveikį daro 
neišvengiamos ir nepaprastos aplinkybės, kaip antai karas ar gaivalinė nelaimė, keliautojas 
turėtų galėti nutraukti sutartį nemokėdamas kompensacijos. Tačiau ši nuostata turėtų būti 
netaikoma, jei atitinkamos aplinkybės jau buvo kilusios prieš užsakant kelionę ir keliautojas 
apie tai buvo informuotas.

Kelionės pakeitimas, kainos sumažinimas arba padidinimas
Kai kuriais atvejais organizatoriui gali prireikti vienašališkai pakeisti kelionės sutartį. Jei tokie 
pakeitimai susiję su svarbiausiais kelionės ypatumais ir dėl to kelionė reikšmingai 
pakeičiama, keliautojas turi teisę nutraukti sutartį nepatirdamas finansinių nuostolių. Tokiu 
atveju jis turi galėti atsisakyti visos kelionės, įskaitant užsakytas šalutines paslaugas. Kainą 
turėtų būti galima didinti, jei kainos pokytis ne mažesnis kaip 3 proc. kelionės kainos. Kaina 
bet kokiu atveju turėtų būti mažinama, jei kainos pokytis, t. y. sumažėjimas, yra didesnis kaip 
3 proc. Jei kaina mažinama, organizatorius gali imti fiksuotą ne didesnį kaip 10 EUR iš vieno 
keliautojo administravimo mokestį. Kainos pokyčiai visada turi būti pagrindžiami raštu. Kaip 
kainos padidinimo daugiau kaip 10 proc. arba leistino reikšmingo sutarties pakeitimo teisinė 
pasekmė turėtų būti ta, kad, be teisės nutraukti sutartį nemokant kompensacijos, keliautojui 
turi būti pasiūloma alternatyva – kita lygiavertė kelionė. Vien teisė nutraukti sutartį 
keliautojui dažnai nėra gera išeitis, jei, likus nedaug laiko iki išvykimo, jis nebegali užsisakyti 
kitos lygiavertės kelionės. Tai ypač svarbu sezono viduryje arba (nedidelėms) keliautojų 
grupėms ar šeimoms. Taigi keliautojas turi galėti pasirinkti iš trijų galimybių – sutikti su 
kelione didesne kaina, sutikti su kaip alternatyva pasiūlyta kelione arba nutraukti sutartį ir 
tiesiogiai atgauti jau sumokėtą sumą už kelionę, įskaitant visas patirtas papildomas išlaidas. 
Jei keliautojas neatsako į raštą, kuriuo jis informuojamas apie sutarties pakeitimą arba kainos 
padidinimą daugiau kaip 10 proc., laikoma, kad jis sutinka su kelione didesne kaina. Prievolė 
įrodyti, kad keliautojas raštą gavo, tenka organizatoriui.

Sunkumų patiriantys keliautojai
Jei keliautojas kelionėje patiria sunkumų ne dėl organizatoriaus kaltės, organizatorius vis tiek 
turėtų būti įpareigotas keliautojui nedelsiant suteikti tinkamą pagalbą. Tai apima, be kita ko, 
informacijos teikimą ir praktinę pagalbą, pavyzdžiui, susijusią su nuotoliniu ryšiu ir kelionės 
paslaugų alternatyvų pirkimu. Tačiau visa tai neturi tapti finansine našta organizatoriui, nes jis 
neturi jokios įtakos tam, į kokią padėtį keliautojas pateko. Atsiradusias išlaidas keliautojas turi 
apmokėti pats arba reikalauti jas apmokėti iš atsakingų trečiųjų asmenų. Visgi organizatoriai 
ikisutartinėje informacijoje turėtų atkreipti dėmesį į kelionės draudimą ir sutarties nutraukimo 
draudimą.

Apsauga nemokumo atveju
Svarbu pasirūpinti, kad būtų užtikrinta visapusiška apsauga nemokumo atveju. Tai apima ne 
tik finansinę apsaugą, bet ir skubią repatriaciją tuo atveju, kai keliautojas „įstrigęs“ kitoje 
valstybėje narėje nei ta, kurioje jis gyvena. Keliautojai turi būti apsaugoti organizatoriaus, 
agento arba bet kurio prie kelionės paslaugų rinkinio prisidėjusio pardavėjo nemokumo 
atveju. Tačiau reikėtų patikslinti, kad keliautojo repatriacija nemokumo atveju nebūtinai turi 
būti skubi, nes kilus abejonėms tai gali reikšti, kad keliautojas turi būtinai būti parvežtas 
nepaisant to, kad jo atostogos ką tik prasidėjo. Priešingai, jei tik įmanoma, turėtų būti siūloma 
kelionę tęsti.

Atsakomybė be kaltės
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Atsakomybės be kaltės klausimas taip pat labai svarbus. Tokios atsakomybės negalima per se
atmesti. Teisinga yra tai, kad, panašiai, kaip numatyta persvarstomame Reglamente dėl oro 
transporto keleivių teisių, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 261/2004, tuo 
atveju, kai keliautojo repatriacija dėl neišvengiamų ir nepaprastų aplinkybių laiku 
neįmanoma, organizatoriaus atsakomybė yra ribojama (11 straipsnis). Visgi padėtis kelionių 
sektoriuje nėra visiškai lygintina su padėtimi skrydžių sektoriuje, kuriame svarbiausia 
vežimas. Todėl svarbu, kad keliautojo apgyvendinimu pirmiausia turėtų pasirūpinti 
organizatorius. Keliautojas tai turėtų ar galėtų daryti tik tuo atveju, kai to aiškiai negali ar 
nenori daryti organizatorius. Jei galiausiai apgyvendinimo vietos keliautojas turi ieškotis pats, 
apgyvendinimo išlaidos turėtų būti ribojamos arba iki trijų dienų be viršutinės kainos ribos, 
arba iki penkių dienų nustatant Komisijos siūlomą 100 EUR už dieną ribą. 
Kitokia padėtis yra atsakomybės be kaltės atveju kalbant apie kainos mažinimą (12 
straipsnis). Komisijos pasiūlyme numatyta, kad nepakankamos atitikties riziką, kilusią dėl 
neišvengiamų ir nepaprastų aplinkybių, turi prisiimti tik keliautojas. Vis dėlto tokią riziką 
turėtų po lygiai prisiimti abi šalys.

Kadangi tvarkaraštis gana įtemptas, šis pranešimas dar turės būti keičiamas; pranešėjas aiškiai 
pasilieka teisę per tolesnę procedūrą siūlyti daugiau pakeitimų. Suinteresuotųjų šalių ir jų 
nuomonių daugybė, todėl bus reikalingas išsamus tyrimas. Be to, reikia atsižvelgti į iš dalies 
sutampančio ir kartais tapataus reglamentavimo procesus persvarstant Reglamentą dėl oro 
transporto keleivių teisių, dėl kurio derybos dar nebaigtos. Pranešėjo tikslas – pasiekti 
subalansuotą vartotojų ir ekonominių interesų santykį. Galutinis rezultatas turi būti tinkamos 
struktūros aiškus reglamentavimas, kuris atitiktų modernias mūsų laikmečio ir būsimas 
tendencijas ir visoms suinteresuotosioms šalims teiktų pakankamą ir tvarią apsaugą.


