
PR\1011179LV.doc PE524.596v01-00

LV Vienoti daudzveidībā LV

EIROPAS PARLAMENTS 2009 - 2014

Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komiteja

2013/0246(COD)

26.11.2013

***I
ZIŅOJUMA PROJEKTS
par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par kompleksiem 
ceļojumiem un atbalstītiem ceļojumu pakalpojumiem, ar ko groza Regulu (EK) 
Nr. 2006/2004, Direktīvu 2011/83/ES un atceļ Padomes Direktīvu 90/314/EEK
(COM(2013)0512 – C7-0215/2013 – 2013/0246(COD))

Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komiteja

Referents: Hans-Peter Mayer



PE524.596v01-00 2/55 PR\1011179LV.doc

LV

PR_COD_1amCom

Izmantoto apzīmējumu skaidrojums

* Apspriežu procedūra
*** Piekrišanas procedūra

***I Parastā likumdošanas procedūra (pirmais lasījums)
***II Parastā likumdošanas procedūra (otrais lasījums)

***III Parastā likumdošanas procedūra (trešais lasījums)

(Norādītā procedūra pamatojas uz akta projektā ierosināto juridisko pamatu.)

Grozījumi akta projektā

Parlamenta grozījumi, kas sagatavoti divās slejās

Svītrotās teksta daļas iezīmē treknā slīprakstā kreisajā slejā. Aizstātās teksta 
daļas iezīmē treknā slīprakstā abās slejās. Jauno tekstu iezīmē treknā 
slīprakstā labajā slejā.

Pirms katra grozījuma ievietotā informācijas bloka pirmā un otrā rinda 
norāda uz attiecīgo teksta daļu izskatāmajā akta projektā. Ja grozījums 
attiecas uz spēkā esošu aktu, ko paredzēts grozīt ar akta projektu, 
informācijas blokā papildus iekļauj trešo un ceturto rindu, kurās attiecīgi 
norāda spēkā esošo aktu un atbilstīgo teksta vienību tajā.

Parlamenta grozījumi, kas sagatavoti kā konsolidēts teksts.

Jaunās teksta daļas iezīmē treknā slīprakstā. Svītrotās teksta daļas iezīmē ar 
simbolu ▌ vai pārsvītro. Aizstātās teksta daļas iezīmē, ierakstot jauno tekstu 
treknā slīprakstā un izdzēšot vai pārsvītrojot aizstāto tekstu.
Tas neattiecas uz tīri tehniska rakstura grozījumiem, kurus izdara attiecīgie 
dienesti, gatavojot galīgo tekstu. Tie netiek iezīmēti.



PR\1011179LV.doc 3/55 PE524.596v01-00

LV

SATURA RĀDĪTĀJS

Lpp.

EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS ...........................5

PASKAIDROJUMS .............................................................................................................52



PE524.596v01-00 4/55 PR\1011179LV.doc

LV



PR\1011179LV.doc 5/55 PE524.596v01-00

LV

EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par kompleksiem 
ceļojumiem un atbalstītiem ceļojumu pakalpojumiem, ar ko groza Regulu (EK) 
Nr. 2006/2004, Direktīvu 2011/83/ES un atceļ Padomes Direktīvu 90/314/EEK
(COM(2013)0512 – C7-0215/2013 – 2013/0246(COD))

(Parastā likumdošanas procedūra: pirmais lasījums)

Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamentam un Padomei (COM(2013)0512),

– ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 2. punktu un 114. pantu, 
saskaņā ar kuriem Komisija tam ir iesniegusi priekšlikumu (C7-0215/2013),

– ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 3. punktu,

– ņemot vērā Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinumu1,

– ņemot vērā Reģionu komitejas atzinumu2, 

– ņemot vērā Reglamenta 55. pantu,

– ņemot vērā Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komitejas ziņojumu, kā arī Transporta 
un tūrisma komitejas un Juridiskās komitejas atzinumus (A7-0000/2013),

1. pieņem pirmajā lasījumā turpmāk izklāstīto nostāju;

2. prasa Komisijai priekšlikumu iesniegt vēlreiz, ja tā ir paredzējusi šo priekšlikumu būtiski 
grozīt vai aizstāt ar citu tekstu;

3. uzdod priekšsēdētājam nosūtīt Parlamenta nostāju Padomei un Komisijai, kā arī 
dalībvalstu parlamentiem.

Grozījums Nr. 1

Direktīvas priekšlikums
1. virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Priekšlikums Priekšlikums

EIROPAS PARLAMENTA UN 
PADOMES DIREKTĪVA

EIROPAS PARLAMENTA UN 
PADOMES DIREKTĪVA

                                               
1 OV C 0, 0.0.0000., 0. lpp.
2 OV C 0, 0.0.0000., 0. lpp.
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par kompleksiem ceļojumiem un 
atbalstītiem ceļojumu pakalpojumiem, ar 
ko groza Regulu (EK) Nr. 2006/2004, 
Direktīvu 2011/83/ES un atceļ Padomes 
Direktīvu 90/314/EEK

par kompleksiem ceļojumiem un saistītiem
ceļojumu pakalpojumiem, ar ko groza 
Regulu (EK) Nr. 2006/2004, Direktīvu 
2011/83/ES un atceļ Padomes 
Direktīvu 90/314/EEK
(grozījums attiecas uz visu direktīvas 
tekstu)

Or. de

Pamatojums

Horizontāls grozījums, kas veicams visā direktīvas tekstā [tulk. piez. — grozījums ierosināts 
teksta vācu valodas redakcijā, kurā referents ierosina grozīt terminu „assisted travel 
arrangements” (LV: atbalstīti ceļojumu pakalpojumi, DE: Bausteinreisen), pamatojoties uz 
turpmāk izklāstītajiem argumentiem]. Vācu valodā jēdziens „Bausteinreisen” jau eksistē. Ar 
to apzīmē ceļojumus, kuru gadījumā klientam ir iespēja izvēlēties atsevišķus ceļojuma 
komponentus, pamatojoties uz ceļojuma organizatora piedāvātu pakalpojumu katalogu. Šādi 
piedāvājumi jau ietilpst Komplekso ceļojumu direktīvas darbības jomā, un tiem piemēro tādas 
pašas prasības kā „klasiskiem” kompleksajiem ceļojumiem. Ierosinātā kategorija „assisted 
travel arrangements” attiecas uz cita veida ceļojumiem.

Grozījums Nr. 2

Direktīvas priekšlikums
5. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(5) Saskaņā ar Līguma 26. panta 2. punktu 
iekšējais tirgus aptver telpu bez iekšējām 
robežām, kurā ir nodrošināta preču un 
pakalpojumu brīva aprite un brīvība veikt 
uzņēmējdarbību. Komplekso ceļojumu 
līgumu un atbalstītu ceļojumu 
pakalpojumu konkrētu aspektu
saskaņošana ir nepieciešama, lai šajā jomā 
izveidotu faktiski darbojošos iekšējo tirgu 
patērētājiem, pareizi līdzsvarojot augstu 
patērētāju aizsardzības līmeni un 
uzņēmumu konkurētspēju.

(5) Saskaņā ar Līguma 26. panta 2. punktu 
iekšējais tirgus aptver telpu bez iekšējām 
robežām, kurā ir nodrošināta preču un 
pakalpojumu brīva aprite un brīvība veikt 
uzņēmējdarbību. No komplekso ceļojumu 
līgumiem un atbalstītu ceļojumu 
pakalpojumu līgumiem izrietošo tiesību un 
pienākumu saskaņošana ir nepieciešama, 
lai šajā jomā izveidotu faktiski darbojošos 
iekšējo tirgu patērētājiem, pareizi 
līdzsvarojot augstu patērētāju aizsardzības 
līmeni un uzņēmumu konkurētspēju.

Or. de
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Grozījums Nr. 3

Direktīvas priekšlikums
7. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(7) Lielākā daļa ceļotāju, kas iegādājas 
kompleksos pakalpojumus, ir patērētāji 
Savienības patērētāju aizsardzības tiesību 
izpratnē. Tajā pašā laikā ne vienmēr ir 
viegli nošķirt patērētājus un mazo
uzņēmumu pārstāvjus vai profesionāļus, 
kas rezervē ceļojumus saistībā ar savu 
uzņēmējdarbību vai profesiju, izmantojot 
tos pašus rezervēšanas kanālus kā 
patērētāji. Šādiem ceļotājiem bieži ir 
nepieciešams līdzvērtīgs aizsardzības 
līmenis. Turpretim lielāki uzņēmumi vai 
organizācijas bieži vien organizē savu 
darbinieku ceļojumus, pamatojoties uz 
pamatlīgumu ar uzņēmumu, kas 
specializējas darījuma braucienu 
organizēšanā. Šāda veida ceļojumu 
organizēšanai nav nepieciešams 
patērētājiem paredzētais aizsardzības 
līmenis. Tādēļ šī direktīva personām, kas 
dodas darījuma braucienos, būtu jāpiemēro 
tikai tādā mērā, ciktāl to ceļojumu 
organizēšana nenotiek, balstoties uz 
pamatlīgumu. Lai izvairītos no sajukuma ar 
termina “patērētājs” definīciju citās 
patērētāju tiesību aizsardzības direktīvās, 
personas, ko aizsargā saskaņā ar šo 
direktīvu, būtu jāsauc par “ceļotājiem".

(7) Lielākā daļa ceļotāju, kas iegādājas 
kompleksos pakalpojumus, ir patērētāji 
Savienības patērētāju aizsardzības tiesību 
izpratnē. Tajā pašā laikā ne vienmēr ir 
viegli nošķirt patērētājus un uzņēmumu 
pārstāvjus vai profesionāļus, kas rezervē 
ceļojumus saistībā ar savu uzņēmējdarbību 
vai profesiju, izmantojot tos pašus 
rezervēšanas kanālus kā patērētāji. Šādiem 
ceļotājiem bieži ir nepieciešams līdzvērtīgs 
aizsardzības līmenis. Turpretim uzņēmumi 
vai organizācijas bieži vien organizē savu 
darbinieku, biedru un pārstāvju darījuma 
braucienus, pamatojoties uz pamatlīgumu 
ar uzņēmumu. Šāda veida ceļojumu 
organizēšanai nav nepieciešams 
patērētājiem paredzētais aizsardzības 
līmenis. Tādēļ šī direktīva personām, kas 
dodas darījuma braucienos, būtu jāpiemēro 
tikai tādā mērā, ciktāl to ceļojumu 
organizēšana nenotiek, balstoties uz 
pamatlīgumu. Lai izvairītos no sajukuma ar 
termina “patērētājs” definīciju citās 
patērētāju tiesību aizsardzības direktīvās, 
personas, ko aizsargā saskaņā ar šo 
direktīvu, būtu jāsauc par “ceļotājiem".

Or. de

Pamatojums

Papildinot tekstu ar vārdiem „biedri” un „pārstāvji”, kļūst skaidrs, ka darba devējam jābūt 
juridiskai personai. Kritērijs „uzņēmums, kas specializējas darījuma braucienu 
organizēšanā” nebūtu jāizmanto, jo tas var radīt neskaidrības. Pamatlīguma esība būtu 
jāuzskata par pietiekamu priekšnosacījumu.
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Grozījums Nr. 4

Direktīvas priekšlikums
16. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(16) Lai noteiktu, vai pastāv kompleksais 
pakalpojums vai atbalstīts ceļojumu 
pakalpojums, būtu jāizmanto tikai
apvienoti dažādi ceļojumu pakalpojumi, 
piemēram, izmitināšana, pasažieru 
pārvadājumi ar autobusu, dzelzceļu, par 
ūdeni vai gaisu, kā arī automobiļu noma. 
Izmitināšana ar mērķi apmesties uz dzīvi, 
tostarp ilgtermiņa valodu kursu 
apmeklēšanai, nebūtu jāuzskata par 
izmitināšanu šīs direktīvas nozīmē.

(16) Lai noteiktu, vai pastāv kompleksais 
pakalpojums vai atbalstīts ceļojumu 
pakalpojums, par kritēriju būtu jāizmanto 
apvienoti dažādi ceļojumu pakalpojumi, 
piemēram, izmitināšana, pasažieru 
pārvadājumi ar autobusu, dzelzceļu, ūdens
vai gaisa transportu, kā arī automobiļu 
noma. Tam nevajadzētu aptvert 
pārnakšņošanu viesnīcā, kas papildināta 
ar rezervētiem pasākumiem, piemēram, 
biļetēm uz mūziklu vai ķermeņa 
procedūrām, izņemot gadījumu, ja 
minētie pakalpojumi veido būtisku 
ceļojuma daļu vai ja attiecīgais papildu 
pakalpojums nepārprotami ir ceļojuma 
galvenais elements. Izmitināšana ar mērķi 
apmesties uz dzīvi uz laikposmu, kas 
ilgāks par vienu mēnesi, vai ja 
izmitināšanai nepārprotami konstatējams 
ar tūrismu nesaistīts mērķis, piemēram, 
izmitināšana ilgtermiņa valodu kursu 
apmeklēšanai, nebūtu jāuzskata par 
izmitināšanu šīs direktīvas nozīmē.

Or. de

Grozījums Nr. 5

Direktīvas priekšlikums
16.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(16a) Autobusa, dzelzceļa, ūdens vai gaisa 
transporta pārvadājumi, kuros ietilpst 
izmitināšana, piemēram, braucieni ar 
prāmi, kuros paredzēta nakšņošana, vai 
braucieni vilciena guļamvagonā, būtu 
jāuzskata par atsevišķiem ceļojuma 
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pakalpojumiem, jo šeit nepārprotami 
dominē pārvietošanās iezīme.

Or. de

Grozījums Nr. 6

Direktīvas priekšlikums
17. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(17) Citi tūrisma pakalpojumi, piemēram, 
koncerti, sporta pasākumi, ekskursijas vai 
atrakciju parki ir pakalpojumi, kuri 
apvienojumā ar pasažieru pārvadājumu, 
izmitināšanu un/vai automobiļa nomu ir 
jāuzskata par tādiem, kas var izveidot 
kompleksu pakalpojumu vai atbalstītu 
ceļojumu pakalpojumu. Tomēr šādiem 
kompleksiem pakalpojumiem būtu 
jāietilpst šīs direktīvas piemērošanas jomā 
tikai tad, ja attiecīgais tūrisma pakalpojums 
veido proporcionāli nozīmīgu kompleksā 
pakalpojuma daļu. Parasti tūrisma 
pakalpojums būtu jāuzskata par tādu, kas 
veido proporcionāli nozīmīgu kompleksā 
pakalpojuma daļu, ja tas veido vairāk nekā 
20 % no kopējās cenas vai tas citādi ir 
būtiska ceļojuma vai brīvdienu iezīme. 
Papildu pakalpojumi, tādi kā ceļojumu 
apdrošināšana, bagāžas pārvadāšanas, 
maltītes un tīrīšana, ko sniedz kā 
izmitināšanas sastāvdaļas, paši par sevi 
nebūtu jāuzskata par tūrisma 
pakalpojumiem.

(17) Citi tūrisma pakalpojumi, piemēram, 
biļešu pārdošana uz koncertiem, sporta 
pasākumiem, ekskursijām vai atrakciju 
parkiem, ir pakalpojumi, kuri apvienojumā 
ar pasažieru pārvadājumu, izmitināšanu 
un/vai automobiļa nomu ir jāuzskata par 
tādiem, kas var izveidot kompleksu 
pakalpojumu vai atbalstītu ceļojumu 
pakalpojumu. Tomēr šādiem kompleksiem
pakalpojumiem būtu jāietilpst šīs direktīvas 
piemērošanas jomā tikai tad, ja attiecīgais 
tūrisma pakalpojums veido proporcionāli 
nozīmīgu kompleksā pakalpojuma daļu. 
Parasti tūrisma pakalpojums būtu jāuzskata 
par proporcionāli nozīmīgu kompleksā 
pakalpojuma daļu, ja tas skaidri nosaukts 
par tādu, ja tas veido vairāk nekā 20 % no 
kopējās cenas vai tas citādi ir būtiska 
ceļojuma vai brīvdienu iezīme. Papildu 
pakalpojumi, jo īpaši ceļojumu 
apdrošināšana, transporta pakalpojumi 
starp staciju un apmešanās vietu, 
transporta pakalpojumi nokļūšanai 
ceļojuma sākšanās vietā, kā arī transporta 
pakalpojumi ekskursijās, bagāžas 
pārvadāšana, slēpošanas pacēlāju karšu 
tirgošana, velosipēdu noma, maltītes un 
tīrīšana, ko sniedz kā izmitināšanas 
sastāvdaļas, paši par sevi nebūtu jāuzskata 
par tūrisma pakalpojumiem.

Or. de
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Grozījums Nr. 7

Direktīvas priekšlikums
18. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(18) Būtu jāprecizē arī tas, ka līgums, ar 
kuru tirgotājs piešķir ceļotājam tiesības pēc 
līguma noslēgšanas izvēlēties no dažādu 
ceļojumu pakalpojumu izlases, piemēram, 
kompleksā ceļojuma pakalpojuma dāvanu 
karte, būtu jāuzskata par komplekso 
pakalpojumu. Turklāt ceļošanas 
pakalpojumu apvienojums būtu jāuzskata 
par komplekso pakalpojumu, ja ceļotāja 
vārds vai dati, kas vajadzīgi, lai pabeigtu 
rezervāciju, tiek nodoti starp tirgotājiem, 
vēlākais tad, kad ir apstiprināta pirmā 
pakalpojuma rezervācija. Dati, kas 
vajadzīgi, lai pabeigtu rezervāciju, nozīmē 
kredītkaršu informāciju vai citus datus, 
kas nepieciešami, lai saņemtu 
maksājumu. No otras puses, nebūtu 
jāuzskata par pietiekamu, ja tiek nodoti 
tikai tādi dati kā ceļojuma galamērķis vai 
ceļošanas laiks.

(18) Būtu jāprecizē arī tas, ka līgums, ar 
kuru tirgotājs piešķir ceļotājam tiesības pēc 
līguma noslēgšanas izvēlēties no dažādu 
ceļojumu pakalpojumu izlases, piemēram, 
kompleksā ceļojuma pakalpojuma dāvanu 
karte, būtu jāuzskata par komplekso 
pakalpojumu. Turklāt ceļošanas 
pakalpojumu apvienojums būtu jāuzskata 
par komplekso pakalpojumu, ja ceļotāja 
vārds vai citi rezervācijas dati, kas 
vajadzīgi, lai pabeigtu rezervāciju, tiek 
nodoti starp tirgotājiem. Turklāt par 
komplekso pakalpojumu būtu jāuzskata 
kruīzi un vairākas dienas ilgi ceļojumi ar 
vilcienu, jo tajos ir apvienots 
pārvadājums, izmitināšana un ēdināšana.

Or. de

Pamatojums

Apzīmējums „dati, kas vajadzīgi“ ir pārlieku vispārīgs — runai nepārprotami jābūt par 
rezervācijas datiem. Ierobežojumi attiecībā uz rezervācijas procesu paver iespējas apiet 
direktīvas prasības, un tas ir nepieņemami. Turklāt ir apšaubāmi, vai kredītkaršu informāciju 
utt. var nodot tālāk bez ceļotāja piekrišanas (datu aizsardzība!). Vēl būtu jāparedz, ka 
kompleksi pakalpojumi ir arī kruīzi vai vairākas dienas ilgi ceļojumi ar vilcienu, kuros ietilpst 
izmitināšana (piemēram, ceļojums ar Austrumu ekspresi).

Grozījums Nr. 8

Direktīvas priekšlikums
19. apsvērums
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(19) Tā kā nepieciešamība aizsargāt 
ceļotājus īstermiņa ceļojuma laikā ir 
mazāka, un lai izvairītos no nevajadzīga 
sloga tirgotājiem, ceļojumi, kas ilgst mazāk 
nekā 24 stundas un neietver izmitināšanu, 
kā arī laiku pa laikam organizēti 
kompleksie pakalpojumi būtu jāizslēdz no 
šīs direktīvas piemērošanas jomas.

(19) Tā kā nepieciešamība aizsargāt 
ceļotājus īsa ceļojuma laikā ir mazāka, un 
lai izvairītos no nevajadzīga sloga 
tirgotājiem, ceļojumi, kas ilgst mazāk nekā 
24 stundas un neietver izmitināšanu, būtu 
jāizslēdz no šīs direktīvas piemērošanas 
jomas. Tāpat būtu jārīkojas arī attiecībā 
uz kompleksiem ceļojumiem un 
atbalstītiem ceļojumu pakalpojumiem, 
kurus piedāvā vai organizē fiziska vai 
juridiska persona, kas no šīs darbības ne 
tiešā, ne netiešā veidā negūst finansiālu 
peļņu.

Or. de

Pamatojums

Pat tad, ja kompleksie ceļojumi tiek organizēti tikai laiku pa laikam, šai darbībai nedrīkst būt 
komerciāls raksturs. Direktīva nebūtu jāattiecina, piemēram, uz ceļojumiem, ko kāda sporta 
amatieru apvienība organizē saviem biedriem, jo šādi ceļojumi nav komerciāli. Cita situācija 
ir tad, ja laiku pa laikam tiek organizēti ceļojumi, kam ir komerciāls raksturs, piemēram, reizi 
gadā organizēts svētceļojums uz Meku.

Grozījums Nr. 9

Direktīvas priekšlikums
21. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(21) Attiecībā uz kompleksiem 
pakalpojumiem mazumtirgotājiem kopā ar 
organizatoru vajadzētu būt atbildīgiem par 
informācijas sniegšanu pirms līguma 
noslēgšanas. Vienlaikus būtu jāprecizē, ka 
tie ir atbildīgi par rezervācijas kļūdām. Lai 
veicinātu saziņu, jo īpaši pārrobežu lietās, 
ceļotājiem jābūt iespējai sazināties ar 
organizatoru arī ar tā mazumtirgotāja 
palīdzību, pie kura viņš nopircis 
komplekso pakalpojumu.

(21) Attiecībā uz kompleksiem 
pakalpojumiem mazumtirgotājiem kopā ar 
organizatoru vajadzētu būt atbildīgiem par
informācijas sniegšanu pirms līguma 
noslēgšanas. Vienlaikus būtu jāprecizē, ka 
tie ir atbildīgi par rezervācijas kļūdām, 
kuras tie ir pieļāvuši rezervācijas procesā. 
Lai veicinātu saziņu, jo īpaši pārrobežu 
lietās, ceļotājiem jābūt iespējai sazināties 
ar organizatoru arī ar tā mazumtirgotāja 
palīdzību, pie kura viņš nopircis 
komplekso pakalpojumu.



PE524.596v01-00 12/55 PR\1011179LV.doc

LV

Or. de

Pamatojums

Formulējums pielāgots 37. apsvēruma tekstam.

Grozījums Nr. 10

Direktīvas priekšlikums
23. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(23) Pamatinformācijai, piemēram, 
ceļojuma pakalpojumu galvenajām 
pazīmēm vai cenai, kas norādīta reklāmā, 
organizatora tīmekļa vietnē vai brošūrā, 
vajadzētu būt saistošai kā daļai no 
informācijas, kura sniedzama pirms līguma 
noslēgšanas, izņemot, ja organizators patur 
tiesības grozīt šos elementus un ja šādas 
izmaiņas ir skaidri un nepārprotami 
paziņotas ceļotājam pirms līguma 
noslēgšanas. Tomēr, ņemot vērā jaunās 
saziņas tehnoloģijas, vairs nav vajadzības 
pieņemt īpašus noteikumus par brošūrām, 
lai gan ir lietderīgi nodrošināt, ka 
noteiktos apstākļos izmaiņas, kas ietekmē 
līguma izpildi, tiek paziņotas starp pusēm 
uz pastāvīga informācijas nesēja, kurš 
pieejams turpmākai atsaucei. Vienmēr 
vajadzētu būt iespējai veikt izmaiņas 
minētajā informācijā, ja abas 
līgumslēdzējas puses par to ir skaidri 
vienojušās.

(23) Pamatinformācijai, piemēram, 
ceļojuma pakalpojumu galvenajām 
pazīmēm vai cenai, kas norādīta reklāmā, 
organizatora tīmekļa vietnē vai brošūrā, 
vajadzētu būt saistošai kā daļai no 
informācijas, kura sniedzama pirms līguma 
noslēgšanas, izņemot, ja organizators patur 
tiesības grozīt šos elementus un ja šādas 
izmaiņas ir skaidri un nepārprotami 
paziņotas ceļotājam pirms līguma 
noslēgšanas.

Or. de

Grozījums Nr. 11

Direktīvas priekšlikums
23.a apsvērums (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(23a) Lidojumu laiki būtu jāuzskata par 
neatņemamu līguma sastāvdaļu un 
būtisku ceļojuma pazīmi. Atkāpēm no 
paredzētajiem lidojumu laikiem 
nevajadzētu pārsniegt 3 stundas.

Or. de

Pamatojums

Bieži vien ceļojumu organizatori un aviosabiedrības „pievilina” klientus ar patīkamiem 
izlidošanas laikiem, kurus — jo īpaši komplekso ceļojumu gadījumā — īsi pirms ceļojuma 
sākuma nomaina uz izlidošanas laikiem nakts vidū, jo attiecīgās laika nišas ir lētākas. 
Pakalpojumu kvalitātes uzlabošanas labad būtu jānosaka ceļojumu 
organizētājiem/aviosabiedrībām pienākums ievērot iepriekš saskaņotos izlidošanas laikus un 
laikus paziņot par piešķirtajām laika nišām, lai ceļotāji ar to varētu rēķināties un viņu 
izvēlētais ceļojums rezervācijas brīdī atbilstu tam, kāds šis ceļojums būs patiesībā.

Grozījums Nr. 12

Direktīvas priekšlikums
23.b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(23b) Kaut gan, ņemot vērā jaunās 
saziņas tehnoloģijas, vairs nav vajadzības 
pieņemt īpašus noteikumus par brošūrām, 
tomēr ir lietderīgi nodrošināt, lai 
informācijas apmaiņa starp pusēm par 
izmaiņām, kas ietekmē līguma izpildi, 
norisinātos, izmantojot pastāvīgu 
informācijas nesēju, kas ļautu uz minēto 
informāciju atsaukties vēlākā brīdī. 
Vienmēr vajadzētu būt iespējai veikt 
izmaiņas minētajā informācijā, ja abas 
līgumslēdzējas puses par to ir skaidri 
vienojušās.

Or. de

Pamatojums

Šis teksts ir daļa no 23. apsvēruma sākotnējā teksta, taču šeit ir svītrots ierobežojošais 
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formulējums „noteiktos apstākļos”.

Grozījums Nr. 13

Direktīvas priekšlikums
26. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(26) Tā kā kompleksos pakalpojumus bieži 
iegādājas ilgu laiku pirms to sniegšanas, 
var iestāties neparedzēti apstākļi. Tādēļ 
ceļotājam, ievērojot konkrētus 
nosacījumus, vajadzētu būt tiesībām nodot 
komplekso pakalpojumu citam ceļotājam. 
Šādos gadījumos organizatoram vajadzētu 
būt iespējai atgūt savus izdevumus, 
piemēram, ja apakšuzņēmējs pieprasa 
nodevu par ceļotāja vārda izmaiņām vai 
par transporta biļetes anulēšanu un 
izsniegšanu no jauna. Ceļotājiem vajadzētu 
būt iespējai jebkurā brīdī uzteikt līgumu 
pirms kompleksā pakalpojuma sākuma, 
samaksājot pienācīgu kompensāciju, kā arī 
tiesībām izbeigt līgumu, nemaksājot 
kompensāciju, ja nenovēršami un ārkārtas 
apstākļi kā karadarbība vai dabas katastrofa 
ievērojami ietekmēs komplekso 
pakalpojumu. Jo īpaši būtu jāuzskata, ka 
pastāv nenovēršami un ārkārtas apstākļi, ja 
ticami un publiski pieejams ziņojumi, 
piemēram, dalībvalstu iestāžu ieteikumi, 
iesaka atturēties ceļošanas uz galamērķa 
vietu.

(26) Tā kā kompleksos pakalpojumus bieži 
iegādājas ilgu laiku pirms to sniegšanas, 
var iestāties neparedzēti apstākļi. Tādēļ 
ceļotājam, ievērojot konkrētus 
nosacījumus, vajadzētu būt tiesībām nodot 
komplekso pakalpojumu citam ceļotājam. 
Šādos gadījumos organizatoram vajadzētu 
būt iespējai atgūt savus izdevumus, 
piemēram, ja apakšuzņēmējs pieprasa 
nodevu par ceļotāja vārda izmaiņām vai 
par transporta biļetes anulēšanu un 
izsniegšanu no jauna. Ceļotājiem vajadzētu 
būt iespējai jebkurā brīdī uzteikt līgumu 
pirms kompleksā pakalpojuma sākuma, 
samaksājot pienācīgu kompensāciju, kā arī 
tiesībām izbeigt līgumu, nemaksājot 
kompensāciju, ja pēc līguma noslēgšanas 
iestājušies nenovēršami un ārkārtas 
apstākļi kā karadarbība vai dabas katastrofa 
ievērojami ietekmēs komplekso 
pakalpojumu. Jo īpaši būtu jāuzskata, ka 
pastāv nenovēršami un ārkārtas apstākļi, ja 
ticami un publiski pieejami ziņojumi, 
piemēram, dalībvalstu iestāžu ieteikumi, 
iesaka atturēties no ceļošanas uz galamērķa 
vietu.

Or. de

Pamatojums

Ja ceļotājs veicis rezervāciju, jau zinādams par šādu apstākļu pastāvēšanu, būtu nesamērīgi 
paredzēt iespēju atkāpties no līguma bez maksas.
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Grozījums Nr. 14

Direktīvas priekšlikums
28. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(28) Dažos gadījumos organizatoriem būtu 
jāļauj noteikt vienpusējas izmaiņas 
kompleksā ceļojuma līgumā. Tomēr 
ceļotājiem vajadzētu būt tiesībām izbeigt 
līgumu, ja ierosinātās izmaiņas būtiski 
maina kādu no ceļojuma pakalpojuma 
galvenajām pazīmēm. Būtu jāļauj palielināt 
cenu tikai tad, ja ir mainījusies degvielas 
cena attiecībā uz pasažieru pārvadājumiem, 
ir mainījušies nodokļi vai nodevas, ko 
iekasē trešā persona, kas nav tieši iesaistīta 
attiecīgo ceļojuma pakalpojumu sniegšanā, 
vai ir mainījies valūtas maiņas kurss, kas 
attiecas uz komplekso pakalpojumu, un 
turklāt tikai tad, ja līgumā ir skaidri 
paredzēta iespēja gan palielināt, gan 
samazināt cenu. Cenas pieaugums būtu 
jāierobežo līdz 10 % no kompleksā 
pakalpojuma cenas.

(28) Dažos gadījumos organizatoriem būtu 
jāļauj noteikt vienpusējas izmaiņas 
kompleksā ceļojuma līgumā. Tomēr 
ceļotājiem vajadzētu būt tiesībām izbeigt 
līgumu, ja ierosinātās izmaiņas būtiski 
maina kādu no ceļojuma pakalpojuma 
galvenajām pazīmēm. Būtu jāļauj palielināt 
cenu tikai tad, ja ir mainījusies degvielas 
cena attiecībā uz pasažieru pārvadājumiem, 
ir mainījušies nodokļi vai nodevas, ko 
iekasē trešā persona, kas nav tieši iesaistīta 
attiecīgo ceļojuma pakalpojumu sniegšanā, 
vai ir mainījies valūtas maiņas kurss, kas 
attiecas uz komplekso pakalpojumu, un 
turklāt tikai tad, ja līgumā ir skaidri 
paredzēta iespēja gan palielināt, gan 
samazināt cenu. Būtu jāparedz, ka 
ceļotājiem ir tiesības izbeigt līgumu, 
nemaksājot kompensāciju, vai pieņemt 
organizatora piedāvātu alternatīvu 
līdzvērtīgu ceļojumu, ja cenas 
palielinājums pārsniedz 10 % no 
kompleksā pakalpojuma sākotnējās cenas.

Or. de

Pamatojums

Līdzšinējais noteikums nepieļautu cenas kāpumu par vairāk nekā 10 % arī tad, ja šāds 
kāpums būtu pamatots.

Grozījums Nr. 15

Direktīvas priekšlikums
28.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(28a) Cenas palielinājums vienmēr būtu 
jāpamato rakstveidā. Ja cenas 
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palielinājums pārsniedz 10 %, būtu 
rakstveidā jāpiedāvā ceļotājam iespēja 
atteikties no ceļojuma vai jāpiedāvā 
alternatīvs līdzvērtīgs ceļojums par 
rezervācijā norādīto cenu. Ja ceļotājs šo 
iespēju vai piedāvājumu neizmanto, būtu 
jāuzskata, ka viņš ir akceptējis ceļojuma 
cenas palielinājumu. Pierādīt to, ka šāda 
vēstule saņemta, vajadzētu būt ceļojuma 
organizatora pienākumam.

Or. de

Grozījums Nr. 16

Direktīvas priekšlikums
31. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(31) Šīs direktīvas noteikumiem nebūtu 
jāskar ceļotāju tiesības iesniegt prasījumus
gan saskaņā ar šo direktīvu, gan saskaņā ar 
citiem attiecīgajiem Savienības tiesību 
aktiem, lai pasažieriem arī turpmāk būtu 
iespēja adresēt prasījumus organizatoram, 
pārvadātājam vai citai atbildīgai personai, 
vai, attiecīgā gadījumā, vairākām 
personām. Būtu jāprecizē, ka viņi nevar 
kumulēt tiesības, ko piešķir uz dažādiem 
juridiskiem pamatiem, ja tiesības aizsargā 
vienas un tās pašas intereses vai tām ir 
viens un tas pats mērķis. Organizētāja 
atbildība neskar tiesības pieprasīt 
atlīdzinājumu no trešām personām, tostarp 
pakalpojumu sniedzējiem.

(31) Šīs direktīvas noteikumiem nebūtu 
jāskar ceļotāju tiesības iesniegt prasības
gan saskaņā ar šo direktīvu, gan saskaņā ar 
citiem attiecīgajiem Savienības tiesību 
aktiem, lai pasažieriem arī turpmāk būtu 
iespēja adresēt prasības organizatoram, 
pārvadātājam vai citai atbildīgai personai, 
vai, attiecīgā gadījumā, vairākām 
personām. Būtu jāprecizē, ka nav atļauts 
kumulēt tiesības saņemt zaudējuma 
atlīdzinājumu par vienu un to pašu 
zaudējumu, pamatojoties uz dažādiem 
noteikumiem. Organizētāja atbildība 
neskar tiesības celt regresa prasības pret
trešām personām, tostarp pakalpojumu 
sniedzējiem.

Or. de

Pamatojums

Šajā kontekstā skatīt arī 12. panta 5. punkta grozījumu.
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Grozījums Nr. 17

Direktīvas priekšlikums
32. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(32) Ja ceļotājs ir nonācis grūtībās 
ceļojuma vai brīvdienu laikā, 
organizatoram vajadzētu būt pienākumam 
sniegt tūlītēju palīdzību. Šādai palīdzībai 
galvenokārt būtu jāizpaužas, attiecīgā 
gadījumā sniedzot informāciju par tādiem 
jautājumiem kā veselības aprūpes dienesti, 
vietējās iestādes un konsulārā palīdzība, kā 
arī praktiskas palīdzības veidā, piemēram, 
attiecībā uz distances saziņu un 
alternatīviem ceļojuma pakalpojumiem.

(32) Ja ceļotājs ir nonācis grūtībās 
ceļojuma vai brīvdienu laikā, 
organizatoram vajadzētu būt pienākumam 
nekavējoties sniegt atbilstošu palīdzību. 
Šādai palīdzībai galvenokārt būtu 
jāizpaužas, attiecīgā gadījumā sniedzot 
informāciju par tādiem jautājumiem kā 
veselības aprūpes dienesti, vietējās iestādes 
un konsulārā palīdzība, kā arī praktiskas 
palīdzības veidā, piemēram, attiecībā uz 
distances saziņu un alternatīvu ceļojuma 
pakalpojumu iegādi.

Or. de

Pamatojums

Būtu jāprecizē, ka ceļojuma organizatoram netiek uzlikts par pienākumu, piemēram, segt arī 
ceļotājam nepieciešamo alternatīvo ceļojuma pakalpojumu izmaksas. Organizators nav 
atbildīgs par to, ka ceļotājs saskāries ar grūtībām un/vai nonācis sarežģītā situācijā.

Grozījums Nr. 18

Direktīvas priekšlikums
34. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(34) Dalībvalstīm būtu jānodrošina, ka 
ceļotāji, kas iegādājas komplekso 
pakalpojumu vai atbalstītus ceļojumu 
pakalpojumus, ir pilnībā aizsargāti 
organizatora, mazumtirgotāja, kas 
veicinājis palīdzības ceļojuma 
organizēšanā iegādi, vai jebkura cita 
pakalpojuma sniedzēja maksātnespējas 
gadījumā. Dalībvalstīm, kurās 
uzņēmējdarbību veic organizatori un 
mazumtirgotāji, kas veicina atbalstītu 
ceļojumu pakalpojumu iegādi, būtu 

(34) Dalībvalstīm būtu jānodrošina, ka 
ceļotāji, kas iegādājas komplekso 
pakalpojumu vai atbalstītus ceļojumu 
pakalpojumus, ir pilnībā aizsargāti 
organizatora, mazumtirgotāja, kas 
veicinājis atbalstītu ceļojuma 
pakalpojumu iegādi, vai atbalstītu 
ceļojuma pakalpojumu sniegšanā 
iesaistīta uzņēmuma maksātnespējas 
gadījumā. Dalībvalstīm būtu jānodrošina, 
ka tirgotāji, kuri piedāvā šādus ceļojumu 
pakalpojumu apvienojumus, sniedz 
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jānodrošina, ka tirgotāji, kuri piedāvā šādus 
ceļojumu pakalpojumu apvienojumus, 
sniedz garantiju, ka maksātnespējas 
gadījumā ceļotājam tiks atmaksāti visi 
maksājumi un tiks nodrošināta repatriācija. 
Vienlaikus saglabājot rīcības brīvību 
attiecībā uz veidu, kādā nodrošina 
aizsardzību maksātnespējas gadījumā, 
dalībvalstīm būtu jānodrošina, ka to valsts
aizsardzības sistēmas maksātnespējas 
gadījumā ir efektīvas un spējīgas garantēt 
ātru repatriāciju un atlīdzību visiem 
ceļotājiem, kurus skar attiecīgā 
maksātnespēja. Vajadzīgajai aizsardzībai 
maksātnespējas gadījumā būtu jāņem vērā 
organizatora, attiecīgo mazumtirgotāju vai 
pakalpojumu sniedzēju darbības faktiskais 
finansiālais risks, tostarp pārdoto ceļojumu 
pakalpojumu apvienojuma veids, 
paredzamās sezonālās svārstības, kā arī 
priekšapmaksu apjoms un veids, kādā tās 
tiek aizsargātas. Saskaņā ar Eiropas 
Parlamenta un Padomes Direktīvu 
2006/123/EK (2006. gada 12. decembris) 
par pakalpojumiem iekšējā tirgū25, ja 
maksātnespējas aizsardzību var sniegt 
garantijas vai apdrošināšanas polises veidā, 
šādu nodrošinājumu nevar ierobežot, 
pieļaujot tikai to finanšu tirgus dalībnieku 
apliecinājumus, kas veic uzņēmējdarbību 
konkrētajā dalībvalstī.

garantiju, ka maksātnespējas gadījumā 
ceļotājam tiks atmaksāti visi maksājumi un 
tiks nodrošināta repatriācija. Saglabājot 
rīcības brīvību attiecībā uz veidu, kādā 
nodrošina aizsardzību maksātnespējas 
gadījumā, dalībvalstīm būtu jānodrošina, 
ka to aizsardzības sistēmas maksātnespējas 
gadījumā ir efektīvas un spējīgas garantēt 
repatriāciju un atlīdzību visiem ceļotājiem, 
kurus skar attiecīgā maksātnespēja. 
Vajadzīgajai aizsardzībai maksātnespējas 
gadījumā būtu jāņem vērā organizatora, 
attiecīgā mazumtirgotāja vai atbalstītu 
ceļojuma pakalpojumu sniegšanā 
iesaistīta uzņēmuma darbības faktiskais 
finansiālais risks, tostarp pārdoto ceļojumu 
pakalpojumu apvienojuma veids, 
paredzamās sezonālās svārstības, kā arī 
priekšapmaksu apjoms un veids, kādā tās 
tiek aizsargātas. Saskaņā ar Eiropas 
Parlamenta un Padomes Direktīvu 
2006/123/EK (2006. gada 12. decembris) 
par pakalpojumiem iekšējā tirgū25, ja 
maksātnespējas aizsardzību var sniegt 
garantijas vai apdrošināšanas polises veidā, 
šādu nodrošinājumu nevar ierobežot, 
pieļaujot tikai to finanšu tirgus dalībnieku 
apliecinājumus, kas veic uzņēmējdarbību 
konkrētajā dalībvalstī.

__________________ __________________
25 OV L 376, 27.12.2006., 36. lpp. 25 OV L 376, 27.12.2006., 36. lpp.

Or. de

Grozījums Nr. 19

Direktīvas priekšlikums
40. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(40) Pieņemot šo direktīvu, ir nepieciešams 
pielāgot atsevišķus patērētāju aizsardzības 

(40) Pieņemot šo direktīvu, ir nepieciešams 
pielāgot atsevišķus patērētāju aizsardzības 
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tiesību aktus. Ņemot vērā, ka Eiropas 
Parlamenta un Padomes Direktīva 
2011/83/ES (2011. gada 25. oktobris) par 
patērētāju tiesībām26 tās pašreizējā veidā 
neattiecas uz līgumiem, kam ir 
piemērojama Direktīva 90/314/EEK, ir 
nepieciešams grozīt Direktīva 2011/83/ES, 
lai nodrošinātu, ka tā attiecas uz 
atbalstītiem ceļojumu pakalpojumiem un 
ka dažas patērētāju tiesības, kas noteiktas 
minētajā direktīvā, attiecas arī uz 
kompleksajiem pakalpojumiem.

tiesību aktus. Ņemot vērā, ka Eiropas 
Parlamenta un Padomes 
Direktīva 2011/83/ES (2011. gada 
25. oktobris) par patērētāju tiesībām26 tās 
pašreizējā veidā neattiecas uz līgumiem, 
kam ir piemērojama Direktīva 
90/314/EEK, ir nepieciešams grozīt 
Direktīvu 2011/83/ES, lai tā turpmāk 
attiektos uz atsevišķiem pakalpojumiem, 
kuri veido daļu no atbalstītiem ceļojumu 
pakalpojumiem, ja vien minētie atsevišķie 
pakalpojumi nav citādi izslēgti no 
Direktīvas 2011/83/ES piemērošanas 
jomas, un ka dažas patērētāju tiesības, kas 
noteiktas minētajā direktīvā, attiecas arī uz 
kompleksajiem pakalpojumiem.

__________________ __________________
26 OV L 304, 22.11.2011., 64. lpp. 26 OV L 304, 22.11.2011., 64. lpp.

Or. de

Grozījums Nr. 20

Direktīvas priekšlikums
1. pants 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Šīs direktīvas mērķis ir veicināt iekšējā 
tirgus sekmīgu darbību un sasniegt augstu 
patērētāju aizsardzības līmeni, tuvinot 
konkrētus dalībvalstu likumu, noteikumu
un administratīvo noteikumu aspektus
attiecībā uz līgumiem par kompleksiem 
ceļojumu pakalpojumiem un atbalstītiem 
ceļojumu pakalpojumiem, kas noslēgti 
starp ceļotājiem un tirgotājiem.

Šīs direktīvas mērķis ir veicināt iekšējā 
tirgus sekmīgu darbību un sasniegt pēc 
iespējas vienādu, augstu patērētāju 
aizsardzības līmeni dalībvalstu 
normatīvajos un administratīvajos aktos
attiecībā uz līgumiem par kompleksiem 
ceļojumu pakalpojumiem un atbalstītiem 
ceļojumu pakalpojumiem, kas noslēgti 
starp ceļotājiem un tirgotājiem. 

Or. de
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Grozījums Nr. 21

Direktīvas priekšlikums
1.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a pants
Saskaņošanas pakāpe

Dalībvalstis savos valsts tiesību aktos 
nepatur spēkā vai neievieš noteikumus, 
kuri atšķiras no šajā direktīvā 
paredzētajiem noteikumiem, tostarp 
stingrākus vai mazāk stingrus 
noteikumus, lai nodrošinātu atšķirīgu 
patērētāju aizsardzības līmeni, ja vien šajā 
direktīvā nav paredzēts citādi.

Or. de

Pamatojums
Jaunais teksts ir identisks ar 2011. gadā pieņemtās Patērētāju tiesību aizsardzības direktīvas 
4. pantu. Tas šeit iekļauts saskaņotības labad un precizē Komisijas priekšlikumā neskaidri 
formulēto saskaņošanas pakāpi.

Grozījums Nr. 22

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 2. punkts – aa apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(aa) kompleksiem pakalpojumiem un 
atbalstītiem ceļojumu pakalpojumiem, ko 
piedāvā vai organizē fiziska vai juridiska 
persona, kura no šīs darbības ne tiešā, ne 
netiešā veidā negūst finansiālu labumu;

Or. de

Pamatojums

Skatīt arī 19. apsvērumu, kura sākotnējā redakcijā minēti laiku pa laikam organizēti ceļojumi. 
Izšķirīgais faktors šeit tomēr ir tas, vai tiek gūta peļņa. Noteikumam nebūtu jāattiecas uz 
labdarības organizāciju, futbola klubu, skolu utml. organizētiem ceļojumiem. Pretējā 
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gadījumā arī šādiem organizatoriem būtu jānoslēdz apdrošināšana pret maksātnespēju, un 
viņus būtu iespējams saukt pie atbildības.

Grozījums Nr. 23

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 2. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(b) papildu līgumiem, kas attiecas uz 
finanšu pakalpojumiem;

(b) papildu līgumiem par ceļojuma 
pakalpojumiem, kas tiek sniegti kā 
kompleksā pakalpojuma papildu 
pakalpojumi, vai papildu līgumiem, kas 
attiecas uz finanšu pakalpojumiem;

Or. de

Pamatojums

Būtu nesamērīgi radīt mazumtirgotājiem risku tikt uzskatītiem par ceļojuma organizatoriem 
vai saistītu ceļojuma pakalpojumu piedāvātājiem, ja viņi klientam, kurš rezervē kompleksu 
pakalpojumu, papildus piedāvā papildu pakalpojumu, piemēram, vilciena biļeti braucienam 
uz lidostu. Tādējādi tirgotājam nāktos uzņemties atbildību ne tikai par rezervēto papildu 
pakalpojumu, bet gan arī par visu komplekso pakalpojumu, kaut gan par to jau ir atbildīgs 
ceļojuma organizators.

Grozījums Nr. 24

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 2. punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(c) kompleksiem pakalpojumiem un 
atbalstītiem ceļojumu pakalpojumiem, kas 
iegādāti, pamatojoties uz pamatlīgumu 
starp ceļotāja darba devēju un tirgotāju, 
kas specializējas darījumu braucienu
rīkošanā;

(c) kompleksiem pakalpojumiem un 
atbalstītiem ceļojumu pakalpojumiem, kas 
iegādāti, pamatojoties uz pamatlīgumu par
darījumu braucienu rīkošanu;

Or. de
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Grozījums Nr. 25

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 2. punkts – d apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(d) kompleksiem pakalpojumiem, kas 
apvieno ne vairāk kā vienu ceļojuma 
pakalpojumu, kas minēts 3. panta 1. punkta 
a), b) un c) apakšpunktā, ar ceļojuma 
pakalpojumu, kas minēts 3. panta 1. punkta 
d) apakšpunktā, ja šis pakalpojums neveido 
proporcionāli nozīmīgu kompleksā 
pakalpojuma daļu;

(d) kompleksiem pakalpojumiem, kas 
apvieno ne vairāk kā vienu ceļojuma 
pakalpojumu, kas minēts 3. panta 1. punkta 
a), b) un c) apakšpunktā, ar ceļojuma 
pakalpojumu, kas minēts 3. panta 1. punkta 
d) apakšpunktā, ja šis pakalpojums neveido 
proporcionāli nozīmīgu kompleksā 
pakalpojuma daļu vai ja papildu 
pakalpojums nav nepārprotami uzskatāms 
par ceļojuma galveno elementu; un

Or. de

Pamatojums

Direktīva ir jāpiemēro gadījumos, ja attiecīgais papildu pakalpojums nepārprotami ir 
ceļojuma galvenais elements, t.i., viesnīca rezervēta tikai mūzikla apmeklējuma nolūkā. 
Savukārt, ja papildu pakalpojums ir nebūtisks elements (piemēram, viesis pilsētā pārnakšņo 
5 naktis un vienam vakaram rezervē biļeti mūzikla apmeklējumam), tad šādai rezervācijai 
direktīva nebūtu jāpiemēro.

Grozījums Nr. 26

Direktīvas priekšlikums
Article 2 – paragraph 2 – point e a (new)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(ea) pasažieru pārvadājumiem ar 
autobusu, dzelzceļa, ūdens vai gaisa 
transportu, kuros ietilpst izmitināšana, ja 
galvenais pakalpojuma komponents 
nepārprotami ir pārvadājums.

Or. de
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Grozījums Nr. 27

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 2.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Dalībvalstis var ieviest vai paturēt 
spēkā tiesību normas, kuru darbības jomā 
ietilpst ne tikai šajā pantā minētie līgumi.

Or. de

Grozījums Nr. 28

Direktīvas priekšlikums
3. pants – 1. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(b) izmitināšana, kuras mērķis nav
apmešanās uz dzīvi,

(b) izmitināšana, kuras mērķis ir
apmešanās uz dzīvi, izņemot gadījumus, ja 
uzturēšanās laikposms pārsniedz vienu 
mēnesi vai ja ir skaidri noprotams, ka 
uzturēšanās mērķis nav saistīts ar 
tūrismu,

Or. de

Pamatojums

Formulējums „izmitināšana, kuras mērķis nav apmešanās uz dzīvi” ir maldinošs. 
Izmitināšanai jebkurā gadījumā ir raksturīgi „apmešanās uz dzīvi” elementi. Šajā gadījumā 
vienīgais variants ir izmantot citus kritērijus, piemēram, vai apmešanās ir ilgstoša, vai tās 
pamatā ir tūrisma mērķis. Šis pielāgojums jāskata saistībā ar 16. apsvēruma grozījumu, kurā 
minēti, piemēram, ilgtermiņa valodu kursi.

Grozījums Nr. 29

Direktīvas priekšlikums
3. pants – 2. punkts – b apakšpunkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(b) neatkarīgi no tā, vai tiek noslēgti 
atsevišķi līgumi ar individuāliem ceļojuma 

(b) neatkarīgi no tā, vai tiek noslēgti 
atsevišķi līgumi ar individuāliem ceļojuma 
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pakalpojumu sniedzējiem, šādi 
pakalpojumi ir:

pakalpojumu sniedzējiem, šādi 
pakalpojumi jo īpaši ir:

Or. de

Pamatojums

Lai nodrošinātu, ka būs iekļautas arī turpmākas tirgus stratēģijas, uzskaitījumam nekādā 
gadījumā nevajadzētu būt izsmeļošam.

Grozījums Nr. 30

Direktīvas priekšlikums
3. pants – 2. punkts – b apakšpunkts – i punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

i) iegādāti vienā tirdzniecības vietā viena 
un tā paša rezervācijas procesa ietvaros,

i) iegādāti vienā tirdzniecības vietā viena 
un tā paša rezervācijas procesa ietvaros, ja 
vien nav iespējams pierādīt, ka 
pakalpojumu apvienošana notikusi tikai 
un vienīgi pēc ceļotāja vēlēšanās un 
ceļotājs iepriekš ticis skaidri un 
nepārprotami informēts, ka viņam nebūs 
iespējams izmantot tiesības, ko šī direktīva 
paredz tikai attiecībā uz kompleksajiem 
pakalpojumiem,

Or. de

Pamatojums

Arī turpmāk vajadzētu būt iespējai, ka stacionāras ceļojumu aģentūras, pamatojoties uz 
klientu īpašām vēlmēm, pārdod tiem vairākus atsevišķus ceļojuma pakalpojumus saskaņā ar 
iepriekš minētajiem nosacījumiem, taču tas nenozīmē, ka šāda aģentūra būtu uzskatāmas par 
ceļojuma organizatoru.

Grozījums Nr. 31

Direktīvas priekšlikums
3. pants – 2. punkts – b apakšpunkts – i punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

v) iegādāti no atsevišķiem tirgotājiem, 
izmantojot saistītu tiešsaistes rezervēšanas 
procesu, kad ceļotāja vārds vai dati, kas 

v) iegādāti no atsevišķiem tirgotājiem, 
izmantojot saistītu tiešsaistes rezervēšanas 
procesu, kad ceļotāja vārds vai citi 
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nepieciešami, lai pabeigtu rezervāciju, tiek 
nosūtīti starp tirgotājiem vēlākais tad, kad 
ir apstiprināta pirmā pakalpojuma 
rezervācija;

rezervācijas dati, kas nepieciešami, lai 
pabeigtu rezervāciju, tiek nosūtīti starp 
tirgotājiem;

Or. de

Pamatojums

Formulējums „dati, kas nepieciešami” ir visai izplūdis, tādēļ tas būtu jāprecizē. Ierobežojums 
attiecībā uz rezervācijas veikšanas laiku paver iespējas apiet direktīvu, un tas ir 
nepieņemami.

Grozījums Nr. 32

Direktīvas priekšlikums
3. pants – 5. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(5) „atbalstīts ceļojumu pakalpojums” ir 
vismaz divu dažāda veida ceļojuma 
pakalpojumu apvienojums viena un tā paša 
ceļojuma vai to pašu brīvdienu nolūkā, kas 
nav komplekss pakalpojums un kas izriet 
no atsevišķu līgumu noslēgšanas ar 
atsevišķiem ceļojuma pakalpojumu 
sniedzējiem, ja šā apvienojuma izveidi ir 
veicinājis mazumtirgotājs:

(5) „saistīti ceļojuma pakalpojumi” ir 
vismaz divu dažāda veida ceļojuma 
pakalpojumu apvienojums viena un tā paša 
ceļojuma vai to pašu brīvdienu nolūkā, kas 
nav komplekss pakalpojums un kas izriet 
no atsevišķu līgumu noslēgšanas ar 
atsevišķiem ceļojuma pakalpojumu 
sniedzējiem, ja šā apvienojuma izveidi ir 
veicinājis viens no iesaistītajiem 
pakalpojumu sniedzējiem vai 
mazumtirgotājs:

Or. de

Pamatojums

Attiecībā uz termina grozījumu skatīt grozījuma Nr. 1 pamatojumu. Otrais grozījums izdarīts 
tādēļ, lai definīcija attiektos arī uz tādām situācijām, kad kāds pakalpojumu sniedzējs ne tikai 
veicina pakalpojumu iegādi, bet arī pats nodrošina pirmo pakalpojumu un pēc tam ceļotājam 
piedāvā iespēju rezervēt vēl citu pakalpojumu pie cita pakalpojumu sniedzēja.

Grozījums Nr. 33

Direktīvas priekšlikums
3. pants – 5. punkts – a apakšpunkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(a) pamatojoties uz atsevišķām 
rezervācijām tirdzniecības vietas viena 
apmeklējuma vai vienas saziņas ar 
tirdzniecības vietu laikā; vai

(a) pamatojoties uz ceļotāja atsevišķi 
izvēlētiem un atsevišķi samaksātiem 
pakalpojumiem tirdzniecības vietas viena 
apmeklējuma vai vienas saziņas ar 
tirdzniecības vietu laikā; vai

Or. de

Pamatojums

Saskaņā ar 10. apsvērumu formulējums „viena rezervācijas procesa ietvaros” nozīmē to, ka 
ceļotājs ir izvēlējies ceļojuma pakalpojumus, pirms ir piekritis veikt maksājumu. 
Pārstrukturējot tekstu, šis apsvērumā minētais ierobežojums saprotamības labad ir pārnests 
uz panta tekstu.

Grozījums Nr. 34

Direktīvas priekšlikums
3. pants – 9. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(a) pārdod vai piedāvā pārdošanai 
kompleksos pakalpojumus vai

(a) pārdod vai piedāvā pārdošanai 
organizatora sastādītus kompleksos 
pakalpojumus vai

Or. de

Pamatojums

Šis formulējums ir ņemts no vecās direktīvas un būtu jāsaglabā, lai precīzāk nošķirtu abus 
iesaistītos dalībniekus.

Grozījums Nr. 35

Direktīvas priekšlikums
3. pants – 9. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(b) veicina tādu ceļojuma pakalpojumu 
iegādi, kas ir daļa no atbalstīta ceļojumu 
pakalpojuma, palīdzot ceļotājiem noslēgt 
atsevišķus līgumus par ceļojuma 

(b) veicina tādu ceļojuma pakalpojumu 
iegādi, kas ir daļa no atbalstīta ceļojumu 
pakalpojuma, palīdzot ceļotājiem noslēgt 
atsevišķus līgumus par ceļojuma 
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pakalpojumiem ar atsevišķiem 
pakalpojumu sniedzējiem;

pakalpojumiem ar atsevišķiem 
pakalpojumu sniedzējiem, tostarp pats 
būdams viens no šiem atsevišķajiem 
pakalpojumu sniedzējiem;

Or. de

Pamatojums

Ierosinātais formulējums ir neskaidrs, iedomājoties situāciju, kurā pakalpojuma piedāvātājs 
vispirms pārdod kādu pakalpojumu savā vārdā un pēc tam patērētājām piedāvā iespēju 
rezervēt vēl citus pakalpojumus pie citiem tirgotājiem. Ierosinātajā grozījumā ir skaidri 
pateikts, ka mazumtirgotājs, kurš pārdod savu pakalpojumu (piemēram, aviosabiedrība) un 
pēc tam piedāvā iespēju rezervēt arī citu tirgotāju piedāvātus ceļojuma pakalpojumus, ietilpst 
šīs regulas darbības jomā.

Grozījums Nr. 36

Direktīvas priekšlikums
3. pants – 12.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(12a) „papildu pakalpojums” ir atkarīgs 
tūrisma pakalpojums, ko sniedz kopā ar 
ceļojuma pakalpojumiem vai papildinot 
tos, jo īpaši ceļojuma apdrošināšana, 
transporta pakalpojumi starp staciju un 
apmešanās vietu, uz izlidošanas lidostu 
vai ekskursiju vajadzībām, bagāžas 
pārvadāšana, slēpošanas pacēlāju karšu 
pārdošana, velosipēdu noma, maltītes un 
uzkopšana izmitināšanas vietā;

Or. de

Pamatojums

Jēdzienam „papildpakalpojumi” jābūt definētam tiesību akta normatīvajā daļā, ne tikai 
17. apsvērumā.

Grozījums Nr. 37

Direktīvas priekšlikums
3. pants – 12.b punkts (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(12b) „pārvadātājs” ir fiziska vai juridiska 
persona, kas nav ceļojuma organizators 
vai mazumtirgotājs un sniedz ceļotājiem 
transporta pakalpojumus.

Or. de

Pamatojums

Šajā sakarībā skatīt arī 11. panta 8. punktā iekļauto papildinājumu par iekšējo atbildību un 
iespēju pieprasīt kompensāciju pārvadātājam iekšējās attiecībās.

Grozījums Nr. 38

Direktīvas priekšlikums
4. pants – 1. punkts – a apakšpunkts – iii punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

iii) naktsmītņu atrašanās vieta, galvenās 
iezīmes un tūrisma kategorija;

iii) naktsmītņu atrašanās vieta, galvenās 
iezīmes un oficiālā kategorija;

Or. de

Pamatojums

Tā ir būtiska pazīme, kam jābūt nepārprotamai un saistošai.

Grozījums Nr. 39

Direktīvas priekšlikums
4. pants – 1. punkts – a apakšpunkts – vi punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

vi) valoda(-as), kurā(-s) norisināsies 
pasākumi, un

vi) valoda(-as), kurā(-s) norisināsies 
būtiskie pasākumi, un

Or. de

Pamatojums

Šai prasībai nevajadzētu attiekties uz visiem pasākumiem. Piemēram, ceļotājam nav svarīgi 
iepriekš zināt, kādā valodā runās autobusa vadītājs, masieris vai pavārs. Toties ir ļoti būtiski 
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zināt to, kādā valodā norisināsies bērnu izklaides pasākumi.

Grozījums Nr. 40

Direktīvas priekšlikums
4. pants – 1. punkts – a apakšpunkts – vii punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

vii) vai pieejamība personām ar 
ierobežotām pārvietošanās spējām ir 
garantēta visā ceļojuma vai brīvdienu 
laikā.

vii) pēc pieprasījuma — vai ceļojuma 
laikā būs garantēta pieejamība personām 
ar konkrētiem pārvietošanās spēju 
ierobežojumiem.

Or. de

Pamatojums

Personas ar ierobežotām pārvietošanās spējām var būt arī, piemēram, redzes invalīdi vai 
grūtnieces. Prasība vienmēr sniegt ziņas par katru no iespējamām kategorijām būtu 
pārspīlēta. Tomēr šī informācija vienmēr būtu jāsniedz, pamatojoties uz konkrētu 
pieprasījumu.

Grozījums Nr. 41

Direktīvas priekšlikums
4. pants – 1. punkts – ca apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(ca) informāciju par tiesībām atteikties no 
līguma un atteikšanās nosacījumus;

Or. de

Pamatojums

Ziņojums paredz tiesības atteikties no distances līgumiem un ārpus biroja noslēgtiem 
līgumiem.

Grozījums Nr. 42

Direktīvas priekšlikums
4. pants – 1. punkts – e apakšpunkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(e) minimālo cilvēku skaitu, kas 
nepieciešams kompleksā pakalpojuma 
īstenošanai, un iespējamo atcelšanas 
termiņu, kas nav īsāks par 20 dienām 
pirms kompleksā pakalpojuma sākuma, ja 
minētais personu skaits nav sasniegts;

(e) attiecīgā gadījumā — minimālo 
cilvēku skaitu, kas nepieciešams 
kompleksā pakalpojuma īstenošanai, un 
10. panta 3. punktā minēto attiecīgo 
atcelšanas termiņu pirms kompleksā 
pakalpojuma sākuma, ja minētais personu 
skaits nav sasniegts;

Or. de

Pamatojums

Noteikt vienotu atcelšanas termiņu — 20 dienas — visiem ceļojumu veidiem ir pārlieku 
stingra prasība, tādēļ ir ieteikts šos termiņus dažādot. Skatīt 10. panta 3. punkta grozījumu.

Grozījums Nr. 43

Direktīvas priekšlikums
4. pants – 1. punkts – f apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(f) vispārīgu informāciju par pasu un vīzu 
režīmu, tostarp aptuvenos termiņus vīzu 
saņemšanai attiecīgās dalībvalsts 
pilsoņiem un informāciju par 
medicīniskajām formalitātēm;

(f) vispārīgu informāciju par pasu un vīzu 
režīmu dalībvalstu pilsoņiem, kā arī
informāciju par medicīniskajām 
formalitātēm saistībā ar rezervēto 
ceļojumu un uzturēšanos;

Or. de

Pamatojums

Tā kā direktīva adresēta ceļotājiem no ES dalībvalstīm, būtu jāsniedz informācija, kas 
attiecas uz ES dalībvalstīm. Nav skaidrs, kas domāts ar „attiecīgo” [dalībvalsti]. Turklāt 
ceļojuma organizatora pienākums nav norādīt un/vai iegūt aktuālo informāciju par 
termiņiem, kuri darba slodzes ietekmē var arī mainīties.

Grozījums Nr. 44

Direktīvas priekšlikums
4. pants – 1. punkts – fa apakšpunkts (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(fa) informāciju par iespējām noslēgt 
ceļojuma atcelšanas apdrošināšanu vai 
apdrošināšanu repatriācijas izmaksu 
segšanai pēc nelaimes gadījuma vai 
slimības gadījumā.

Or. de

Pamatojums

Vēlams saglabāt šo noteikumu, kas bija paredzēts Direktīvā 90/314/EEK, jo likumā noteiktā 
obligātā veselības apdrošināšana nevar līdzvērtīgi aizstāt šāda veida apdrošināšanu.

Grozījums Nr. 45

Direktīvas priekšlikums
4. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Šā panta 1. punktā minēto informāciju 
sniedz skaidrā un nepārprotamā veidā.

2. Šā panta 1. punktā minēto informāciju 
sniedz skaidrā un nepārprotamā veidā. 
Pierādīt, ka ceļotājam šī informācija 
sniegta, ir organizatora pienākums, un, ja 
komplekso pakalpojumu pārdevis 
mazumtirgotājs — arī mazumtirgotāja 
pienākums.

Or. de

Grozījums Nr. 46

Direktīvas priekšlikums
5. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalstis nodrošina, ka organizators 
nevar mainīt informāciju, kas darīta zināma 
ceļotājam saskaņā ar 4. panta a), c), d), e) 
un g) apakšpunktu, izņemot gadījumus, kad 
organizators patur sev tiesības veikt 
izmaiņas minētajā informācijā un paziņo 

1. Dalībvalstis nodrošina, ka organizators 
nevar mainīt informāciju, kas darīta zināma 
ceļotājam saskaņā ar 4. panta 1. punkta a), 
c), d), e), f) un g) apakšpunktu, izņemot 
gadījumus, kad organizators patur sev 
tiesības veikt izmaiņas minētajā 
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visas izmaiņas ceļotājam skaidrā un 
nepārprotamā veidā pirms līguma 
noslēgšanas.

informācijā. Jebkuras izmaiņas
informācijā, kas sniedzama pirms līguma 
noslēgšanas, ceļotājam paziņo skaidrā un 
nepārprotamā veidā pirms līguma 
noslēgšanas.

Or. de

Pamatojums

Var mainīties arī ceļojuma galamērķa valstij piemērojamais pasu un vīzu režīms. Šādā
gadījumā ir nepieciešams, lai organizators šo informāciju mainītu un — galvenais — arī to 
paziņotu.

Grozījums Nr. 47

Direktīvas priekšlikums
5. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Ja informācija par papildu 
maksājumiem, nodevām vai citām 
izmaksām, kas minēta 4. panta 
c) apakšpunktā, nav sniegta pirms līguma 
noslēgšanas, ceļotājs šīs nodevas, 
maksājumus vai citas izmaksas nesedz.

2. Ja informācija par papildu
maksājumiem, nodevām vai citām 
izmaksām, kas minēta 4. panta 1. punkta
c) apakšpunktā, nav rakstveidā sniegta 
pirms līguma noslēgšanas, ceļotājs šīs 
nodevas, maksājumus vai citas izmaksas 
nesedz.

Or. de

Grozījums Nr. 48

Direktīvas priekšlikums
6. pants – 2. punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(c) informāciju par kontaktpunktu, kur
ceļotājs var sūdzēties par jebkuru 
neatbilstību, ar ko viņš saskāries uz vietas;

(c) visu attiecīgo kontaktinformāciju 
gadījumiem, ja ceļotājs konstatē 
pakalpojuma neatbilstību līgumam, kā arī 
informāciju par to, kā ceļotājam šādā 
gadījumā rīkoties;

Or. de
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Pamatojums

12. panta 3. punkta b) apakšpunktā noteikts, ka ceļotājam ir pienākums nekavējoties informēt 
organizatoru par neatbilstībām līguma izpildē. Līdz ar to būtu konsekventi līdzās šim ceļotāja 
pienākumam noteikt pienākumu organizatoram informēt klientu par sūdzību iesniegšanas 
procedūru. Tādējādi ir nodrošināts, ka patērētājs skaidri zina, kādi pasākumi viņam jāveic.

Grozījums Nr. 49

Direktīvas priekšlikums
6. pants – 2. punkts – f apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(f) ja kompleksā pakalpojuma, kas ietver 
izmitināšanu, ietvaros ceļo nepilngadīgais 
— informāciju, kas ļauj tieši sazināties ar 
nepilngadīgo vai personu, kas atbildīga 
nepilngadīgā uzturēšanās vietā;

(f) ja kompleksā pakalpojuma, kas ietver 
izmitināšanu, ietvaros ceļo nepilngadīgais, 
kuru nepavada vecāki vai aizbildnis —
informāciju par to, kā vecāki vai aizbildnis 
var tieši sazināties ar nepilngadīgo vai 
personu, kas atbildīga nepilngadīgā 
uzturēšanās vietā;

Or. de

Grozījums Nr. 50

Direktīvas priekšlikums
6. pants – 2. punkts – g apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(g) informāciju par pieejamiem 
alternatīviem un tiešsaistes strīdu 
izšķiršanas mehānismiem.

(g) informāciju par pieejamiem 
alternatīviem strīdu izšķiršanas 
mehānismiem saskaņā ar 
Direktīvu 2013/11/ES un tiešsaistes strīdu 
izšķiršanas mehānismiem saskaņā ar 
Regulu 2013/524/ES.

Or. de

Pamatojums

Abi minētie dokumenti ir pieņemti, tādēļ uz tiem jāsniedz atsauce šādā veidā, lai neizceltos 
neskaidrības nenoteiktu norāžu dēļ.
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Grozījums Nr. 51

Direktīvas priekšlikums
7. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalstis nodrošina to, ka ceļotājs var 
nodot līgumu personai, kas atbilst visiem 
līgumam piemērojamiem nosacījumiem, ja 
pirms kompleksā pakalpojuma sākuma ir 
iesniedzis organizatoram pamatotu 
paziņojumu uz pastāvīga informācijas 
nesēja.

1. Dalībvalstis nodrošina to, ka ceļotājs var 
nodot līgumu personai, kas atbilst visiem 
līgumam piemērojamiem nosacījumiem, ja 
viņš līdz 7 dienām pirms kompleksā 
pakalpojuma sākuma ir iesniedzis 
organizatoram pamatotu paziņojumu uz 
pastāvīga informācijas nesēja.

Or. de

Pamatojums

Būtu jācenšas neizmantot nenoteikta ilguma termiņus.

Grozījums Nr. 52

Direktīvas priekšlikums
8. pants – 1. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(a) degvielas cenās pasažieru 
pārvadāšanai,

(a) pasažieru pārvadāšanas izmaksās, 
tostarp degvielas cenās,

Or. de

Grozījums Nr. 53

Direktīvas priekšlikums
8. pants – 1.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Par 1. punktā minēto cenas 
samazinājumu obligāti paziņo, ja cenas 
izmaiņas ir vai pārsniedz 3 %, un par 
cenas palielinājumu var paziņot, ja cenas 
izmaiņas ir vai pārsniedz 3 %. Par cenas 
palielinājumu pasažierim paziņo 
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rakstveidā, norādot pamatojumu. Cenas 
samazinājuma gadījumā organizators no 
katra ceļotāja var iekasēt EUR 10 par 
administratīvajiem izdevumiem.

Or. de

Pamatojums

Lai nepieļautu nesamērīgu slogu un izmaksas, būtu jānosaka cenas izmaiņu robežvērtība.

Grozījums Nr. 54

Direktīvas priekšlikums
8. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Cenas palielinājums, kas minēts 
1. punktā, nepārsniedz 10 % no kompleksā 
pakalpojuma cenas.

2. Ja cenas palielinājums, kas minēts 
1. punktā, pārsniedz 10 % no ceļojuma
cenas, organizatoram ir pienākums sniegt 
informāciju un ceļotājs iegūst tiesības 
saskaņā ar 9. panta 2. punktu. 

Or. de

Pamatojums

Pretējā gadījumā vienmēr būtu iespējams cenu paaugstināt, nesniedzot pamatojumu.

Grozījums Nr. 55

Direktīvas priekšlikums
9. pants – 2. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Ja pirms kompleksā pakalpojuma 
sākuma organizators ir spiests ievērojami 
grozīt kādu no ceļojuma pakalpojumu 
galvenajām iezīmēm, kas minētas 4. panta 
1. punkta a) apakšpunktā, vai īpašas 
prasības, kas minētas 6. panta 2. punkta 
a) apakšpunktā, organizators bez 
nepamatotas kavēšanās informē ceļotāju 
skaidrā un nepārprotamā veidā uz 

2. Ja pirms kompleksā pakalpojuma 
sākuma organizators ir spiests ievērojami 
grozīt kādu no ceļojuma pakalpojumu 
galvenajām iezīmēm, kas minētas 4. panta 
1. punkta a) apakšpunktā, vai īpašas 
prasības, kas minētas 6. panta 2. punkta 
a) apakšpunktā, vai palielināt kompleksā 
pakalpojuma cenu par vairāk nekā 10 % 
no līgumā noteiktās cenas, organizators 
bez nepamatotas kavēšanās informē 
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pastāvīga informācijas nesēja ceļotāju skaidrā un nepārprotamā veidā uz 
pastāvīga informācijas nesēja

Or. de

Grozījums Nr. 56

Direktīvas priekšlikums
9. pants – 2. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(a) par ierosinātajām izmaiņām un (a) par ierosinātajām izmaiņām un to 
ietekmi uz kompleksā pakalpojuma cenu, 
un

Or. de

Grozījums Nr. 57

Direktīvas priekšlikums
9. pants – 2. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(b) par faktu, ka ceļotājs var izbeigt līgumu 
bez sankciju piemērošanas noteiktā 
saprātīgā termiņā un ka pretējā gadījumā 
ierosinātās izmaiņas uzskatīs par 
pieņemtām.

(b) ja izdarītās izmaiņas būtiski ietekmēs 
ceļojuma norisi — par faktu, ka ceļotājs 
var izbeigt līgumu bez sankciju 
piemērošanas noteiktā saprātīgā termiņā 
vai pieņemt citu organizatora piedāvātu 
alternatīvu, līdzvērtīgu piedāvājumu.

Or. de

Pamatojums

Ir visai svarīgi, kāda nozīme būs izdarītajām izmaiņām. Paredzot vienīgi tiesības izbeigt 
līgumu, ceļotājam īstermiņā netiek dotas nekādas alternatīvas, jo, raugoties no cenas 
viedokļa, tik īsu brīdi pirms ceļojuma sākuma, iespējams, nebūs pieejami adekvāti varianti. 
Tāpēc ceļojuma organizatoram ir jāpiedāvā alternatīvs variants.
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Grozījums Nr. 58

Direktīvas priekšlikums
9. pants – 2. punkts – ba apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(ba) par to, ka ierosinātās izmaiņas 
līgumā uzskatīs par pieņemtām, ja 
ceļotājs nebūs izmantojis tiesības izbeigt 
līgumu vai piekritis alternatīvam
ceļojuma piedāvājumam.

Or. de

Grozījums Nr. 59

Direktīvas priekšlikums
9. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Ja izmaiņas līgumā, kas minētas 
2. punktā, izraisa kompleksā pakalpojuma 
kvalitātes pasliktināšanos vai izmaksu 
samazināšanos, ceļotājam ir tiesības uz 
attiecīgu cenas samazinājumu.

3. Ja 2. punktā minētās izmaiņas līgumā 
vai alternatīvais piedāvājums izraisa 
kompleksā pakalpojuma kvalitātes 
pasliktināšanos vai izmaksu 
samazināšanos, ceļotājam ir tiesības uz 
attiecīgu cenas samazinājumu.

Or. de

Grozījums Nr. 60

Direktīvas priekšlikums
9. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Ja līgumu izbeidz saskaņā ar 2. punkta 
b) apakšpunktu, organizators atmaksā visus 
maksājumus, ko viņš ir saņēmis no ceļotāja 
četrpadsmit dienu laikā pēc līguma 
izbeigšanas. Ceļotājam attiecīgā gadījumā 
ir tiesības uz kompensāciju saskaņā ar 

4. Ja līgumu izbeidz saskaņā ar 2. punkta 
b) apakšpunktu, organizators četrpadsmit 
dienu laikā pēc līguma izbeigšanas
atmaksā visus maksājumus, ko viņš ir 
saņēmis no ceļotāja, tostarp maksājumus 
par papildu pakalpojumiem, kas rezervēti 
ar organizatora starpniecību, piemēram, 
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12. pantu. par ceļojuma apdrošināšanu vai ceļojuma 
atcelšanas apdrošināšanu, vai rezervētiem 
papildu pasākumiem norises vietā. 
Ceļotājam attiecīgā gadījumā ir tiesības uz 
kompensāciju saskaņā ar 12. pantu.

Or. de

Pamatojums

Jānodrošina, ka pilnā mērā tiek atlīdzinātas visas saistībā ar rezervāciju radušās izmaksas.

Grozījums Nr. 61

Direktīvas priekšlikums
10. pants – -1. punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

-1. Ceļotājam, kurš noslēdzis distances 
līgumu vai noslēdzis līgumu ārpus biroja, 
ir tiesības 24 stundu laikā pēc rezervācijas 
apstiprinājuma saņemšanas atteikties no 
līguma. Minētais noteikums neattiecas uz 
distances līgumiem, kas noslēgti mazāk 
nekā 14 dienas pirms ceļojuma sākuma.

Or. de

Pamatojums

Ilgāks laikposms tiesībām atteikties no līguma varētu būt problemātisks, jo par to jāinformē 
daudzi atsevišķi pakalpojumu sniedzēji. 24 stundu termiņam vajadzētu būt iespējamam.

Grozījums Nr. 62

Direktīvas priekšlikums
10. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalstis nodrošina, ka ceļotājs var 
izbeigt līgumu pirms kompleksā 
pakalpojuma sākuma, samaksājot 
organizatoram atbilstīgu kompensāciju. 
Līgumā var norādīt pamatotu izbeigšanas
standarta nodevu, kuras pamatā ir 

1. Dalībvalstis nodrošina, ka ceļotājs var 
izbeigt līgumu pirms kompleksā 
pakalpojuma sākuma, samaksājot 
organizatoram atbilstīgu kompensāciju. 
Līgumā var norādīt pamatotu standarta 
maksu par līguma izbeigšanu, kuru 
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izbeigšanas laiks un parastie izmaksu 
ietaupījumi un ienākumi no ceļojuma 
pakalpojumu alternatīvas izmantošanas. Ja 
līguma izbeigšanas standarta nodeva nav 
paredzēta, kompensācija atbilst kompleksā 
pakalpojuma cenai, atskaitot izdevumus, 
ko organizētājs ir ietaupījis.

nosaka, ņemot vērā līguma izbeigšanas 
brīdi un parastos izmaksu ietaupījumus un 
ienākumus no ceļojuma pakalpojumu 
alternatīvas izmantošanas. Ja standarta 
maksa par līguma izbeigšanu nav 
paredzēta, kompensācija atbilst kompleksā 
pakalpojuma cenai, atskaitot izdevumus, 
ko organizētājs ir ietaupījis. Pierādīt 
kompensācijas apmēra atbilstību ir 
organizatora pienākums.

Or. de

Pamatojums

Tikai ceļojuma organizators var pierādīt, kādas izmaksas viņš ietaupīs. Tikai viņš zina 
attiecīgo ceļojuma pakalpojumu alternatīvo izmantojumu.

Grozījums Nr. 63

Direktīvas priekšlikums
10. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Ceļotājam ir tiesības izbeigt līgumu 
pirms kompleksā pakalpojuma sākuma, 
nemaksājot kompensāciju, ja galamērķa 
vietā vai tās tiešā tuvumā ir izveidojušies 
nenovēršami un ārkārtēji apstākļi un tie 
būtiski ietekmē komplekso pakalpojumu.

2. Ceļotājam ir tiesības izbeigt līgumu 
pirms kompleksā pakalpojuma sākuma, 
nemaksājot kompensāciju, ja pēc ceļojuma 
līguma noslēgšanas galamērķa vietā vai 
tās tiešā tuvumā ir izveidojušies 
nenovēršami un ārkārtēji apstākļi un tie 
būtiski ietekmē komplekso pakalpojumu. 
Šādi apstākļi pastāv, piemēram, tad, ja 
komplekso pakalpojumu būtiski ietekmē 
karadarbība vai dabas katastrofa. 
Nenovēršami un ārkārtas apstākļi jo īpaši 
pastāv tad, ja ticamas un publiski 
pieejamas norādes, piemēram, dalībvalstu 
iestāžu ieteikumi, iesaka atturēties no 
ceļošanas uz attiecīgo galamērķi.

Or. de

Pamatojums

Šis papildinājums atbilst 26. apsvērumam, un saprotamības labad patērētājam šis noteikums 
jāatrod arī likuma tekstā. Tiesības izbeigt līgumu nevar būt spēkā tad, ja, ceļojumu rezervējot, 
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ceļotājam jau ir zināms, ka izraudzītajā galamērķī valda ārkārtas apstākļi.

Grozījums Nr. 64

Direktīvas priekšlikums
10. pants – 3. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(a) cilvēku skaits, kas pieteikušies 
kompleksajam pakalpojumam, ir mazāks 
par minimālo skaitu, kas noteikts līgumā, 
un organizators paziņo ceļotājam par 
izbeigšanu līgumā noteiktajā termiņā un ne 
vēlāk kā 20 dienas pirms kompleksā 
pakalpojuma sākuma; vai

(a) cilvēku skaits, kas pieteikušies 
kompleksajam pakalpojumam, ir mazāks 
par minimālo skaitu, kas noteikts līgumā, 
un organizators paziņo ceļotājam par 
izbeigšanu līgumā noteiktajā termiņā, 
tomēr ne vēlāk kā 

i) līdz divdesmitajai dienai pirms ceļojuma 
sākuma, ja ceļojuma ilgums pārsniedz 
6 dienas,
ii) līdz septītajai dienai pirms ceļojuma 
sākuma, ja ceļojuma ilgums ir no 2 līdz 
6 dienām,
iii) līdz 48 stundām pirms ceļojuma 
sākuma, ja ceļojums ilgst vienu dienu,

Or. de

Pamatojums

Noteikt 20 dienu termiņu visa veida ceļojumiem ir neelastīgi, un šeit būtu ieteicams paredzēt 
atšķirīgus termiņus, vadoties pēc Austrijas sistēmas. Tas būs noderīgi abām pusēm — gan 
uzņēmējiem, gan arī pašiem patērētājiem. Jo patērētājam nav izdevīgi tas, ka 20 dienas pirms 
ceļojuma sākuma tiek anulēts vienas dienas ceļojums, un tas notiek tādēļ, ka ceļojuma 
organizatoram ir ar likumu noteikts pienākums jau 20 dienas iepriekš zināt konkrēto 
dalībnieku skaitu.

Grozījums Nr. 65

Direktīvas priekšlikums
10. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Ja līgumu izbeidz saskaņā ar 1., 2. un 4. Ja līgumu izbeidz saskaņā ar 1., 2. un 
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3. punktu, organizators atmaksā jebkuru
ceļotāja nepamatotu maksājumu 
četrpadsmit dienu laikā.

3. punktu, organizators četrpadsmit dienu 
laikā atmaksā visus ceļotāja samaksātos 
maksājumus.

Or. de

Pamatojums

Varētu būt grūti pierādīt, kuri maksājumi ir nepamatoti, un ko tas konkrēti nozīmē. Kuram 
šajā gadījumā būtu pienākums sniegt pierādījumus?

Grozījums Nr. 66

Direktīvas priekšlikums
11. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Ja kāds no pakalpojumiem netiek sniegts 
saskaņā ar līgumu, organizators novērš 
neatbilstību, ja vien tas nav nesamērīgi.

2. Ja kāds no pakalpojumiem netiek sniegts
saskaņā ar līgumu, organizators novērš 
neatbilstību, ja vien tas nav nesamērīgi vai 
nav noticis ceļotāja paša dēļ. Minētais ir 
spēkā arī tad, ja nav izpildīts 12. panta 
3. punkta b) apakšpunktā minētais 
nosacījums.

Or. de

Pamatojums

Grozījumā paredzēts vienādot šo noteikumu ar noteikumiem par cenas samazinājumu un 
zaudējumu atlīdzinājumu, lai šie noteikumi būtu saskanīgi.

Grozījums Nr. 67

Direktīvas priekšlikums
11. pants – 4.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4.a Šā panta 4. punkta minētajā gadījumā 
ceļotājs var izbeigt līgumu, ja 
pakalpojumu neatbilstība līgumam ir 
būtiska un šo pakalpojumu nav iespējams 
izpildīt vēlāk vai arī tā izpilde bijusi 
nesekmīga.
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Or. de

Grozījums Nr. 68

Direktīvas priekšlikums
11. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Kamēr nav iespējams nodrošināt ceļotāja 
savlaicīgu atgriešanos nenovēršamu un 
ārkārtas apstākļu dēļ, organizatoram nav 
pienākuma segt izmaksas par turpmāku 
uzturēšanos, kas pārsniedz EUR 100 par 
nakti un trīs naktis vienam ceļotājam.

5. Kamēr nav iespējams nodrošināt ceļotāja 
savlaicīgu atgriešanos nenovēršamu un 
ārkārtas apstākļu dēļ, organizatoram ir
pienākums segt izmaksas par turpmāku 
uzturēšanos, nepārsniedzot piecas naktis 
vienam ceļotājam. Organizators gādā par 
izmitināšanu un izraugoties viesnīcu, 
vadās pēc rezervācijā norādītās viesnīcas 
kategorijas. Tikai tad, ja organizators 
skaidri norādījis, ka nevar vai nevēlas 
organizēt izmitināšanu, ceļotājs var pats 
veikt rezervāciju. Šādā gadījumā viņš 
organizatoram var pieprasīt kompensāciju 
par izmitināšanu līdz trijām naktīm bez 
cenas ierobežojuma vai līdz piecām 
naktīm, kompensācijas apmēram 
nepārsniedzot EUR 100 par nakti vienam 
ceļotājam.

Or. de

Pamatojums
Šeit jāmeklē līdzsvarots kompromiss, kas derētu visām iesaistītajām personām. Ja ceļojuma 
organizators pats gādā par naktsmītnēm, tam būtu jāsedz izmitināšanas izmaksas līdz 
5 naktīm bez cenas ierobežojumiem. Ja ceļotājam rezervācija jāveic pašam, tad viņam 
jāsaņem kompensācija vai nu par laikposmu līdz 3 naktīm bez cenas ierobežojumiem vai līdz 
5 naktīm, taču šajā gadījumā kompensācija nevar pārsniegt EUR 100 par nakti.

Grozījums Nr. 69

Direktīvas priekšlikums
11. pants – 6. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6. Izmaksu ierobežojumu, kas minēts 
5. punktā, nepiemēro personām ar 

6. Nenovēršamos ārkārtas apstākļos īpaša 
uzmanība pievēršama personām ar 
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ierobežotām pārvietošanās spējām, kā 
definēts Eiropas Parlamenta un Padomes 
2006. gada 5. jūlija Regulā 
(EK) Nr. 1107/2006 par invalīdu un 
personu ar ierobežotām pārvietošanās 
spējām tiesībām, ceļojot ar gaisa 
transportu, un jebkurai personai, kas tos 
pavada, grūtniecēm un bērniem bez 
pavadoņa, kā arī personām, kam 
nepieciešama īpaša medicīniskā palīdzība, 
ja organizatoram ir paziņots par to 
īpašajām vajadzībām vismaz 48 stundas 
pirms kompleksā pakalpojuma sākuma. 
Organizators nevar atsaukties uz 
nenovēršamiem un ārkārtas apstākļiem, 
lai ierobežotu izmaksas, kā minēts 
5. punktā, ja saskaņā ar piemērojamiem 
Savienības tiesību aktiem uz šiem 
apstākļiem nevar atsaukties attiecīgais 
transporta pakalpojumu sniedzējs.

ierobežotām pārvietošanās spējām.
Organizators savu iespēju robežās ņem 
vērā personu ar ierobežotām 
pārvietošanās spējām attiecīgās 
vajadzības.

__________________
28 OV L 204, 26.7.2006., 1. lpp.

Or. de

Pamatojums

Personām ar ierobežotām pārvietošanās spējām šajā situācijā nebūtu jāparedz labvēlīgāki 
nosacījumi nekā pārējiem ceļotājiem. Aizliegums ierobežot izmaksas par papildu nakšņošanu 
ceļojumu organizatoram rada neaprēķināmu risku. Šāds noteikums radīs īpašu slogu un 
neizdevīgus apstākļus tādiem ceļojumu organizatoriem, kuri specializējušies ceļojumu 
organizēšanā personām ar ierobežotām pārvietošanās spējām, un tas šo uzņēmējdarbības 
jomu darīs mazāk pievilcīgu.

Grozījums Nr. 70

Direktīvas priekšlikums
12. pants – 2. punkts – 1.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ceļotājam ir tiesības uz cenas 
samazinājumu 50 procentu apmērā, ja 
neatbilstības līguma izpildē radušās 
nenovēršamu vai ārkārtas apstākļu dēļ.
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Or. de

Pamatojums

Noteikums par daļēju cenas samazinājumu no jāpārvieto 3. punkta uz 2. punktu.

Grozījums Nr. 71

Direktīvas priekšlikums
12. pants – 3. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Ceļotājam nav tiesību uz cenas 
samazinājumu vai kompensāciju par 
zaudējumiem, ja

3. Ceļotājam nav tiesību uz kompensāciju 
par zaudējumiem, ja

Or. de

Pamatojums

Tiesībām uz cenas samazinājumu būtu jāpastāv neatkarīgi no tā, kādi ir līguma neatbilstīgas 
izpildes iemesli. Šāds cenas samazinājums ir objektīvi pamatots, jo ceļotājs līgumā paredzēto 
pakalpojumu par samaksāto cenu nav saņēmis pilnā apmērā.

Grozījums Nr. 72

Direktīvas priekšlikums
12. pants – 3. punkts – a apakšpunkts – iii punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

iii) radusies nenovēršamu un ārkārtas 
apstākļu dēļ; vai

svītrots

Or. de

Pamatojums

Šāds noteikums būtu pārāk nelabvēlīgs patērētājiem. Minētajos apstākļos riska dalījumam 
jābūt 50:50.

Grozījums Nr. 73

Direktīvas priekšlikums
12. pants – 5. punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Tiesības uz kompensāciju vai cenas 
samazinājumu, kas paredzētas šajā 
direktīvā, neietekmē ceļotāju tiesības 
saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 261/200429, 
Regulu (EK) Nr. 1371/200730, Regulu (ES) 
Nr. 1177/201031 un Regulu (ES) 
Nr. 181/201132. Ceļotājiem ir tiesības 
iesniegt prasības saskaņā ar šo direktīvu un 
minētajām regulām, bet tie nevar attiecībā 
uz tiem pašiem faktiem kumulēt tiesības ar
dažādu juridisko pamatu, ja tiesības 
aizsargā vienas un tās pašas intereses vai 
tām ir viens un tas pats mērķis.

5. Tiesības uz kompensāciju vai cenas 
samazinājumu, kas paredzētas šajā 
direktīvā, neietekmē ceļotāju tiesības 
saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 261/200429, 
Regulu (EK) Nr. 1371/200730, Regulu (ES) 
Nr. 1177/201031 un Regulu (ES) 
Nr. 181/201132. Ceļotājiem ir tiesības 
iesniegt prasības, jo īpaši turpmākas 
prasības par zaudējumu atlīdzinājumu,
saskaņā ar šo direktīvu un minētajām 
regulām. Tomēr nav atļauts attiecībā uz 
tiem pašiem faktiem kumulēt tiesības uz 
zaudējumu atlīdzinājumu, pamatojoties uz 
dažādu juridisko pamatu.

__________________ __________________

29 OV L 46, 17.2.2004., 1. lpp. 29 OV L 46, 17.2.2004., 1. lpp.
30 OV L 315, 3.12.2007., 14. lpp. 30 OV L 315, 3.12.2007., 14. lpp.
31 OV L 334, 17.2.2010., 1. lpp. 31 OV L 334, 17.2.2010., 1. lpp.
32 OV L 55, 28.2.2011., 1. lpp. 32 OV L 55, 28.2.2011., 1. lpp.

Or. de

Pamatojums

Šis grozījums atbilst izmaiņām Regulā par gaisa transporta pasažieru tiesībām, un ir ņemta 
vērā Eiropas Savienības Tiesas tiesvedība (Az.: XZR/111/12). 

Grozījums Nr. 74

Direktīvas priekšlikums
12. pants – 6. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6. Noilguma termiņš prasību iesniegšanai 
saskaņā ar šo pantu nav īsāks par vienu 
gadu.

6. Noilguma termiņš prasību iesniegšanai 
saskaņā ar šo pantu ir divi gadi, skaitot no 
tiesību rašanās brīža.

Or. de
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Pamatojums

Šis divu gadu termiņš sakrīt ar IMCO komitejas 2013. gada 5. novembrī pieņemto termiņu 
Direktīvā par gaisa transporta pasažieru tiesībām.

Grozījums Nr. 75

Direktīvas priekšlikums
14. pants – 1. daļa – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis nodrošina, ka organizators 
sniedz tūlītēju palīdzību ceļotājam, kas 
nonācis grūtībās, jo īpaši:

Dalībvalstis nodrošina, ka organizators 
nekavējoties sniedz atbilstošu palīdzību 
ceļotājam, kas nonācis grūtībās, jo īpaši:

Or. de

Grozījums Nr. 76

Direktīvas priekšlikums
14. pants – 1. daļa – b punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(b) palīdzot ceļotājam izmantot distances 
saziņas līdzekļus un sniedzot alternatīvus 
ceļojuma risinājumus.

(b) palīdzot ceļotājam izmantot distances 
saziņas līdzekļus un atrast alternatīvus 
ceļojuma risinājumus.

Or. de

Grozījums Nr. 77

Direktīvas priekšlikums
14. pants – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Organizators var iekasēt samērīgu samaksu 
par šādu palīdzību, ja situāciju ir 
izraisījusi ceļotāja nolaidība vai nolūks.

Organizators var iekasēt samērīgu samaksu 
par šādu palīdzību.
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Or. de

Pamatojums

Tekstā ir paredzēta iespēja piestādīt rēķinu par izmaksām, kas saistītas ar šādas palīdzības 
sniegšanu, tikai tad, ja ceļotājs nonācis grūtībās paša vainas dēļ. Tas ceļojuma 
organizatoram rada ievērojamu risku.

Grozījums Nr. 78

Direktīvas priekšlikums
15. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalstis nodrošina, ka organizatori 
un mazumtirgotāji, kas veic 
uzņēmējdarbību to teritorijā un veicina 
atbalstītu ceļojumu pakalpojumu iegādi, 
iegādājas nodrošinājumu, ka to 
maksātnespējas gadījumā ceļotāji efektīvi 
un savlaicīgi saņems visu savu izdarīto 
maksājumu atmaksu un, ciktāl ir iekļauta 
pasažieru pārvadāšana, tiem tiks 
nodrošināta efektīva un savlaicīga
repatriācija.

1. Dalībvalstis nodrošina, ka organizatori 
un mazumtirgotāji, kas veicina kompleksu 
pakalpojumu un atbalstītu ceļojumu 
pakalpojumu iegādi, gūst nodrošinājumu 
tam, ka to maksātnespējas gadījumā vai 
kāda saistītos ceļojuma pakalpojumos 
iesaistīta uzņēmuma maksātnespējas 
gadījumā ceļotāji efektīvi un nekavējoties
saņems visu savu izdarīto maksājumu 
atmaksu un, ciktāl ir iekļauta pasažieru 
pārvadāšana, tiem tiks nodrošināta 
repatriācija. Iespēju robežās tiek piedāvāts 
turpināt ceļojumu.

Or. de

Pamatojums

Noteikumiem par aizsardzību maksātnespējas gadījumā, tās apmēru un efektivitāti jābūt 
spēkā gan attiecībā uz kompleksajiem pakalpojumiem, gan saistītiem ceļojumu 
pakalpojumiem. Ceļotāja nogādāšanai atpakaļ nevajadzētu notikt nekavējoties, ja ceļojums 
tik tikko sācies. Ja pastāv iespējas ceļojumu turpināt atbilstoši plānam, tas būtu jādara, cik 
vien ilgi iespējams.

Grozījums Nr. 79

Direktīvas priekšlikums
16. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Ja dalībvalstij ir šaubas par organizatora 4. Ja dalībvalstij ir šaubas par organizatora 
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vai mazumtirgotāja, kas veicina atbalstītu 
ceļojumu pakalpojumu iegādi, aizsardzību 
maksātnespējas gadījumā, ja tie veic 
uzņēmējdarbību citā dalībvalstī un 
darbojas arī pirmās dalībvalsts teritorijā, 
tā lūdz skaidrojumu no uzņēmējdarbības 
dalībvalsts. Dalībvalstis atbildēt uz citu 
dalībvalstu pieprasījumiem vēlākais 15 
darba dienu laikā pēc to saņemšanas.

vai mazumtirgotāja, kas veicina atbalstītu 
ceļojumu pakalpojumu iegādi, aizsardzību 
maksātnespējas gadījumā, ja tie veic 
uzņēmējdarbību citā dalībvalstī, tā lūdz 
skaidrojumu no uzņēmējdarbības 
dalībvalsts. Dalībvalstis atbild uz citu 
dalībvalstu pieprasījumiem vēlākais 
15 darba dienu laikā pēc to saņemšanas.

Or. de

Pamatojums

Pretējā gadījumā šeit būtu pavērtas iespējas apiet atbildību. Grozījums jāaplūko 15. panta 
1. punkta kontekstā.

Grozījums Nr. 80

Direktīvas priekšlikums
17. pants – 1. daļa – b punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) ceļotājs nevarēs izmantot priekšrocības, 
kas ar šo direktīvu piešķirtas tikai 
komplekso pakalpojumu ceļotājiem, taču 
varēs izmantot tiesības uz priekšapmaksas 
atmaksu un, ciktāl ir ietverta pasažieru 
pārvadāšana, uz repatriāciju, ja 
mazumtirgotājs vai kāds no pakalpojumu 
sniedzējiem kļūs maksātnespējīgs.

b) ceļotājs nevarēs izmantot priekšrocības, 
kas ar šo direktīvu piešķirtas tikai 
komplekso pakalpojumu ceļotājiem, taču 
varēs izmantot tiesības uz priekšapmaksas 
atmaksu un, ciktāl ir ietverta pasažieru 
pārvadāšana, uz repatriāciju, ja 
mazumtirgotājs vai kāds no pakalpojumu 
sniedzējiem kļūs maksātnespējīgs, un

Or. de

Grozījums Nr. 81

Direktīvas priekšlikums
17. pants – 1. daļa – ba punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ba) attiecīgā gadījumā informē par spēkā 
esošām tiesībām atteikties no līguma un 
atteikšanās nosacījumiem.
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Or. de

Grozījums Nr. 82

Direktīvas priekšlikums
-18 pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

-18. pants
Informācijas nesniegšana

1. Ja ceļotājs nav ticis informēts par spēkā 
esošām tiesībām atteikties no līguma, viņš 
drīkst bez maksas izbeigt līgumu.
2. Ja ceļotājam nav tikusi sniegta 
informācija par cenas palielināšanu vai 
citām papildu izmaksām, viņam šīs 
izmaksas nav jāsedz.

Or. de

Grozījums Nr. 83

Direktīvas priekšlikums
18. pants 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ja organizators veic uzņēmējdarbību ārpus 
EEZ, mazumtirgotājam, kurš veic 
uzņēmējdarbību kādā dalībvalstī, piemēro 
organizatora pienākumus, kas noteikti IV 
un V nodaļā, izņemot, ja mazumtirgotājs 
pierāda, ka organizators atbilst IV un V 
nodaļas prasībām.

Ja organizators veic uzņēmējdarbību ārpus 
EEZ, mazumtirgotājam, kurš veic 
uzņēmējdarbību kādā dalībvalstī, piemēro 
organizatora pienākumus, kas noteikti IV 
un V nodaļā, izņemot, ja mazumtirgotājs 
pierāda, ka organizators atbilst IV un V 
nodaļas prasībām. Šādam ceļojumu 
organizatoram joprojām saglabājas 
atbildība par zaudējumu atlīdzinājumu 
gadījumos, ja tas nav ar pienācīgu rūpību 
veicis citus līgumā noteiktos pienākumus. 
Šie noteikumi neskar valstī spēkā esošos 
noteikumus par mazumtirgotāja atbildību.

Or. de



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

LV

Grozījums Nr. 84

Direktīvas priekšlikums
19. pants 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis nodrošina, ka mazumtirgotājs, 
kas ir piekritis nodrošināt kompleksā 
pakalpojuma vai atbalstītu ceļojumu 
pakalpojumu rezervāciju vai veicina šādu 
pakalpojumu rezervēšanu, ir atbildīgs par 
kļūdām, kas rodas rezervācijas procesā, ja 
vien šādu kļūdu nav izraisījis pats ceļotājs 
vai nenovēršami un ārkārtas apstākļi.

Dalībvalstis nodrošina, ka mazumtirgotājs, 
kas ir piekritis nodrošināt kompleksā 
pakalpojuma vai atbalstītu ceļojumu 
pakalpojumu rezervāciju vai palīdz veikt
šādu pakalpojumu rezervēšanu, ir atbildīgs 
par kļūdām, ko ir pieļāvis rezervācijas 
procesā. Mazumtirgotājs nav atbildīgs par 
rezervācijas kļūdām, kuras izraisījis pats 
ceļotājs vai nenovēršami ārkārtas apstākļi.

Or. de

Pamatojums

No priekšlikuma 37. apsvēruma teksta izriet, ka mazumtirgotāju var saukt pie atbildības par 
rezervācijas kļūdām tikai tad, ja kļūdas radušās viņa paša vainas dēļ. Būtu nesamērīgi 
paplašināt mazumtirgotāja atbildības jomu ārpus viņa ietekmes sfēras. Tāpēc šis teksta 
precizējums jāizdara arī attiecīgajā direktīvas pantā.

Grozījums Nr. 85

Direktīvas priekšlikums
26. pants – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Direktīvu 90/314/EEK atceļ [18 mēnešus 
pēc šīs direktīvas stāšanās spēkā].

Direktīvu 90/314/EEK atceļ [24 mēnešus 
pēc šīs direktīvas stāšanās spēkā].

Or. de

Grozījums Nr. 86

Direktīvas priekšlikums
26. pants – 1. punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalstis vēlākais līdz [18 mēnešus 
pēc šīs direktīvas stāšanās spēkā] pieņem 
un publicē normatīvos un administratīvos 
noteikumus, kas vajadzīgi, lai izpildītu šīs 
direktīvas prasības. Dalībvalstis šo 
noteikumu tekstus tūlīt dara zināmus 
Komisijai.

(Grozījums neattiecas uz tekstu latviešu 
valodā.)

Or. de

Grozījums Nr. 87

Direktīvas priekšlikums
27. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Tās piemēro minētos noteikumus, sākot 
ar dienu, kad ir pagājuši [astoņpadsmit
mēneši no šīs direktīvas stāšanās spēkā].

2. Tās piemēro minētos noteikumus, sākot 
ar dienu, kad ir pagājuši [24 mēneši no šīs 
direktīvas stāšanās spēkā].

Or. de
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PASKAIDROJUMS

Vispārīgi aspekti
Referents atzinīgi vērtē Direktīvas par kompleksiem ceļojumiem (Direktīva 90/314/EEK) 
pārstrādi, īt īpaši tādēļ, ka ir nepieciešams aptvert arī tiešsaistes tirdzniecību. Tomēr būtu 
jāņem vērā arī tas, ka tūrisma tirgus, jo īpaši tiešsaistē, ir dinamisks, un nemitīgi tiek attīstītas 
jaunas uzņēmējdarbības idejas. Tāpēc direktīvas piemērošanas jomu nevajadzētu noteikt 
pārāk šauru un pārāk konkrētu, lai novērstu to, ka direktīva jau pieņemšanas brīdī ir 
novecojusi. Noteikti jācenšas nepieļaut tādu uzņēmējdarbības modeļu veidošanos, kuru nolūks 
ir apiet direktīvas piemērošanas jomu. Tādēļ ārkārtīgi liela nozīme ir šīs direktīvas 
obligātumam, kā arī dalībvalstu pienākumam nodrošināt direktīvas ievērošanu, efektīvu un 
atbilstoša apmēra aizsardzību pret maksātnespēju, kā arī noteikt sankcijas un piemērot tās 
uzņēmumiem, kuri nepilda savus pienākumus. Ir svarīgi, lai dalībvalstis savstarpēji atzītu 
aizsardzību pret maksātnespēju un lai dalībvalstu administrācijas savstarpēji sadarbotos. 
Turklāt ir īpaši svarīgi, lai dalībvalstis kopā ar Komisiju vērstu sabiedrības uzmanību uz šajā 
direktīvā paredzētajām tiesībām, kā arī uz to, kāda veida ceļojumiem direktīva tiek piemērota, 
un uz kuriem ceļojumiem šī aizsardzība neattiecas.
Vēl ir jānodrošina arī tas, lai jaunā direktīva nepārklātos ar spēkā esošajām regulām par 
pasažieru tiesībām. Izšķirīgi ir tas, ka kumulēt tiesības ir iespējams tikai tad, ja tās neattiecas 
uz vienu un to pašu prasījumu. Savukārt vienmēr vajadzētu būt iespējām izmantot tiesības uz 
turpmākām zaudējumu kompensācijām. Iesaistītajiem uzņēmumiem ir jābūt iespējām celt 
savstarpējas regresa prasības. Kā šī savstarpējā prasību celšana norisinās, nosaka attiecīgās 
dalībvalsts tiesības. Taču patērētājam vienmēr jāvar vērsties pie ceļojuma organizatora, jo 
viņam nav svarīgi, kā tiesiski ir regulētas visas šīs iekšējās attiecības.

Pilnīga saskaņošana vai minimāla saskaņošana
Viens no galvenajiem jautājumiem ir tas, vai būtu jātiecas panākt pilnīgu vai minimālu 
saskaņošanu. Komisijas priekšlikumā tas nav pilnīgi skaidrs. Protams, šajā jautājumā nav 
vienkārši īstenot skaidru pieeju, īpaši ņemot vērā to, ka dažas dalībvalstis, iespējams, izrāda 
lielu pretestību pret pilnīgu saskaņošanu. Tomēr nevajadzētu aizmirst, ka mērķis ir kopīgs 
vienotais tirgus. Tādēļ patērētājiem vajadzētu baudīt vienotu aizsardzību un skaidras, 
nepārprotamas tiesības, kam nevajadzētu atšķirties atkarībā no tā, vai patērētājs dzīvo Eupen
vai Aachen — pilsētās, kas atrodas tikai 16 km attālumā viena no otras, tomēr dažādās 
dalībvalstīs. Līdz ar to referents uzskata, ka pilnīga saskaņošana būtu gan Eiropas patērētāju, 
gan arī — konkurences apsvērumu dēļ — Eiropas uzņēmumu interesēs. Lai garantētu vienotu 
pieeju, direktīvā tiek iekļauts jauns pants „Saskaņošanas pakāpe“, kura teksts atbilst Patērētāju 
tiesību direktīvas 4. pantam. Saskaņā ar šo pantu dalībvalstis nedrīkst nedz paturēt spēkā, 
nedz ieviest savā valstī tādas tiesību normas, kas neatbilst šīs direktīvas noteikumiem‚ ja vien 
pašā direktīvā nav noteikts citādi. Tas attiecas arī uz stingrākām vai mazāk stingrām tiesību 
normām, lai garantētu atšķirīga līmeņa patērētāju tiesību aizsardzību. Referents apzinās, ka 
šajā jautājumā no dalībvalstīm iespējama liela pretestība. Tomēr ir ļoti nepieciešams izveidot 
kopēju augsta līmeņa patērētāju aizsardzības līmeni, jo pretējā gadījumā patērētāji 
dalībvalstīs, kurās aizsardzības līmenis ir zemāks, būs diskriminēti. Ir jātiecas panākt 
aizsardzības līmeņa paaugstināšanu, nevis pazemināšanu. 



PR\1011179LV.doc 53/55 PE524.596v01-00

LV

Piemērošanas joma un definīcijas
Runājot par piemērošanas jomu, tajā nevajadzētu ietvert ceļojumus, kurus piedāvā un 
organizē fiziska vai juridiska persona, kas no šīs darbības negūst nedz tiešu, nedz netiešu 
finansiālu labumu. Ceļojumi, kas organizēti nekomerciālos nolūkos (piemēram, futbola klubu, 
skolu, universitāšu vai labdarības organizāciju rīkoti ceļojumi), nedrīkstētu organizatoram 
radīt pienākumu apdrošināt maksātnespējas risku vai uzņemties atbildību. Tas nebūtu taisnīgi.
Direktīvas 2. pantā arī jāprecizē nosacījumi, ar kādiem tiek piemērots izņēmums darījumu 
braucieniem. Noteicošajam kritērijam vajadzētu būt pamatlīguma esamībai, taču tas, vai 
uzņēmums ir specializējies darījumu braucienu organizēšanā, nebūtu jāuzskata par būtisku
faktoru. Turklāt jautājumā par pamatlīgumu starp ceļotāja darba devēju un uzņēmumu ir 
skaidri jāprecizē, ka runa ir par darba devēju kā juridisku personu. 
Vēl 2. punktā izdarīts papildinājums, nosakot, ka no darbības jomas ir izslēgti tādi līgumi par 
tādiem papildu pakalpojumiem, kurus sniedz kā kompleksa ceļojuma papildu pakalpojumus. 
Šā grozījuma mērķis ir nepieļaut situācijas, ka ceļojumu tirgotāji, jo īpaši nelieli vietējas 
nozīmes ceļojumu biroji, nonāk kompleksa pakalpojuma piedāvātāja statusā, ja klientam 
papildus piedāvā iespēju rezervēt transportu uz izbraukšanas vietu, piemēram, braucienu ar 
vilcienu līdz lidostai, no kuras paredzēta izlidošana. Jo tādā gadījumā viņi līdzās īstajam 
ceļojuma organizatoram būtu atbildīgi par visa ceļojuma norisi. 

Par saistītu ceļojuma pakalpojumu (iepriekš — atbalstītu ceļojuma pakalpojumu (šis jēdziens 
bija jāmaina, jo dažās dalībvalstīs tas jau pastāv un tiek izmantots citā kontekstā)) vai 
kompleksa ceļojuma kritēriju būtu jāuzskata tikai dažādu ceļojuma pakalpojumu, piemēram, 
izmitināšanas, pārvadājuma un autonomas, apvienojums. Direktīva nebūtu jāpiemēro 
situācijās, ja apvienoti divi papildu pakalpojumi vai viens pamatpakalpojums ar vienu 
nebūtisku papildu pakalpojumu. Tādējādi direktīvas darbības jomā nevajadzētu būt līgumiem 
par pasažieru pārvadājumiem, kuros ietilpst nakšņošana, piemēram, braucieniem vilciena 
guļamvagonā vai braucieniem ar prāmi, kuros paredzēta izmitināšana. Turpretī kruīziem un 
vairākas dienas ilgiem braucieniem ar vilcienu, kurus veido vairāki ceļojuma elementi un 
kuriem piemīt izteikts ceļojuma, nevis vienkārši pārvadājuma raksturs, vajadzētu ietilpt 
direktīvas darbības jomā. 
Lai neradītu pārmērīgu slogu viesnīcu nozarei, no direktīvas darbības jomas būtu jāizslēdz 
nakšņošana, kas rezervēta apvienojumā ar tādiem pakalpojumiem kā, piemēram, mūzikla 
apmeklējums vai ķermeņa procedūras, izņemot gadījumus, kad šāds papildu pakalpojums 
nepārprotami ir ceļojuma galvenais elements. Attiecībā uz papildu pakalpojuma iedalīšanu 
kategorijā „būtisks” vai „nebūtisks” pakalpojuma cenas robežvērtībai 20 % nevajadzētu būt 
vienīgajam kritērijam – būtu jāvadās arī pēc ceļojuma rakstura, ceļotāja skaidri paustām 
vēlmēm rezervācijas gaitā vai tirgotāja norādītā apzīmējuma.
Ir svarīgi skaidri nošķirt kompleksos pakalpojumus no atbalstītiem ceļojuma pakalpojumiem 
un precizēt atbildības sadalījumu, jo īpaši arī attiecībā uz informācijas sniegšanu pirms līguma 
noslēgšanas. 

Informācija pirms līguma noslēgšanas, atteikšanās no līguma un līguma izbeigšana
Attiecībā uz informāciju, kas sniedzama pirms līguma noslēgšanas, ceļojuma organizatoram 
nevajadzētu noteikt pārāk daudz pienākumu. Piemēram, noteikt prasību, ka ceļotājs obligāti 
jāinformē par valodām, kurās norisināsies visi pasākumi, vai ka jāsniedz informācija par 
piemērotību ceļotājiem ar ierobežotām pārvietošanās spējām, ir pārspīlēti. Informācija par 
ceļojuma piemērotību cilvēkiem ar ierobežotām pārvietošanās spējām būtu jāsniedz, atbildot 
uz konkrētiem pieprasījumiem. Turpretī ir īpaši svarīgi, lai būtu sniegta visa attiecīgā 
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kontaktinformācija, arī tādiem gadījumiem, kad ceļotājs vēlas sūdzēties par pakalpojumiem, 
kuri neatbilst līguma noteikumiem.
Gadījumos, kad līgums noslēgts ārpus biroja vai ja noslēgtais līgums ir distances līgums, būtu 
noteikti jāpastāv tiesībām no līguma atteikties. Šajā gadījumā ceļotājam vajadzētu būt 
tiesībām atkāpties no līguma 24 stundu laikā pēc rezervācijas apstiprinājuma saņemšanas. 
Tomēr šādam noteikumam nevajadzētu būt spēkā attiecībā uz distances līgumiem, kas 
noslēgti mazāk nekā 14 dienas pirms ceļojuma sākuma.
Turklāt ceļotājiem vajadzētu būt iespējai jebkurā laikā atkāpties no līguma, samaksājot 
atbilstoša apmēra kompensāciju. Pienākums pierādīt kompensācijas apmēra atbilstību ir 
ceļojuma organizatoram, jo tikai viņš var pierādīt, kādi viņam radušies izdevumi vai kādus 
izdevumus viņš ietaupījis. Ja ceļojumu ievērojami ietekmē nenovēršami ārkārtas apstākļi, 
piemēram, karadarbība vai dabas katastrofa, ceļotājam vajadzētu būt iespējai atkāpties no 
līguma, nemaksājot kompensāciju. Tomēr šāds princips nav piemērojams situācijās, kad 
attiecīgie apstākļi pastāvējuši jau pirms ceļojuma rezervācijas un ceļotājs par tiem bijis 
informēts. 

Izmaiņas ceļojuma norisē, cenas samazinājums vai palielinājums
Dažos gadījumos ceļojuma organizatoram var rasties nepieciešamība vienpusēji izdarīt 
izmaiņas ceļojuma līgumā. Ja šādas izmaiņas saistītas ar būtiskām ceļojuma iezīmēm un to 
rezultātā ceļojums ievērojami mainās, ceļotājam ir tiesības atkāpties no līguma, neciešot 
finansiālus zaudējumus. Šādā gadījumā ceļotājam ir jābūt iespējai atteikties no visa ceļojuma, 
tostarp arī rezervētajiem papildu pakalpojumiem. Informēt par cenas palielinājumu drīkstētu 
tikai tad, ja tas veido vismaz 3 % no ceļojuma cenas. Par cenas samazinājumu noteikti 
jāinformē tad, ja samazinājums ir vairāk nekā 3 %. Cenas samazināšanas gadījumā ceļojuma 
organizators var katram ceļotājam aprēķināt līdz EUR 10 kā kompensāciju par 
administratīvajām izmaksām. Cenas izmaiņas vienmēr jāpamato rakstveidā. Gadījumos, ja 
cena paaugstināta par vairāk nekā 10 % vai izdarītas ievērojamas, tomēr pieļaujamas izmaiņas 
līgumā, tiesiskajām sekām vajadzētu būt tādām, ka līdzās tiesībām bez maksas atkāpties no 
ceļojuma līguma, alternatīvi vajadzētu paredzēt tiesības doties citā līdzvērtīgā ceļojumā. Bieži 
vien ceļotājam nav izdevīgs risinājums, ka tiek piedāvāta tikai iespēja atteikties no ceļojuma, 
ja viņš īstermiņā vairs nevar norezervēt līdzvērtīgu ceļojumu. Īpaši liela nozīme tam ir 
aktīvajā atpūtas sezonā vai (nelielu) grupu vai ģimeņu ceļojumu gadījumos. Līdz ar to 
ceļotājam nepieciešama iespēja izvēlēties no šādiem trim variantiem: piekrist tam, ka 
ceļojumam paaugstināta cena, pieņemt alternatīvi piedāvātu ceļojumu vai atkāpties no 
ceļojuma līguma, paturot tiesības nekavējoties saņemt samaksātās ceļojuma cenas atmaksu, 
ieskaitot visas radušās papildu izmaksas. Ja ceļotājs neatbild uz rakstveidā sniegto informāciju 
par izmaiņām līgumā vai cenas pieaugumu par vairāk nekā 10 %, uzskatāms, ka viņš piekrīt 
ceļojuma cenas paaugstināšanai. Ceļojuma organizatoram ir pienākums pierādīt, ka šāda 
informācija tikusi sniegta.

Grūtībās nonākuši ceļotāji 
Ja ceļojuma laikā ceļotājs ir nonācis grūtībās, pie kurām nav vainojams organizators, 
organizatoram tomēr vajadzētu būt pienākumam nekavējoties sniegt atbilstošu palīdzību. Cita 
starpā tas nozīmē darīt pieejamu informāciju, sniegt praktisku palīdzību, piemēram, attiecībā 
uz distances saziņas līdzekļiem, vai meklēt alternatīvus ceļojuma risinājumus. Viss minētais 
tomēr nedrīkst radīt ceļojuma organizatoram finansiālu slogu, jo organizators nekādi nevar 
ietekmēt to, kādām situācijām sevi pakļauj ceļotājs. Ceļotājam pašam ir jāsedz radušās 
papildu izmaksas vai arī jāpiedzen tās no atbildīgās trešās personas. Tomēr ceļojuma 
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organizatoram, sniedzot obligāto informāciju pirms līguma parakstīšanas, būtu jānorāda uz 
ceļojumu apdrošināšanas, kā arī apdrošināšanas, kas sedz izmaksas atkāpšanās no ceļojuma 
gadījumos, iespējām.

Aizsardzība maksātnespējas gadījumā
Ir svarīgi gādāt par visaptverošu aizsardzību maksātnespējas gadījumā. Tas attiecas ne vien uz 
finansiālo nodrošinājumu, bet arī uz citā dalībvalstī ārpus mītnes valsts iestrēguša ceļotāja 
tūlītēju nogādāšanu atpakaļ. Ceļotājiem ir nepieciešama aizsardzība gadījumos, ja ceļojuma 
organizētājs, mazumtirgotājs vai saistītos ceļojuma pakalpojumos iesaistīts uzņēmums kļūst 
maksātnespējīgs. Turklāt būtu jāprecizē, ka ceļotāja nogādāšanai atpakaļ nav obligāti jānotiek 
nekavējoties, jo tas dažos gadījumos varētu nozīmēt, ka ceļotāji būtu jānogādā atpakaļ 
piespiedu kārtā, kaut gan viņu ceļojums tik tikko būtu sācies. Iespēju robežās būtu jācenšas 
piedāvāt iespējas ceļojumu turpināt. 

Objektīva atbildība neatkarīgi no vainas esamības
Ārkārtīgi nozīmīgs jautājums ir arī objektīvā atbildība, kas jāuzņemas neatkarīgi no vainas
esamības. No šādas atbildības pašā būtībā nedrīkst atteikties. Piemēram, ir pareizi tas, ka 
gadījumos, kad nenovēršamu ārkārtas apstākļu dēļ nav iespējams ceļotāju nekavējoties 
nogādāt atpakaļ, ceļojuma organizators uzņemas daļēju atbildību (11. pants) — līdzīgi tas 
risināts, pārskatot Direktīvu par lidojumu pasažieru tiesībām, lai izdarītu grozījumus 
Regulā (EK) Nr. 261/2004. Tomēr šeit situācija nav gluži salīdzināma ar lidojumu situāciju, 
kur runa ir tikai par transportu. Tādēļ ir svarīgi, lai ceļojuma organizators pirmām kārtām 
parūpētos par izmitināšanu. Ceļotājam pašam tas būtu jādara (vai būtu atļauts to darīt) tikai 
tad, ja ceļojuma organizators skaidri norādījis, ka nevar vai nevēlas to darīt. Ja beigu beigās 
ceļotājam tomēr pašam jāatrod, kur apmesties, tad izmitināšanas izmaksas būtu jāierobežo vai 
nu uz 3 naktīm, nenosakot cenas ierobežojumus, vai arī uz 5 naktīm, piemērojot Komisijas 
paredzēto cenas ierobežojumu EUR 100 par nakti. 
Atšķirīga situācija attiecībā uz objektīvo atbildību ir cenas samazinājuma kontekstā 
(12. pants). Komisijas priekšlikums paredz, ka risku par līguma neizpildi nenovēršamu 
ārkārtas apstākļu gadījumā uzņemas tikai pats ceļotājs. Šeit būtu jāparedz, ka risku līdzvērtīgā 
mērā (50:50) uzņemas abas līgumslēdzējas puses. 

Tā kā laika grafiks ir visai saspringts, referents patur iespējas procedūras gaitā ziņojumā vēl 
izdarīt izmaiņas un turpmākus grozījumus. Tā kā šis regulējums skar daudzas interešu grupas, 
kurām var būt dažādas nostājas, teksts tiks rūpīgi pārbaudīts. Turklāt jāņem vērā arī tas, kā 
risināsies Regulas par lidojumu pasažieru tiesībām pārskatīšana, par kuru sarunas vēl nav 
noslēgušās, jo šeit varētu veidoties noteikumu savstarpēja pārklāšanās vai attiecīgā gadījumā 
identiski noteikumi. Referenta mērķis ir panākt līdzsvarotu attiecību starp patērētāju un 
uzņēmēju interesēm. Gala rezultātā vajadzētu panākt saprotamus un labi strukturētu 
regulējumu, kas arī nākotnē atbilstu mūsu laikmeta modernajām norisēm un piedāvātu 
pietiekamu un stabilu aizsardzību visām interešu grupām.


