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Tifsira tas-simboli użati

* Proċedura ta’ konsultazzjoni
*** Proċedura ta’ approvazzjoni

***I Proċedura leġiżlattiva ordinarja (l-ewwel qari)
***II Proċedura leġiżlattiva ordinarja (it-tieni qari)

***III Proċedura leġiżlattiva ordinarja (it-tielet qari)

(It-tip ta’ proċedura jiddependi mill-bażi legali proposta mill-abbozz tal-att.)

Emendi għal abbozz ta’ att

Emendi tal-Parlament maqsumin f’żewġ kolonni

Tħassir hu indikat b’tipa grassa korsiva fil-kolonna tax-xellug.  Is-
sostituzzjonijiet huma indikati b’tipa grassa korsiva fiż-żewġ kolonni. Test 
ġdid hu indikat b’tipa grassa korsiva fil-kolonna tal-lemin.

L-ewwel u t-tieni linja tal-intestatura ta’ kull emenda jidentifikaw il-parti 
rilevanti tal-abbozz tal-att li jkun qed jiġi kkunsidrat. Jekk emenda
tappartjeni għall att eżistenti li l-abbozz tal-att qed ifittex li jemenda, l-
intestatura tal-emenda tinkludi t-tielet linja li tidentifika l-att eżistenti u r-
raba’ linja li tidentifika d-dispożizzjoni f’dak l-att li l-Parlament jixtieq 
jemenda.

Emendi tal-Parlament fil-forma ta’ test konsolidat

Test ġdid hu indikat b’tipa grassa korsiva. Tħassir hu indikat bl-użu tas-
simbolu ▌jew bi ngassar tat-test. Is-sostituzzjonijiet huma indikati b’enfasi 
fuq it-test il-ġdid b’tipa grassa korsiva u bit-tneħħija jew l-ingassar tat-test li 
jkun ġie sostitwit. 
Bħala eċċezzjoni, bidliet purament tekniċi li jsiru mid-dipartimenti tal-
abbozzar waqt it-tħejjija tat-test finali mhumiex enfasizzati.
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ABBOZZ TA’ RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA TAL-PARLAMENT EWROPEW

dwar il-proposta għal direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar vjaġġi kollox 
kompriż u arranġamenti tal-ivvjaġġar assistiti, li temenda r-Regolament (KE) Nru. 
2006/2004, id-Direttiva 2011/83/UE u li tħassar id-Direttiva tal-Kunsill 90/314/KEE
(KUMM(2013)0512 – C7-0215/2013 – 2013/0246(COD))

(Proċedura leġiżlattiva ordinarja: l-ewwel qari)

Il-Parlament Ewropew,

– wara li kkunsidra l-proposta tal-Kummissjoni lill-Parlament u lill-Kunsill
(KUMM(2013)0512),

– wara li kkunsidra l-Artikolu 294(2) u l-Artikolu 114 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-
Unjoni Ewropea, skont liema artikolu l-Kummissjoni ppreżentat il-proposta lill-Parlament
(C7-0215/2013),

– wara li kkunsidra l-Artikolu 294(3) tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

– wara li kkunsidra l-opinjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew,

– wara li kkunsidra l-opinjoni tal-Kumitat tar-Reġjuni, 

– wara li kkunsidra r-Regola 55 tar-Regoli tal-proċedura tiegħu,

– wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għas-Suq Intern u l-Ħarsien tal-Konsumatur u l-
opinjonijiet tal-Kumitat għat-Trasport u t-Turiżmu u l-Kumitat għall-Affarijiet Legali
(A7-0000/2013),

1. Jadotta l-pożizzjoni tiegħu fl-ewwel qari kif tidher hawn taħt;

2. Jitlob lill-Kummissjoni biex terġa’ tirreferi l-kwistjoni lill-Parlament jekk ikollha l-ħsieb li 
temenda l-proposta b’mod sostanzjali jew li tissostitwiha b’test ieħor;

3. Jagħti struzzjonijiet lill-President tiegħu biex jgħaddi/tgħaddi l-pożizzjoni tal-Parlament 
lill-Kunsill u lill-Kummissjoni kif ukoll lill-parlamenti nazzjonali.
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Emenda 1

Proposta għal direttiva
Titolu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Proposta għal Proposta għal
DIRETTIVA TAL-PARLAMENT 
EWROPEW U TAL-KUNSILL

DIRETTIVA TAL-PARLAMENT 
EWROPEW U TAL-KUNSILL

dwar il-vjaġġi kollox kompriż (package 
travel) u arranġamenti tal-ivvjaġġar 
assistiti, li temenda r-Regolament (KE) 
Nru 2006/2004, id-Direttiva 2011/83/UE u 
li tħassar id-Direttiva tal-Kunsill 
90/314/KEE

dwar il-vjaġġi kollox kompriż (package 
travel) u arranġamenti għall-ivvjaġġar
assoċjati, li temenda r-Regolament (KE) 
Nru 2006/2004, id-Direttiva 2011/83/UE u 
li tħassar id-Direttiva tal-Kunsill 
90/314/KEE
(din l-emenda hi applikabbli għat-test
kollu)

Or. de

Ġustifikazzjoni

Emenda orizzontali/tat-test kollu. It-terminu “Bausteinreisen” diġà jeżisti fil-Ġermaniż. Dan 
jirreferi għal vjaġġi fejn organizzatur jippermetti lill-klijent jagħżel minn grupp fiss ta’ 
offerti. Tali offerti huma diġà koperti mill-ambitu tad-Direttiva dwar l-ivvjaġġar kollox inkluż 
u huma soġġetti għall-istess rekwiżiti bħall-vjaġġi kollox inkluż "klassiċi". Il-kategorija
proposta ta’ “Assisted Travel Arrangements” tindika każ differenti.

Emenda 2

Proposta għal direttiva
Premessa 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(5) Skont l-Artikolu 26(2) tat-Trattat, is-
suq intern jinkludi żona mingħajr fruntieri 
interni fejn il-moviment liberu ta’ 
merkanzija u servizzi, u l-libertà ta’ 
stabbiliment huma żgurati. L-
armonizzazzjoni ta’ ċerti aspetti ta’

(5) Skont l-Artikolu 26(2) tat-Trattat, is-
suq intern jinkludi żona mingħajr fruntieri 
interni fejn il-moviment liberu ta’ prodotti
u servizzi, u l-libertà ta’ stabbiliment huma 
żgurati. L-armonizzazzjoni tad-drittijiet u 
l-obbligi li jirriżultaw minn kuntratti ta’ 
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kuntratti ta’ vjaġġi kollox kompriż u 
arranġamenti tal-ivvjaġġar assistiti hija 
meħtieġa għall-ħolqien ta’ suq intern reali 
tal-konsumatur f’dan il-qasam, li ssib l-
aħjar bilanċ bejn livell għoli ta’ protezzjoni 
tal-konsumatur u l-kompetittività tal-
intrapriżi.

vjaġġi kollox kompriż u arranġamenti tal-
ivvjaġġar assistit hija meħtieġa għall-
ħolqien ta’ suq intern reali tal-konsumatur 
f’dan il-qasam, li ssib l-aħjar bilanċ bejn 
livell għoli ta’ protezzjoni tal-konsumatur u 
l-kompetittività tal-intrapriżi.

Or. de

Emenda 3

Proposta għal direttiva
Premessa 7

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(7) Il-maġġoranza ta’ vjaġġaturi li jkunu 
qed jixtru pakketti huma konsumaturi fis-
sens tal-liġi tal-konsumatur tal-Unjoni. Fl-
istess ħin, mhuwiex dejjem faċli li ssir 
distinzjoni bejn il-konsumaturi u r-
rappreżentanti tan-negozji ż-żgħar jew 
professjonisti li jibbukkjaw vjaġġi relatati 
ma’ negozju jew mal-professjoni tagħhom 
permezz tal-istess prenotazzjoni bħala 
konsumaturi. Dawn il-vjaġġaturi ta’ spiss 
jeħtieġu livell simili ta’ protezzjoni. 
B’kuntrast, kumpaniji jew 
organizzazzjonijiet ikbar ta’ spiss jagħmlu 
l-arranġamenti tal-ivvjaġġar għall-
impjegati tagħhom fuq il-bażi ta’ kuntratt 
ta’ qafas ma’ kumpaniji li jispeċjalizzaw fl-
arranġament ta’ vjaġġi fuq xogħol. Dan l-
aħħar tip ta’ arranġamenti tal-ivvjaġġar ma 
jirrikjedix il-livell ta’ protezzjoni maħsuba
għall-konsumaturi. Għalhekk, din id-
Direttiva għandha tapplika għal vjaġġaturi 
fuq negozju biss sakemm ma jkunux 
għamlu arranġamenti għall-ivvjaġġar fuq 
il-bażi ta’ kuntratt ta’ qafas. Sabiex tiġi 
evitata l-konfużjoni mad-definizzjoni tat-
terminu "konsumatur" f’direttivi oħrajn 
għall-protezzjoni tal-konsumatur, persuni 
protetti skont din id-Direttiva għandhom 
jiġu riferuti bħala “vjaġġaturi”.

(7) Il-maġġoranza ta’ vjaġġaturi li jkunu 
qed jixtru pakketti huma konsumaturi fis-
sens tal-liġi tal-konsumatur tal-Unjoni. Fl-
istess ħin, mhuwiex dejjem faċli li ssir 
distinzjoni bejn il-konsumaturi u r-
rappreżentanti tan-negozji jew 
professjonisti li jibbukkjaw vjaġġi relatati 
ma’ negozju jew mal-professjoni tagħhom 
permezz tal-istess prenotazzjoni bħala 
konsumaturi. Dawn il-vjaġġaturi spiss 
jeħtieġu livell simili ta’ protezzjoni. 
B’kuntrast, kumpaniji jew 
organizzazzjonijiet spiss jagħmlu kuntratti 
ta’ qafas ma’ kumpaniji għal vjaġġi fuq 
xogħol tal-impjegati, il-membri u r-
rappreżentanti tagħhom. Dan l-aħħar tip 
ta’ arranġamenti tal-ivvjaġġar ma 
jirrikjedix il-livell ta’ protezzjoni maħsub
għall-konsumaturi. Għalhekk, din id-
Direttiva għandha tapplika għal vjaġġaturi 
fuq negozju biss sakemm ma jkunux 
għamlu arranġamenti għall-ivvjaġġar fuq 
il-bażi ta’ kuntratt ta’ qafas. Sabiex tiġi 
evitata l-konfużjoni mad-definizzjoni tat-
terminu "konsumatur" f’direttivi oħrajn 
għall-protezzjoni tal-konsumatur, persuni 
protetti skont din id-Direttiva għandhom 
jiġu indikati bħala “vjaġġaturi”.
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Or. de

Ġustifikazzjoni

Biż-żieda tal-membri u r-rappreżentanti jidher ċar, li "min iħaddem" hu persuna ġuridika. Il-
kriterju ta’ “kumpanija li tispeċjalizza fl-organizzazzjoni ta’ vjaġġi fuq xogħol” għandu 
jitwaqqa’, minħabba li jista’ jwassal għal ambigwità. Il-kuntratt ta’ qafas għandu jkun 
biżżejjed bħala prerekwiżit.

Emenda 4

Proposta għal direttiva
Premessa 16

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(16) Biss il-kombinazzjoni ta’ servizzi tal-
ivvjaġġar differenti, bħall-akkomodazzjoni, 
it-trasport ta’ passiġġieri permezz tax-
xarabank, bil-ferrovija, bil-baħar jew bl-
ajru, kif ukoll il-kiri tal-karozzi, għandhom 
jiġu kkunsidrati sabiex jiġi identifikat 
pakkett jew arranġament ta’ vjaġġ assistit. 
Akkomodazzjoni għal skopijiet 
residenzjali, inkluża għal korsijiet tal-
lingwa fit-tul, ma għandhomx jitqiesu 
bħala akkomodazzjoni fit-tifsira ta’ din id-
Direttiva.

(16) Il-kombinazzjoni ta’ servizzi tal-
ivvjaġġar differenti, bħall-akkomodazzjoni, 
it-trasport ta’ passiġġieri permezz tax-
xarabank, bil-ferrovija, bil-baħar jew bl-
ajru, kif ukoll il-kiri tal-karozzi, għandhom 
jiġu kkunsidrati sabiex jiġi identifikat 
pakkett jew arranġament ta’ vjaġġ assistit.
Sempliċi ljieli f’lukanda flimkien ma’ 
arranġamenti bbukkjati bħal biljetti għal 
musicals jew trattamenti fi spa għandhom 
jiġu esklużi meta dan is-servizz ma 
jikkostitwixxix proporzjon konsiderevoli 
tal-vjaġġ jew jekk ma jkunx ċar li l-
element prinċipali tal-vjaġġ ikunx servizz 
anċillari. Akkomodazzjoni għal skopijiet 
residenzjali għal iżjed minn xahar jew fejn 
ma tkun identifikata ebda destinazzjoni 
turistika, bħal pereżempju għal korsijiet 
tal-lingwa fit-tul, ma għandhomx jitqiesu 
bħala akkomodazzjoni fit-tifsira ta’ din id-
Direttiva.

Or. de

Emenda 5

Proposta għal direttiva
Premessa 16a (ġdida)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(16a) Trasport bix-xarabank, bil-ferrovija, 
bil-baħar jew bl-ajruplan, li jinkludi
akkomodazzjoni, pereżempju, vjaġġi bil-
lanċa b’akkomodazzjoni għal billejl jew
vjaġġi bil-ferrovija b’akkomodazzjoni 
f’kuċċetta, għandhom jitqiesu bħala
servizz ta’ vjaġġ individwali, billi f’dan il-
każ jidher b’mod ċar li t-trasport hu l-
karatteristika predominanti.

Or. de

Emenda 6

Proposta għal direttiva
Premessa 17

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(17) Servizzi turistiċi oħrajn, bħal 
ammissjoni għal kunċerti, avvenimenti 
sportivi, eskursjonijiet jew parks għal 
avvenimenti huma servizzi li, flimkien ma’ 
ġarr ta’ passiġġieri, l-akkomodazzjoni 
u/jew il-kiri tal-karozzi, għandhom jitqiesu 
bħala kapaċi li jikkostitwixxu pakkett jew 
arranġament tal-ivvjaġġar assistit. 
Madankollu, dawn il-pakketti għandhom 
ikunu biss fil-kamp ta’ applikazzjoni tad-
Direttiva jekk servizz turistiku rilevanti 
jammonta għal parti sinifikanti tal-pakkett. 
Ġeneralment, servizz turistiku għandu 
jitqies bħala parti sinifikanti tal-pakkett 
jekk dan huwa ekwivalenti għal aktar minn 
20 % tal-prezz totali jew inkella 
jirrappreżenta fattur essenzjali tal-vjaġġ 
jew btala. Servizzi anċillari, bħall-
assigurazzjoni tal-ivvjaġġar, it-trasport tal-
bagalji, ikliet u t-tindif pprovduti bħala 
parti ta’ akkomodazzjoni, ma għandhomx 
jitqiesu bħala servizzi turistiċi bi dritt 
proprju tagħhom.

(17) Servizzi turistiċi oħrajn, bħal biljetti
għal kunċerti, avvenimenti sportivi, 
eskursjonijiet jew parks għal avvenimenti 
huma servizzi li, flimkien ma’ ġarr ta’ 
passiġġieri, l-akkomodazzjoni u/jew il-kiri 
tal-karozzi, għandhom jitqiesu bħala kapaċi 
li jikkostitwixxu pakkett jew arranġament 
tal-ivvjaġġar assistit. Madankollu, dawn il-
pakketti għandhom ikunu biss fil-kamp ta’ 
applikazzjoni tad-Direttiva jekk servizz 
turistiku rilevanti jammonta għal parti 
sinifikanti tal-pakkett. Ġeneralment, 
servizz turistiku għandu jitqies bħala parti 
sinifikanti tal-pakkett, jekk ikun
espliċitament indikat bħala tali, jekk dan 
huwa ekwivalenti għal aktar minn 20 % 
tal-prezz totali jew inkella jirrappreżenta 
fattur essenzjali tal-vjaġġ jew btala. 
Servizzi anċillari, speċjalment bħall-
assigurazzjoni tal-ivvjaġġar, it-trasport
bejn stazzjon tal-ferrovija u l-
akkomodazzjoni, trasport fil-bidu tal-
vjaġġ kif ukoll f’termini ta’ eskursjonijiet,   
trasport tal-bagalji, bejgħ ta’biljetti għall-
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iskijjar, kiri ta’ roti, ikliet u t-tindif 
ipprovduti bħala parti ta’ akkomodazzjoni, 
ma għandhomx jitqiesu bħala servizzi 
turistiċi separati.

Or. de

Emenda 7

Proposta għal direttiva
Premessa 18

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(18) Għandu jiġi ċċarat ukoll li l-kuntratti li 
bihom negozjant jintitola l-vjaġġatur wara 
l-konklużjoni tal-kuntratt biex jagħżel fost 
għażla ta’ tipi differenti ta’ servizzi tal-
ivvjaġġar, bħal fil-każ ta’ pakkett ta’ rigal 
tal-ivvjaġġar, għandhom jikkostitwixxu 
pakkett. Barra minn hekk, għadd ta’ 
servizzi ta’ vjaġġar għandhom jitqiesu 
bħala pakkett fejn l-isem jew id-dettalji tal-
vjaġġatur meħtieġa biex tkun konkluża 
tranżazzjoni tal-prenotazzjoni huma 
trasferiti bejn in-negozjanti mhux aktar 
tard minn meta l-prenotazzjoni tal-ewwel 
servizz hija kkonfermata. Id-dettalji 
neċessarji għall-konklużjoni tat-
tranżazzjoni tal-prenotazzjoni jirrelataw 
ma’ dettalji tal-kard tal-kreditu jew 
informazzjoni oħra meħtieġa sabiex 
jinkiseb il-pagament. Min-naħa l-oħra, it-
trasferiment sempliċi ta’ dettalji bħad-
destinazzjoni tal-ivvjaġġar jew il-ħinijiet 
tal-ivvjaġġar ma għandux ikun biżżejjed.

(18) Għandu jiġi ċċarat ukoll li l-kuntratti li 
bihom negozjant jintitola l-vjaġġatur wara 
l-konklużjoni tal-kuntratt biex jagħżel fost 
għażla ta’ tipi differenti ta’ servizzi tal-
ivvjaġġar, bħal fil-każ ta’ pakkett ta’ rigal 
tal-ivvjaġġar, għandhom jikkostitwixxu 
pakkett. Għadd ta’ servizzi ta’ vjaġġar 
għandhom jitqiesu wkoll bħala pakkett 
fejn, biex tkun konkluża tranżazzjoni tal-
prenotazzjoni, l-isem tal-vjaġġatur jew id-
dettalji tal-prenotazzjoni meħtieġa jiġu 
trasferiti bejn in-negozjanti. Barra minn 
hekk, kruċieri u vjaġġi ta’ ħafna ġranet 
bil-ferrovija u b’akkomodazzjoni 
għandhom jgħoddu bħala pakketti ta’ 
vjaġġar, għaliex ilaqqgħu flimkien it-
trasport, l-akkomodazzjoni u l-ikliet.

Or. de

Ġustifikazzjoni

It-terminu informazzjoni oħra meħtieġa hu vag wisq, għandhom ikunu inklużi b’mod ċar id-
dettalji tal-prenotazzjoni. Il-limitazzjoni waqt il-prenotazzjoni toffri lakuni inaċċettabli sabiex 
jiġu evitati l-obbligi tad-Direttiva. Barra minn hekk, hu dubjuż jekk l-informazzjoni dwar il-
kard tal-kreditu eċċ. tistax tiġi żvelata mingħajr il-kunsens tal-vjaġġatur, (protezzjoni tad-
dejta!). Barra minn hekk, kruċiera jew vjaġġ ta’ ħafna ġranet bil-ferrovija b’akkomodazzjoni
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(eż. fuq l-Orient Express) għandhom jgħoddu bħala  pakkett.

Emenda 8

Proposta għal direttiva
Premessa 19

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(19) Billi hemm inqas ħtieġa li jiġu protetti 
l-vjaġġaturi f’każijiet ta’ vjaġġi għal żmien 
qasir, u sabiex jiġi evitat piż mhux meħtieġ 
għall-kummerċjanti, vjaġġi li jdumu anqas 
minn 24 siegħa li ma jinkludux 
akkomodazzjoni kif ukoll pakketti 
organizzati b’mod okkażjonali, għandhom 
ikunu esklużi mill-kamp ta’ applikazzjoni 
ta’ din id-Direttiva.

Billi hemm inqas ħtieġa li jiġu protetti l-
vjaġġaturi f’każijiet ta’ vjaġġi għal żmien 
qasir, u sabiex jiġi evitat piż mhux meħtieġ 
għall-kummerċjanti, vjaġġi li jdumu anqas 
minn 24 siegħa li ma jinkludux 
akkomodazzjoni, għandhom ikunu esklużi 
mill-kamp ta’ applikazzjoni ta’ din id-
Direttiva. L-istess għandu japplika għall-
pakkett jew arranġament tal-ivvjaġġar 
assistit, li jiġu offruti jew miġbura minn
persuna fiżika jew ġuridika li ma tiksibx
qligħ finanzjarju, la dirett u lanqas
indirett, minn din l-attività.

Or. de

Ġustifikazzjoni

L-attività ma għandhiex tkun ta’ natura kummerċjali, anke f’każ ta’ vjaġġi organizzati b’mod 
okkażjonali. Vjaġġi ta’ klabbs tal-ħbieb tal-bowling, pereżempju, ma għandhomx ikunu 
inklużi għaliex dawn ma għandhom ebda karattru kummerċjali. Iżda l-affarijiet huma 
differenti fejn għandhom x’jaqsmu vjaġġi organizzati b’mod okkażjonali għal skopijiet 
kummerċjali, pereżempju, pellegrinaġġi ta’ darba fis-sena lejn il-Mekka.

Emenda 9

Proposta għal direttiva
Premessa 21

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(21) Fir-rigward ta’ pakketti, il-bejjiegħa 
bl-imnut għandhom ikunu responsabbli 
flimkien mal-organizzatur biex tiġi 
pprovduta informazzjoni prekuntrattwali. 
Fl-istess ħin għandu jiġi ċċarat li huma 
responsabbli għal żbalji fi prenotazzjoni. 
Biex tkun faċilitata l-komunikazzjoni, 

(21) Fir-rigward ta’ pakketti, il-bejjiegħa 
bl-imnut għandhom ikunu responsabbli 
flimkien mal-organizzatur biex tiġi 
pprovduta informazzjoni prekuntrattwali. 
Fl-istess ħin għandu jiġi ċċarat li huma 
responsabbli għal żbalji fil-prenotazzjoni, 
meta dawn jagħmlu żbalji waqt il-
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partikolarment f’kawżi transfruntiera, 
vjaġġaturi għandhom ikollhom il-
possibbiltà li jikkuntattjaw l-organizzatur 
ukoll permezz tal-bejjiegħ bl-imnut li 
jkunu xtraw il-pakkett minnu.

prenotazzjoni. Biex tkun faċilitata l-
komunikazzjoni, partikolarment f’kawżi 
transfruntiera, vjaġġaturi għandu jkollhom
il-possibbiltà li jikkuntattjaw l-organizzatur 
ukoll permezz tal-bejjiegħ bl-imnut li 
jkunu bbukkjaw il-pakkett mingħandu.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Kuntest tal-Premessa 37, li hu identiku.

Emenda 10

Proposta għal direttiva
Premessa 23

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(23) Informazzjoni ewlenija, pereżempju 
dwar il-karatteristiċi prinċipali ta’ servizzi 
tal-ivvjaġġar jew il-prezzijiet, ipprovduti 
fir-riklami, fil-websajt tal-organizzatur jew 
f’fuljetti bħala parti tal-informazzjoni 
prekuntrattwali, għandha tkun vinkolanti, 
sakemm l-organizzatur jirriżerva l-
possibbiltà li jagħmel emendi għal dawk l-
elementi u sakemm dawn il-bidliet huma 
b’mod ċar u prominenti kkomunikati lil 
min jivvjaġġa qabel ma jiġi konkluż il-
kuntratt. Madankollu, fid-dawl ta’ 
teknoloġiji ġodda ta’ komunikazzjoni, ma 
għadx hemm il-ħtieġa li jiġu stabbiliti 
regoli speċifiċi fuq fuljetti, filwaqt li huwa 
xieraq li jiġi żgurat li, f’ċerti ċirkostanzi, 
bidliet li jkollhom impatt fuq l-eżekuzzjoni 
tal-kuntratt huma kkomunikati bejn il-
partijiet fuq mezz li jservi fit-tul 
aċċessibbli għal referenza futura. Dejjem 
għandu jkun possibbli li jsiru bidliet f’dik 
l-informazzjoni fejn iż-żewġ partijiet 
kontraenti jiftehmu espliċitament dwar 
dan.

(23) Informazzjoni ewlenija, pereżempju 
dwar il-karatteristiċi prinċipali ta’ servizzi 
tal-ivvjaġġar jew il-prezzijiet, ipprovduti 
fir-riklami, fil-websajt tal-organizzatur jew 
f’fuljetti bħala parti tal-informazzjoni 
prekuntrattwali, għandha tkun vinkolanti, 
sakemm l-organizzatur jirriżerva l-
possibbiltà li jagħmel emendi għal dawk l-
elementi u sakemm dawn il-bidliet huma 
b’mod ċar u prominenti kkomunikati lil 
min jivvjaġġa qabel ma jiġi konkluż il-
kuntratt.

Or. de
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Emenda 11

Proposta għal direttiva
Premessa 23a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(23a) Ħinijiet tat-titjiriet għandhom ikunu 
parti fissa tal-kuntratt u huma fost il-
karatteristiċi essenzjali ta’ vjaġġ. Ma 
għandux ikun hemm devjazzjoni
minnhom b’aktar minn 3 sigħat.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Organizzaturi u trasportaturi tal-ajru spiss "jattiraw" il-klijenti permezz ta’ ħinijiet tat-
titjiriet pjaċevoli, iżda mbagħad ibiddlu l-ħin tat-titjiriet fl-aħħar minuta speċjalment għal 
vjaġġi kollox inkluż biex jużaw slotts orħos f’nofs ta’ lejl. Fl-interess tat-tijib tas-servizz, l-
operaturi/trasportaturi tal-ajru għandhom ikunu obbligati li jaderixxu mal-ħinijiet tat-titjiriet
miftiehma u jikkomunikaw is-slotts tagħhom fil-ħin, biex il-vjaġġatur ikun jista’ jagħmel l-
arranġamenti tiegħu skont dawn il-ħinijiet u jkun jista’ jibbukkja l-vjaġġ kif, fl-aħħar nett, 
ikun se jitwettaq verament.

Emenda 12

Proposta għal direttiva
Premessa 23b (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(23b) Madankollu, fid-dawl ta’ teknoloġiji 
ġodda tal-komunikazzjoni, ma għadx 
hemm il-ħtieġa li jiġu stabbiliti regoli 
speċifiċi fuq fuljetti, filwaqt li huwa 
xieraq li jiġi żgurat li bidliet li jkollhom 
impatt fuq l-eżekuzzjoni tal-kuntratt jiġu 
kkomunikati bejn il-partijiet fuq mezz li 
jservi fit-tul ta’ aċċess għal referenza 
futura. Dejjem għandu jkun possibbli li 
jsiru bidliet f’dik l-informazzjoni fejn iż-
żewġ partijiet kontraenti jiftiehmu 
espliċitament dwar dan.
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Or. de

Ġustifikazzjoni

Il-komponent tat-test hu meħud mill-Premessa 23 (qadima), iżda l-limitazzjoni “f’ċerti 
ċirkostanzi” tħassret.

Emenda 13

Proposta għal direttiva
Premessa 26

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(26) Billi pakketti huma normalment 
mixtrija żmien twil qabel l-eżekuzzjoni 
tagħhom, jistgħu jseħħu avvenimenti mhux 
previsti. Għalhekk l-vjaġġatur għandu, taħt 
ċerti kundizzjonijiet, ikun intitolat li 
jittrasferixxi pakkett għal vjaġġatur ieħor. 
F’sitwazzjonijiet bħal dawn, l-organizzatur 
għandu jkun jista’ jirkupra l-ispejjeż 
tiegħu, pereżempju jekk subkuntrattur 
jeħtieġ tariffa għall-bdil ta’ isem il-
vjaġġatur jew għall-kanċellazzjoni ta’ 
biljett tat-trasport u l-ħruġ ta’ wieħed ġdid. 
Il-vjaġġaturi għandu jkollhom ukoll il-
possibbiltà li jikkanċellaw il-kuntratt fi 
kwalunkwe żmien qabel il-bidu tal-pakkett 
billi jħallsu kumpens xieraq, kif ukoll id-
dritt li jitterminaw il-kuntratt mingħajr ma 
jitħallas kumpens fejn dan ma jistax jiġi 
evitat u ċirkustanzi straordinarji bħal 
gwerra jew diżastru naturali se jaffettwaw 
b’mod sinifikanti pakkett.Ċirkostanzi 
inevitabbli u straordinarji għandhom 
b’mod partikolari jitqiesu li jeżistu fejn
rapporti kredibbli u pubblikament 
disponibbli, bħal rakkomandazzjonijiet 
maħruġa mill-awtoritajiet tal-Istati 
Membri, jagħtu parir kontra l-ivvjaġġar 
għall-post tad-destinazzjoni.

(26) Billi pakketti huma normalment 
mixtrija żmien twil qabel l-eżekuzzjoni
tagħhom, jistgħu jseħħu avvenimenti mhux 
previsti. Għalhekk il-vjaġġatur għandu, 
taħt ċerti kundizzjonijiet, ikun intitolat li 
jittrasferixxi pakkett lil vjaġġatur ieħor. 
F’sitwazzjonijiet bħal dawn, l-organizzatur 
għandu jkun jista’ jirkupra l-ispejjeż 
tiegħu, pereżempju jekk subkuntrattur 
jesiġi tariffa għall-bdil ta’ isem il-vjaġġatur 
jew għall-kanċellazzjoni ta’ biljett tat-
trasport u l-ħruġ ta’ wieħed ġdid. Il-
vjaġġaturi għandu jkollhom ukoll il-
possibbiltà li jikkanċellaw il-kuntratt fi 
kwalunkwe żmien qabel il-bidu tal-pakkett 
billi jħallsu kumpens xieraq, kif ukoll id-
dritt li jitterminaw il-kuntratt mingħajr ma 
jitħallas kumpens fejn dan ma jistax jiġi 
evitat u ċirkustanzi straordinarji bħal 
gwerra jew diżastru naturali se jaffettwaw 
b’mod sinifikanti l-pakkett, meta dawn l-
avvenimenti jseħħu wara l-konklużjoni
tal-kuntratt tal-vjaġġ. Ċirkostanzi 
inevitabbli u straordinarji għandhom 
b’mod partikolari jitqiesu li jeżistu fejn 
rapporti kredibbli u pubblikament 
disponibbli, bħal rakkomandazzjonijiet 
maħruġa mill-awtoritajiet tal-Istati 
Membri, jagħtu parir kontra l-ivvjaġġar 
għall-post tad-destinazzjoni.

Or. de
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Ġustifikazzjoni

Jekk il-vjaġġatur ikun ibbukkja meta kien jaf b’dawn iċ-ċirkostanzi, l-irtirar bla ħlas mill-
kuntratt ikun ħaġa sproporzjonata.

Emenda 14

Proposta għal direttiva
Premessa 28

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(28) F’ċerti każijiet l-organizzaturi 
għandhom jitħallew jagħmlu tibdiliet 
unilaterali għall-kuntratt ta’ vjaġġ b’kollox 
kompriż. Madankollu, il-passiġġieri 
għandu jkollhom id-dritt li jitterminaw il-
kuntratt jekk l-emendi proposti jbiddlu 
b’mod sinifikanti kwalunkwe mill-
karatteristiċi prinċipali tas-servizzi tal-
ivvjaġġar. Żidiet fil-prezzijiet għandhom 
ikunu possibbli biss jekk kien hemm bidla 
fil-prezz tal-fjuwil għat-trasport ta’ 
passiġġieri, fit-taxxi jew il-miżati imposti 
minn parti terza li mhux direttament 
involuta fl-eżekuzzjoni ta’ servizzi tal-
ivvjaġġar inklużi jew fir-rati tal-kambju 
rilevanti għall-pakkett u jekk kemm ċaqliq 
’il fuq u ’l isfel tar-reviżjoni tal-prezz ikun 
espressament riżervat fil-kuntratt. Żidiet 
fil-prezzijiet għandhom ikunu limitati 
għal 10 % tal-prezz tal-pakkett.

(28) F’ċerti każijiet l-organizzaturi 
għandhom jitħallew jagħmlu tibdiliet 
unilaterali għall-kuntratt ta’ vjaġġ b’kollox 
kompriż. Madankollu, il-passiġġieri 
għandu jkollhom id-dritt li jitterminaw il-
kuntratt jekk l-emendi proposti jbiddlu 
b’mod sinifikanti kwalunkwe mill-
karatteristiċi prinċipali tas-servizzi tal-
ivvjaġġar. Żidiet fil-prezzijiet għandhom 
ikunu possibbli biss jekk kien hemm bidla 
fil-prezz tal-fjuwil għat-trasport ta’ 
passiġġieri, fit-taxxi jew il-miżati imposti 
minn parti terza li mhux direttament 
involuta fl-eżekuzzjoni ta’ servizzi tal-
ivvjaġġar inklużi jew fir-rati tal-kambju 
rilevanti għall-pakkett u jekk kemm ċaqliq 
’il fuq u ’l isfel tar-reviżjoni tal-prezz ikun 
espressament riżervat fil-kuntratt. Il-
vjaġġaturi għandu jkollhom id-dritt 
jikkanċellaw il-kuntratt bla ma jkunu 
obbligati jħallsu kumpens jew li jaċċettaw 
alternattiva ta’ vjaġġ tal-istess valur 
offruta mill-organizzatur, jekk iż-żieda fil-
prezz taqbeż l-10 % tal-prezz oriġinali tal-
pakkett.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Bir-regola eżistenti s’issa, żidiet leġittimi fil-prezzijiet ta’ iżjed minn 10 % ma kinux ikunu 
possibbli.
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Emenda 15

Proposta għal direttiva
Premessa 28a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(28a) Żieda fil-prezz għandha dejjem tiġi
ġustifikata bil-miktub. Jekk issir żieda fil-
prezz ta’ aktar minn 10 %, il-vjaġġatur 
għandu jiġi offrut bil-miktub il-possibbiltà 
li jirtira mill-kuntratt jew alternattiva li 
jibbukkja vjaġġ ekwivalenti għall-valur
tal-vjaġġ ibbukkjat oriġinarjament. Jekk 
il-vjaġġatur ma jużax din il-possibbiltà, 
jitqies li l-vjaġġ bil-prezz miżjud ikun ġie
aċċettat. L-oneru tal-prova ta’ aċċess 
għall-komunikazzjoni bil-miktub għandu 
jkun tal-organizzatur.

Or. de

Emenda 16

Proposta għal direttiva
Premessa 31

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(31) Din id-Direttiva ma għandhiex 
taffettwa d-drittijiet ta’ vjaġġaturi biex il-
pretensjonijiet ikunu ppreżentati kemm 
b’din id-Direttiva u bi kwalunkwe 
leġiżlazzjoni oħra rilevanti tal-Unjoni, 
b’mod li l-vjaġġaturi se jkomplu jkollhom 
il-possibilità li jindirizzaw it-talbiet lill-
organizzatur, it-trasportatur jew 
kwalunkwe parti oħra responsabbli, jew, 
skont kif ikun il-każ, għal diversi partijiet. 
Għandu jiġi ċċarat li ma jistgħux 
jakkumulaw id-drittijiet permezz ta’ 
bażijiet legali differenti jekk id-drittijiet 
jħarsu l-istess interess jew li jkollhom l-
istess objettiv. Ir-responsabbiltà tal-
organizzatur hija mingħajr preġudizzju 
għad-dritt li jitfittex rimedju minn partijiet 

(31) Din id-Direttiva ma għandhiex 
taffettwa d-drittijiet ta’ vjaġġaturi biex il-
pretensjonijiet ikunu ppreżentati kemm 
b’din id-Direttiva u bi kwalunkwe 
leġiżlazzjoni oħra rilevanti tal-Unjoni, 
b’mod li l-vjaġġaturi se jkomplu jkollhom 
il-possibilità li jindirizzaw it-talbiet lill-
organizzatur, it-trasportatur jew 
kwalunkwe parti oħra responsabbli, jew, 
skont kif ikun il-każ, lil diversi partijiet. 
Għandu jiġi ċċarat li talbiet għal kumpens 
għall-istess sitwazzjoni legali ma jistgħux
jiġu akkumulati abbażi ta’ regolamenti 
diversi. Ir-responsabbiltà tal-organizzatur 
hija mingħajr preġudizzju għad-dritt li 
jitfittex rimedju minn partijiet terzi, inklużi 
fornituri ta’ servizzi.
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terzi, inklużi fornituri ta’ servizzi.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Dwar dan ara wkoll l-emenda tal-Art. 12 V

Emenda 17

Proposta għal direttiva
Premessa 32

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(32) Jekk il-vjaġġatur hu f’diffikultà waqt 
il-vjaġġ jew il-vaganza, l-organizzatur 
għandu jkun obbligat li jagħti assistenza 
fil-pront. Tali assistenza għandha 
tikkonsisti prinċipalment fil-forniment, fejn 
xieraq, ta’ informazzjoni dwar aspetti 
bħalma huma s-servizzi tas-saħħa, 
awtoritajiet lokali u assistenza konsulari, 
kif ukoll għajnuna prattika, pereżempju fir-
rigward ta’ komunikazzjoni mill-bogħod u 
arranġamenti alternattivi tal-ivvjaġġar.

(32) Jekk il-vjaġġatur hu f’diffikultà waqt 
il-vjaġġ jew il-vaganza, l-organizzatur 
għandu jkun obbligat li jagħti assistenza 
xierqa fil-pront. Tali assistenza għandha 
tikkonsisti prinċipalment fil-forniment, fejn 
xieraq, ta’ informazzjoni dwar aspetti 
bħalma huma s-servizzi tas-saħħa, 
awtoritajiet lokali u assistenza konsulari, 
kif ukoll għajnuna prattika, pereżempju fir-
rigward ta’ komunikazzjoni mill-bogħod u 
l-ksib ta’ arranġamenti alternattivi tal-
ivvjaġġar.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Għandu jiġi ċċarat li l-organizzatur mhuwiex obbligat li, pereżempju, jaċċetta li jħallas anke 
l-ispejjeż għall-arranġamenti ta’ vjaġġi alternattivi meħtieġa mill-vjaġġatur. Mhix ir-
responsabbiltà tal-organizzatur, jekk il-vjaġġatur jidħol u/jew jinsab f’diffikultajiet.

Emenda 18

Proposta għal direttiva
Premessa 34

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(34) L-Istati Membri għandhom jiżguraw li 
vjaġġaturi li jixtru pakkett jew arranġament 
tal-ivvjaġġar assistit huma kompletament 
protetti kontra l-insolvenza tal-

L-Istati Membri għandhom jiżguraw li 
vjaġġaturi li jixtru pakkett jew arranġament 
tal-ivvjaġġar assistit huma kompletament 
protetti kontra l-insolvenza tal-
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organizzatur, tal-bejjiegħ bl-imnut wara li 
ffaċilita l-arranġament tal-ivvjaġġar assistit 
jew ta’ kwalunkwe fornitur ta’ servizzi. L-
Istati Membri li fihom organizzaturi ta’ 
pakketti u l-bejjiegħa bl-imnut jiffaċilitaw 
arranġamenti tal-ivvjaġġar assistiti huma 
stabbiliti, għandhom jiżguraw li negozjanti 
li joffru dawn il-kombinazzjonijiet ta’ 
servizzi tal-ivvjaġġar jipprovdu sigurtà 
għar-rifużjoni tal-pagamenti kollha li saru 
minn vjaġġaturi u għal ripatrijazzjoni 
tagħhom f’każ ta’ insolvenza. Filwaqt li 
tinżamm id-diskrezzjoni rigward il-mod li 
bih tingħata protezzjoni mill-insolvenza, l-
Istati Membri għandhom jiżguraw li l-
politiki tagħhom dwar l-iskemi tal-
protezzjoni nazzjonali tal-insolvenza huma 
effettivi u jistgħu jiggarantixxu 
ripatrijazzjoni f’waqtha u r-rifużjoni lill-
vjaġġaturi kollha affettwati mill-
insolvenza. Il-protezzjoni mill-insolvenza 
meħtieġa għandha tqis ir-riskju finanzjarju 
attwali tal-attivitajiet tal-organizzatur, il-
bejjiegħ bl-imnut jew il-fornitur ta’ servizz
rilevanti, inkluż it-tip ta’ kombinazzjonijiet 
ta’ servizzi tal-ivvjaġġar li jbigħu, it-tibdil 
staġonali prevedibbli, kif ukoll il-limitu ta’ 
pagamenti bil-quddiem u l-mod li bih dawn 
ikunu assigurati. Skont id-Direttiva 
2006/123/KE tal-Parlament Ewropew u tal-
Kunsill tat-12 ta’ Diċembru 2006 dwar is-
servizzi fis-suq intern, f’każijiet fejn 
protezzjoni mill-insolvenza għandha tiġi 
pprovduta fil-forma ta’ garanzija jew polza 
tal-assigurazzjoni, dik il-garanzija ma 
tistax tkun limitata għal ċertifikati maħruġa 
minn operaturi finanzjarji stabbiliti fi Stat 
Membru partikolari.

organizzatur, tal-bejjiegħ bl-imnut wara li 
ffaċilita l-arranġament tal-ivvjaġġar assistit 
jew ta’ intrapriża involuta fl-
arranġamenti ta’ vjaġġi assistiti. L-Istati 
Membri għandhom jiżguraw li negozjanti li 
joffru dawn il-kombinazzjonijiet ta’ 
servizzi tal-ivvjaġġar jipprovdu sigurtà 
għar-rifużjoni tal-pagamenti kollha li saru 
minn vjaġġaturi u għal ripatrijazzjoni 
tagħhom f’każ ta’ insolvenza. Filwaqt li 
tinżamm id-diskrezzjoni rigward il-mod li 
bih tingħata protezzjoni mill-insolvenza, l-
Istati Membri għandhom jiżguraw li l-
politiki tagħhom dwar l-iskemi tal-
protezzjoni kontra l-insolvenza huma 
effettivi u jistgħu jiggarantixxu 
ripatrijazzjoni u r-rifużjoni lill-vjaġġaturi 
kollha affettwati mill-insolvenza. Il-
protezzjoni mill-insolvenza meħtieġa 
għandha tqis ir-riskju finanzjarju attwali 
tal-attivitajiet tal-organizzatur, il-bejjiegħ 
bl-imnut jew ta’ intrapriża involuta fl-
arranġamenti tal-ivvjaġġar rilevanti, 
inkluż it-tip ta’ kombinazzjonijiet ta’ 
servizzi tal-ivvjaġġar li jbigħu, it-tibdil 
staġonali prevedibbli, kif ukoll il-limitu ta’ 
pagamenti bil-quddiem u l-mod li bih dawn 
ikunu assigurati. Skont id-Direttiva 
2006/123/KE tal-Parlament Ewropew u tal-
Kunsill tat-12 ta’ Diċembru 2006 dwar is-
servizzi fis-suq intern, f’każijiet fejn 
protezzjoni mill-insolvenza għandha tiġi 
pprovduta fil-forma ta’ garanzija jew polza 
tal-assigurazzjoni, dik il-garanzija ma 
tistax tkun limitata għal ċertifikati maħruġa 
minn operaturi finanzjarji stabbiliti fi Stat 
Membru partikolari.

__________________ __________________
25 ĠU. L 376 tas-27.12.2006, p. 36. 25 ĠU. L 376 tas-27.12.2006, p. 36.

Or. de
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Emenda 19

Proposta għal direttiva
Premessa 40

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(40) L-adozzjoni ta’ din id-Direttiva 
tagħmilha meħtieġ li jiġu adattati ċerti atti 
ta’ protezzjoni tal-konsumatur. Filwaqt li 
titqies id-Direttiva 2011/83/UE tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-
25 ta’ Ottubru 2011 dwar id-drittijiet tal-
konsumatur fil-forma attwali tagħha ma 
tapplikax għal kuntratti koperti mid-
Direttiva 90/314/KEE, huwa meħtieġ li 
tkun emendata d-Direttiva 2011/83/UE 
biex jiġi żgurat li din tapplika għal 
arranġamenti tal-ivvjaġġar assistiti u li 
ċerti drittijiet tal-konsumatur stabbiliti 
f’dik id-Direttiva japplikaw ukoll għal 
pakketti.

(40) L-adozzjoni ta’ din id-Direttiva 
tagħmilha meħtieġ li jiġu adattati ċerti atti 
ta’ protezzjoni tal-konsumatur. Filwaqt li 
jitqies li d-Direttiva 2011/83/UE tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-
25 ta’ Ottubru 2011 dwar id-drittijiet tal-
konsumatur fil-forma attwali tagħha ma 
tapplikax għal kuntratti koperti mid-
Direttiva 90/314/KEE, huwa meħtieġ li 
tkun emendata d-Direttiva 2011/83/UE 
biex jiġi żgurat li din tibqa’ tapplika fir-
rigward ta’ servizzi individwali li huma
parti mill-pakkett, sakemm dawn is-
servizzi individwali ma jkunux esklużi
mill-ambitu tad-Direttiva 2011/83/UE u li 
ċerti drittijiet tal-konsumatur stabbiliti 
f’dik id-Direttiva japplikaw ukoll għal 
pakketti.

__________________ __________________
26 ĠU. L 304 tat-22.11.2011, p. 64. 26 ĠU. L 304 tat-22.11.2011, p. 64.

Or. de

Emenda 20

Proposta għal direttiva
Artikolu 1 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Din id-Direttiva għandha tikkontribwixxi 
għall-funzjonament tajjeb tas-suq intern u 
għall-kisba ta’ livell għoli ta’ protezzjoni
tal-konsumatur billi tagħmel 
approssimazzjoni ta’ ċerti aspetti tal-
liġijiet, ir-regolamenti u d-dispożizzjonijiet 
amministrattivi tal-Istati Membri rigward 
kuntratti dwar il-vjaġġi kollox kompriż 

Din id-Direttiva għandha tikkontribwixxi 
għall-funzjonament tajjeb tas-suq intern u 
għall-kisba ta’ livell għoli u kemm jista’ 
jkun uniformi ta’ protezzjoni tal-
konsumatur fir-rigward tal-liġijiet, ir-
regolamenti u d-dispożizzjonijiet 
amministrattivi tal-Istati Membri rigward 
kuntratti dwar il-vjaġġi kollox kompriż 
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(package travel) u arranġamenti tal-
ivvjaġġar assistiti konkluż bejn passiġġieri 
u negozjanti.

(package travel) u arranġamenti tal-
ivvjaġġar assistiti konklużi bejn passiġġieri 
u negozjanti. 

Or. de

Emenda 21

Proposta għal direttiva
Artikolu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 1a
Livell ta’ armonizzazzjoni

Sakemm din id-Direttiva ma tipprovdix 
mod ieħor, l-Istati Membri ma għandux 
ikollhom leġiżlazzjoni nazzjonali
differenti mid-dispożizzjonijiet ta’ din id-
Direttiva, u dan japplika kemm għal 
dispożizzjonijiet iżjed stretti kif ukoll għal 
oħrajn inqas stretti li jiżguraw livell
differenti ta’ protezzjoni tal-konsumatur.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Il-komponent ġdid tat-test hu identiku għall-Art. 4 tad-Direttiva dwar id-Drittijiet tal-
Konsumatur tal-2011. Din ġiet adottata fl-interess tal-konsistenza u għandha tiċċara l-livell
ta’ armonizzazzjoni, li fil-proposta tal-Kummissjoni ma kienx ċar.

Emenda 22

Proposta għal direttiva
Artikolu 2 – paragrafu 2 – punt aa (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(aa) pakketti jew arranġamenti tal-
ivvjaġġar assistiti, li jiġu offruti jew
miġbura minn persuna fiżika jew
ġuridika, li ma tiksibx qligħ finanzjarju,
la dirett u lanqas indirett, minn din l-
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attività;

Or. de

Ġustifikazzjoni

Għal dan ara wkoll il-premessa 19, li fil-verżjoni oriġinali ssemmi wkoll vjaġġi organizzati 
b’mod okkażjonali. Iżda hawn hu deċiżiv il-kriterju tal-qligħ. Istituzzjonijiet tal-karità, klabbs 
tal-futbol, skejjel, eċċ. ma għandhomx jiġu inklużi. Inkella jkollhom ukoll jagħmlu 
assigurazzjoni kontra l-insolvenza u jkunu responsabbli. 

Emenda 23

Proposta għal direttiva
Artikolu 2 – paragrafu 2 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) kuntratti anċillari li jkopru servizzi 
finanzjarji;

(b) kuntratti anċillari dwar servizzi tal-
ivvjaġġar, li jiġu pprovduti bħala servizzi 
anċillari għall-vjaġġi kollox kompriż jew
kuntratti anċillari dwar servizzi finanzjarji;

Or. de

Ġustifikazzjoni

Ikun sproporzjonat li bejjiegħa bl-imnut jiġu esposti għar-riskju, anke meta jassumu r-rwol 
ta’ organizzatur jew li jitqiesu bħala fornitur ta’ arranġament relatat mal-ivvjaġġar, meta
jipprovdu servizz anċillari għal vjaġġ kollox kompriż, bħal pereżempju biljett tal-ferrovija
lejn l-ajruport. Inkella l-bejjiegħ bl-imnut ikun responsabbli mhux biss għas-servizz 
addizzjonali bbukkjat, iżda wkoll għall-vjaġġ kollox kompriż li għalih diġà jkun responsabbli 
l-organizzatur.

Emenda 24

Proposta għal direttiva
Artikolu 2 – paragrafu 2 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) pakketti u arranġamenti tal-ivvjaġġar 
assistiti fuq il-bażi ta’ qafas ta’ kuntratt ta’ 
bejn dak li jħaddem tal-vjaġġatur u 
negozjant li jispeċjalizza fl-arranġament 
ta’ vjaġġar għan-negozju;

(c) pakketti u arranġamenti tal-ivvjaġġar 
assistiti fuq il-bażi ta’ qafas ta’ kuntratt 
għal vjaġġi tan-negozju;



PE524.596v01-00 22/56 PR\1011179MT.doc

MT

Or. de

Emenda 25

Proposta għal direttiva
Artikolu 2 – paragrafu 2 – punt d

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(d) pakketti fejn mhux aktar minn servizz 
wieħed tal-ivvjaġġar kif imsemmi fil-punti 
(a), (b), u (c) tal-Artikolu 3(1) hu 
kkombinat ma’ servizz tal-ivvjaġġar kif 
imsemmi fil-punt (d) tal-Artikolu 3(1) jekk 
dan is-servizz ma jammontax għal parti 
sinifikanti tal-pakkett;

(d) pakketti fejn mhux aktar minn servizz 
wieħed tal-ivvjaġġar kif imsemmi fil-punti 
(a), (b), u (c) tal-Artikolu 3(1) hu 
kkombinat ma’ servizz tal-ivvjaġġar kif 
imsemmi fil-punt (d) tal-Artikolu 3(1) jekk 
dan is-servizz ma jammontax għal parti 
sinifikanti tal-pakkett jew l-element
prinċipali tal-vjaġġ ma jkunx
rikonoxxibbli b’mod ċar bħala servizz 
anċillari; u

Or. de

Ġustifikazzjoni

Jekk l-element prinċipali hu b’mod ċar servizz anċillari, jiġifieri l-lukanda ġiet ibbukkjata
biss minħabba l-musical, id-Direttiva tapplika. Madankollu, jekk ikun każ ta’ kwistjoni 
minuri, li mhuwiex l-element prinċipali (il-vjaġġatur iqatta’ 5 iljieli fil-belt u għal lejla waħda 
jibbukkja biljetti għal musical), dan l-ibbukkjar ma għandux ikun kopert b’din id-Direttiva.

Emenda 26

Proposta għal direttiva
Artikolu 2 – paragrafu 2 – punt ea (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ea) Trasport bix-xarabank, bil-ferrovija, 
bil-baħar jew bl-ajruplan, li jinkludi 
akkomodazzjoni, meta l-element tat-
trasport ikun predominanti b’mod ċar.

Or. de
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Emenda 27

Proposta għal direttiva
Artikolu 2 – paragrafu 2a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2a. L-Istati Membri jistgħu jadottaw jew
iżommu l-leġiżlazzjoni, li l-kamp tal-
applikazzjoni tagħha jmur lil hinn mill-
kuntratti msemmija f’dan l-Artikolu.

Or. de

Emenda 28

Proposta għal direttiva
Artikolu 3 – punt 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) l-akkomodazzjoni għal skopijiet mhux 
residenzjali,

(b) l-akkomodazzjoni għal skopijiet
residenzjali, sakemm ma jkunx għal 
perijodi ta’ aktar minn xahar, jew b’mod 
ċar m’hemmx destinazzjoni turistika,

Or. de

Ġustifikazzjoni

"akkomodazzjoni għal skopijiet mhux residenzjali” twassal għal diżgwid. Akkomodazzjoni 
dejjem għandha wkoll elementi li jservu skopijiet ta’ residenza.   Hawnhekk, allura, tista’ biss 
issir referenza għal kriterji oħra, bħal pereżempju t-tul ta’ żmien jew id-destinazzjoni
turistika. L-aġġustament isir fil-kuntest tal-emenda għall-Premessa 16, li hawn issemmi
pereżempju korsijiet tal-lingwa fit-tul.

Emenda 29

Proposta għal direttiva
Artikolu 3 – punt 2 – punt b – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) irrispettivament minn jekk kuntratti 
separati humiex konklużi ma’ fornituri ta’ 
servizzi tal-ivvjaġġar individwali, dawk is-

(b) irrispettivament minn jekk kuntratti 
separati humiex konklużi ma’ fornituri ta’ 
servizzi tal-ivvjaġġar individwali, dawk is-
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servizzi huma: servizzi huma, speċjalment

Or. de

Ġustifikazzjoni

Biex jiġi żgurat li l-istrateġiji futuri tas-suq jiġu inklużi, l-enumerazzjoni ma għandha bl-ebda 
mod tkun eżawrjenti.

Emenda 30

Proposta għal direttiva
Artikolu 3 – punt 2 – punt b – punt i

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

i) mixtrija minn punt uniku ta’ bejgħ fl-
istess proċess ta’ prenotazzjoni,

i) mixtrija minn punt uniku ta’ bejgħ fl-
istess proċess ta’ prenotazzjoni, sakemm il-
kombinazzjoni ta’ servizzi ssir b’mod 
dimostrabbli fuq talba esklussiva tal-
vjaġġatur u skont informazzjoni ċara u 
espliċita, li l-vjaġġatur ma għandu d-dritt 
jagħmel ebda talbiet, li din id-Direttiva 
tirriżerva esklussivament għal vjaġġaturi
fuq vjaġġi kollox inkluż,

Or. de

Ġustifikazzjoni

Is-sempliċi provvista ta’ għadd ta’ servizzi ta’ vjaġġar individwali permezz ta’ aġenti tal-
ivvjaġġar abbażi ta’ xewqat speċjali tal-klijent xorta għandha tkun possibbli taħt il-
kondizzjonijiet imsemmija, mingħajr ma dawn jitqiesu fil-futur bħala organizzaturi.

Emenda 31

Proposta għal direttiva
Artikolu 3 – punt 2 – punt b – punt v

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

v) mixtrija minn negozjanti separati 
permezz ta’ proċessi ta’ prenotazzjoni 
onlajn fejn l-isem jew id-dettalji tal-
vjaġġatur meħtieġa biex tkun konkluża 
tranżazzjoni tal-prenotazzjoni huma 
trasferiti bejn in-negozjanti mhux aktar tard 

v) mixtrija minn negozjanti separati 
permezz ta’ proċessi ta’ prenotazzjoni 
onlajn fejn l-isem tal-vjaġġatur jew dettalji
oħra meħtieġa tal-prenotazzjoni biex tkun 
konkluża tranżazzjoni tal-prenotazzjoni 
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minn meta l-prenotazzjoni tal-ewwel 
servizz hija kkonfermata.

huma trasferiti bejn in-negozjanti;

Or. de

Ġustifikazzjoni

"dettalji meħtieġa" hi vaga ħafna u għalhekk jeħtieġ li tiġi ċċarata. Ir-restrizzjoni għall-
perijodu tal-prenotazzjoni għandha lakuni inaċċettabbli biex jiġu evitati l-obbligi tad-
Direttiva.

Emenda 32

Proposta għal direttiva
Artikolu 3 – punt 5 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(5) “arranġament tal-ivvjaġġar assistit” 
tfisser taħlita ta’ mill-anqas żewġ tipi 
differenti ta’ servizzi tal-ivvjaġġar għall-
iskop tal-istess vjaġġ jew ta’ vaganza, ma 
jikkostitwix pakkett, li jirriżulta fil-
konklużjoni ta’ kuntratti separati ma’ 
fornituri tas-servizzi tal-ivvjaġġar 
individwali, jekk il-bejjiegħ bl-imnut 
jiffaċilita l-kombinazzjoni:

(5) “arranġamenti miġbura flimkien 
għall-ivvjaġġar” tfisser taħlita ta’ mill-
anqas żewġ tipi differenti ta’ servizzi tal-
ivvjaġġar għall-iskop tal-istess vjaġġ jew 
ta’ vaganza, ma jikkostitwix pakkett, li 
jirriżulta fil-konklużjoni ta’ kuntratti 
separati ma’ fornituri tas-servizzi tal-
ivvjaġġar individwali, jekk il-fornitur 
parteċipanti jew il-bejjiegħ bl-imnut  
jiffaċilita l-kombinazzjoni:

Or. de

Ġustifikazzjoni

Għat-terminu arranġamenti tal-ivvjaġġar assistiti ara l-Emenda 1. It-tieni emenda għandha 
tipprevjeni li tali offerti, fejn fornitur innifsu jipprovdi u mhux biss iservi ta’ sensar għall-
ewwel servizz, u mbagħad jippermetti lill-vjaġġatur li jagħmel prenotazzjoni oħra permezz ta’ 
fornitur ieħor, ma jaqgħux taħt din id-definizzjoni.

Emenda 33

Proposta għal direttiva
Artikolu 3 – punt 5 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) fuq il-bażi ta’ prenotazzjonijiet 
separati magħmulin fl-okkażjoni ta’ żjara 

(a) fejn il-vjaġġatur jagħżel is-servizzi
separatament u jħallas separatament, fl-
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waħda jew kuntatt mal-punt ta’ bejgħ; jew okkażjoni ta’ żjara waħda jew kuntatt 
wieħed mal-punt ta’ bejgħ; jew

Or. de

Ġustifikazzjoni

Skont il-premessa 10 t-terminu "fl-istess proċess ta’ prenotazzjoni" jfisser li vjaġġatur jagħżel 
is-servizzi tal-ivvjaġġar qabel ma jaqbel dwar il-ħlas. Għal raġunijiet ta’ fehim aħjar, ir-
ristrutturar jittrasferixxi din id-distinzjoni mill-premessa għall-Artikolu.

Emenda 34

Proposta għal direttiva
Artikolu 3 – punt 9 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) ibigħ jew joffri għall-bejgħ pakketti jew (a) ibigħ jew joffri għall-bejgħ pakketti 
miġbura flimkien minn organizzatur jew

Or. de

Ġustifikazzjoni

It-test ġej mid-Direttiva l-qadima u għandu jinżamm biex tiġi żgurata delineazzjoni ċara taż-
żewġ partijiet.

Emenda 35

Proposta għal direttiva
Artikolu 3 – punt 9 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) jiffaċilita l-akkwist ta’ servizzi tal-
ivvjaġġar li huma parti minn arranġament 
tal-ivvjaġġar assistit billi jgħin lill-
vjaġġaturi jikkonkludu kuntratti separati 
għal servizzi tal-ivvjaġġar ma’ fornituri 
individwali tas-servizzi;

jiffaċilita l-akkwist ta’ servizzi tal-
ivvjaġġar li huma parti minn arranġament 
tal-ivvjaġġar assistit billi jgħin lill-
vjaġġaturi jikkonkludu kuntratti separati 
għal servizzi tal-ivvjaġġar ma’ fornituri 
individwali tas-servizzi, li wieħed 
minnhom jista’ jkun l-organizzatur 
innifsu;

Or. de
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Ġustifikazzjoni

Il-kliem propost mhux ċar fir-rigward tal-każ li fornitur inizjalment ibigħ servizz f’ismu u 
mbagħad b’konnessjoni mal-prenotazzjoni jippermetti servizzi oħra ta’ fornituri oħra għall-
konsumatur. L-emenda proposta tiċċara li organizzatur li jbigħ servizz tiegħu stess (eż. linja 
tal-ajru) u mbagħad jippermetti l-prenotazzjoni ta’ servizzi addizzjonali ta’ vjaġġar ta’ 
fornituri oħra, jaqa’ fil-kamp ta’ applikazzjoni tad-Direttiva.

Emenda 36

Proposta għal direttiva
Artikolu 3 – punt 12a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(12a) "Servizzi anċillari" servizz turistiku
mhux independenti f’termini ta’ provvista
jew forniment ta’ servizzi ta’ vjaġġar bħal 
speċjalment  assigurazzjoni tal-ivvjaġġar, 
it-trasport bejn l-istazzjon tal-ferrovija u l-
post tal-akkomodazzjoni, lejn l-ajruport 
tat-tluq, kif ukoll fil-qafas ta’ 
eskursjonijiet, trasport ta’ bagalji, bejgħ 
ta’ biljetti għall-iskijjar, kiri ta’ roti, ikliet
u tindif fl-akkomodazzjoni;

Or. de

Ġustifikazzjoni

Definizzjoni ta’“servizz anċillari” tidher fit-test tal-liġi u għalhekk hi utli mhux biss fil-KE 17.

Emenda 37

Proposta għal direttiva
Artikolu 3 – punt 12b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(12b) "Trasportaturi” tfisser persuna 
fiżika jew ġuridika, li mhix organizzatur 
jew bejjiegħ bl-imnut u toffri servizzi tat-
trasport ta’ passiġġieri.

Or. de
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Ġustifikazzjoni

Dwar dan ara wkoll is-suppliment għar-responsabbiltà fir-relazzjoni interna u l-possibbiltà
ta’ pretensjoni ta’ kumpens mingħand trasportaturi fir-relazzjoni interna fl-Artikolu 11 VIII.

Emenda 38

Proposta għal direttiva
Artikolu 4 – paragrafu 1 – punt a – punt iii

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

iii) il-post, il-karatteristiċi ewlenin u l-
kategorija turistika tal-akkomodazzjoni;

iii) il-post, il-karatteristiċi ewlenin u l-
kategorija uffiċjali tal-akkomodazzjoni;

Or. de

Ġustifikazzjoni

Din hi karatteristika importanti u għandha tkun ċara u vinkolanti.

Emenda 39

Proposta għal direttiva
Artikolu 4 – paragrafu 1 – punt a - punt vi

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

vi) il-lingwa/i li fihom ikunu se jsiru l-
attivitajiet u

vi) il-lingwa/i li fihom ikunu se jiġu 
organizzati l-attivitajiet essenzjali, u

Or. de

Ġustifikazzjoni

Mhux kull“attività " għandha tkun koperta. Hu irrilevanti pereżempju għall-vjaġġatur li jkun 
jaf minn qabel liema lingwa jitkellem is-sewwieq tax-xarabank, il-masseur jew il-kok. 
B’kuntrast ma’ dan, għandu jkun essenzjali li wieħed ikun jaf liema lingwa jitkellmu dawk li 
jipprovdu d-divertiment għat-tfal.

Emenda 40

Proposta għal direttiva
Artikolu 4 – paragrafu 1 – punt a - punt vii
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

vii) jekk l-aċċess għal persuni b’mobilità 
mnaqqsa jkun garantit matul il-vjaġġ jew 
btala;

vii) fuq talba, jekk l-aċċess għal persuni 
b’mobilità speċifika mnaqqsa jkun garantit 
matul il-vjaġġ jew btala; 

Or. de

Ġustifikazzjoni

Persuni b’mobilità mnaqqsa  jistgħu jkunu anke persuni neqsin mid-dawl jew nisa tqal. Li 
jsiru pakketti għal kull grupp possibbli, tista’ tkun ħaġa eċċessiva. Madankollu, din l-
informazzjoni għandha dejjem tingħata fuq talba speċifika.

Emenda 41

Proposta għal direttiva
Artikolu 4 – paragrafu 1 – punt ca (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ca) id-dritt tal-kanċellazzjoni u t-termini 
ta’ dan id-dritt;

Or. de

Ġustifikazzjoni

Ir-rapport jipprovdi għad-dritt tal-kanċellazzjoni għal kuntratti li jsiru mill-bogħod u 
kuntratti konklużi barra mill-post tan-negozju.

Emenda 42

Proposta għal direttiva
Artikolu 4 – paragrafu 1 – punt e

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(e) l-għadd minimu meħtieġ ta’ persuni 
għall-eżekuzzjoni tal-pakkett u limitu ta’ 
żmien ta’ mill-inqas 20 jum qabel il-bidu 
tal-pakkett għall-kanċellazzjoni possibbli 
jekk dak in-numru ma jkunx intlaħaq;

(e) eventwalment l-għadd minimu meħtieġ 
ta’ persuni għall-eżekuzzjoni tal-pakkett 
b’indikazzjoni tal-perijodu rilevanti tal-
kanċellazzjoni qabel it-tluq, imsemmi fl-
Artikolu 10(3), jekk dan in-numru ma 
jintlaħaqx.
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Or. de

Ġustifikazzjoni

Il-perijodu tal-kanċellazzjoni ta’ 20 jum għal kull tip ta’ vjaġġ hu riġidu wisq, għalhekk hu 
rakkomandat li ssir klassifika. Dwar dan ara l-emenda għall-Art. 10 III.

Emenda 43

Proposta għal direttiva
Artikolu 4 – paragrafu 1 – punt f

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(f) informazzjoni ġenerali dwar ir-
rekwiżiti tal-passaport u tal-viża, inklużi d-
dati approssimattivi tal-perjodi biex 
jinkisbu l-viżi, għal ċittadini tal-Istat(i) 
Membru(i) jew Stati Membri kkonċernati
u informazzjoni dwar formalitajiet tas-
saħħa;

(f) ir-rekwiżiti ġenerali tal-passaport u tal-
viża għal ċittadini tal-Istati Membri kif 
ukoll dwar il-formalitajiet tas-saħħa għall-
vjaġġ ibbukkjat u għas-soġġorn;

Or. de

Ġustifikazzjoni

Billi d-Direttiva hi maħsuba għal vjaġġaturi mill-Istati Membri tal-UE, għandha tinħoloq 
dejta għall-Istati Membri tal-UE. Mhuwiex ċar "dwar" x’inhi. Barra minn hekk, mhuwiex ir-
rwol tal-organizzaturi li jsemmu u/jew jaġġornaw skadenzi li qed jinbidlu forsi minħabba
ammont kbir ta’ xogħol.

Emenda 44

Proposta għal direttiva
Artikolu 4 – paragrafu 1 – punt fa (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(fa) informazzjoni dwar ix-xiri volontarju
ta’ assigurazzjoni f’każ ta’ kanċellazzjoni
tal-vjaġġ u assigurazzjoni li tkopri l-
ispejjeż tar-ripatrijazzjoni f’każ ta’ 
inċident jew mard.

Or. de
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Ġustifikazzjoni

Din ir-regola meħuda mid-Direttiva oriġinali 90/314 għandha tinżamm, għaliex
assigurazzjoni statutorja tas-saħħa mhix sostitut adegwat għal dan it-tip ta’ assigurazzjoni.

Emenda 45

Proposta għal direttiva
Artikolu 4 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. L-informazzjoni msemmija fil-
paragrafu 1 għandha tiġi pprovduta b’mod 
li tkun ċar u prominenti.

2. L-informazzjoni msemmija fil-
paragrafu 1 għandha tiġi pprovduta b’mod 
li jkun ċar u prominenti. L-oneru tal-prova
li din l-informazzjoni tkun ingħatat lill-
vjaġġatur hi r-responsabbiltà tal-
organizzatur, u tal-aġent tal-vjaġġi, jekk 
il-pakkett jinbiegħ permezz ta’ bejjiegħ bl-
imnut.

Or. de

Emenda 46

Proposta għal direttiva
Artikolu 5 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-
organizzaturi ma jistgħux ibiddlu l-
informazzjoni mogħtija lill-vjaġġatur skont 
il-punti (a), (c), (d), (e) u (g) tal-Artikolu 4, 
sakemm l-organizzatur jirriżerva l-
possibbiltà li jagħmel emendi għal dik l-
informazzjoni u jikkomunika kwalunkwe
tibdil li jsir lill-vjaġġatur b’mod ċar u 
prominenti qabel il-konklużjoni tal-
kuntratt.

1. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-
organizzaturi ma jistgħux ibiddlu l-
informazzjoni mogħtija lill-vjaġġatur skont 
il-punti (a), (c), (d), (e), (f) u (g) tal-
Artikolu 4(1), sakemm l-organizzatur 
jirriżerva d-dritt li jagħmel emendi għal dik 
l-informazzjoni. Il-bidliet kollha fl-
informazzjoni prekuntrattwali għandhom 
jiġu kkomunikati lill-vjaġġatur bil-miktub
u b’mod ċar qabel il-konklużjoni tal-
kuntratt.

Or. de
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Ġustifikazzjoni

Anke r-rekwiżiti u l-iskadenzi tal-passaport u tal-viża jistgħu jinbidlu fil-pajjiżi destinatarji. 
Għalhekk jeħtieġ li l-organizzatur ibiddilhom ukoll u fuq kollox javża dwarhom.

Emenda 47

Proposta għal direttiva
Artikolu 5 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Jekk l-informazzjoni dwar pagamenti 
addizzjonali, tariffi jew spejjeż oħra 
msemmija fil-punt (c) tal-Artikolu 4 ma 
tkunx pprovduta qabel il-konklużjoni tal-
kuntratt, il-vjaġġatur ma għandux iħallas 
dawn it-tariffi, pagamenti u spejjeż oħra.

2. Jekk l-informazzjoni dwar pagamenti 
addizzjonali, tariffi jew spejjeż oħra 
msemmija fil-punt (c) tal-Artikolu 4(1) ma 
tkunx ipprovduta bil-miktub qabel il-
konklużjoni tal-kuntratt, il-vjaġġatur ma 
għandux iħallas dawn it-tariffi, pagamenti 
u spejjeż oħra.

Or. de

Emenda 48

Proposta għal direttiva
Artikolu 6 – paragrafu 2 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) id-dettalji ta’ punt ta’ kuntatt fejn il-
vjaġġatur jista’ jilmenta dwar kwalunkwe 
nuqqas ta’ konformità li jinduna bih fuq 
il-post;

(c) id-dettalji rilevanti kollha ta’ kuntatt 
fil-każ li l-vjaġġatur jiddetermina n-
nuqqas ta’ konformità ta’ servizz, kif 
ukoll l-informazzjoni dwar kif il-vjaġġatur 
għandu jipproċedi; 

Or. de

Ġustifikazzjoni

L-Artikolu 12 paragrafu 3(b) jobbliga lill-vjaġġatur jgħarraf minnufih lill-organizzatur malli 
jiddetermina li xi servizz mhuwiex konformi mal-kuntratt. L-obbligu tal-organizzatur li 
jinforma lill-vjaġġatur dwar il-proċess tal-ilmenti, għandu jkun konsistenti ma’ dan l-obbligu 
tal-vjaġġatur. Dan jiżgura li l-konsumatur ikun jaf eżatt x’passi għandu jieħu.   
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Emenda 49

Proposta għal direttiva
Artikolu 6 – paragrafu 2 – punt f

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(f) fejn il-minorenni jivvjaġġaw fuq 
pakkett li jinkludi akkomodazzjoni, 
informazzjoni li tippermetti kuntatt dirett 
mal-minuri jew il-persuna responsabbli fuq 
il-post ta’ residenza tal-minuri;

(f) fejn il-minorenni jivvjaġġaw fuq 
pakkett li jinkludi akkomodazzjoni, u 
jivvjaġġaw mingħajr il-kumpanija tal-
ġenituri jew tat-tuturi tagħhom, tagħrif 
dwar kif jista’ jiġi stabbilit kuntatt dirett  
mal-minorenni jew mal-persuna 
responsabbli fuq il-post ta’ residenza tal-
minuri permezz ta’ ġenitur jew tutur;

Or. de

Emenda 50

Proposta għal direttiva
Artikolu 6 – paragrafu 2 – punt g

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(g) informazzjoni dwar mekkaniżmi 
disponibbli ta’ riżoluzzjoni alternattiva u 
onlajn tat-tilwim.

(g) informazzjoni dwar mekkaniżmi 
disponibbli ta’ riżoluzzjoni alternattiva 
skont id-Direttiva 2013/11/UE  u 
soluzzjoni onlajn tat-tilwim skont ir-
Regolament 2013/524/UE.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Dawn iż-żewġ passaġġi huma adottati u għalhekk għandhom jintużaw f’din il-forma, minflok 
ma tinħoloq konfużjoni b’referenzi mhux definiti.

Emenda 51

Proposta għal direttiva
Artikolu 7 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li 1. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li 
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vjaġġatur jista’, wara li jagħti lill-
organizzatur avviż raġonevoli fuq mezz li 
jservi fit-tul qabel il-bidu tal-pakkett, 
jittrasferixxi l-kuntratt lil persuna li 
tissodisfa l-kundizzjonijiet kollha 
applikabbli għal dak il-kuntratt.

vjaġġatur jista’, wara li jagħti lill-
organizzatur avviż fi żmien massimu ta’ 7 
ijiem fuq mezz li jservi fit-tul qabel il-bidu 
tal-pakkett, jittrasferixxi l-kuntratt lil 
persuna li tissodisfa l-kundizzjonijiet 
kollha applikabbli għal dak il-kuntratt.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Skadenzi indefiniti għandhom jiġu evitati.

Emenda 52

Proposta għal direttiva
Artikolu 8 – paragrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) il-prezz tal-fjuwils għat-trasport ta’ 
passiġġieri,

(a) l-ispejjeż tat-trasport, inklużi wkoll l-
ispejjeż tal-fjuwils,

Or. de

Emenda 53

Proposta għal direttiva
Artikolu 8 – paragrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1a. Tnaqqis fil-prezz imsemmi fil-
paragrafu 1 għandu jkun minn 3 % ’l fuq, 
żieda fil-prezz minn 3 % ’l fuq tista’ tiġi 
mgħoddija lill-konsumatur. Żieda fil-
prezz għandha tiġi notifikata bil-miktub 
lill-vjaġġatur u għandha tingħata r-
raġuni għaliha. Fil-każ ta’ tnaqqis fil-
prezz, l-organizzatur tal-vjaġġi jista’ jitlob 
EUR 10 għal kull vjaġġatur għax-xogħol 
amministrattiv.

Or. de



PR\1011179MT.doc 35/56 PE524.596v01-00

MT

Ġustifikazzjoni

Biex jiġi evitat xogħol sproporzjonat u spejjeż sproporzjonati, għandu jiġi introdott limitu 
minimu.

Emenda 54

Proposta għal direttiva
Artikolu 8 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Iż-żieda fil-prezz msemmija fil-
paragrafu 1, ma għandhiex teċċedi l-10 % 
tal-prezz tal-pakkett.

2. Jekk iż-żieda fil-prezz imsemmija fil-
paragrafu 1 taqbeż l-10 % tal-prezz tal-
vjaġġ, l-organizzatur għandu l-obbligi tal-
informazzjoni u l-vjaġġatur għandu d-
drittijiet skont l-Artikolu 9(2).

Or. de

Ġustifikazzjoni

Altrimenti, fil-prinċipju jkun permess li ssir żieda fissa u dan mingħajr ma jingħataw ir-
raġunijiet.

Emenda 55

Proposta għal direttiva
Artikolu 9 – paragrafu 2 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Jekk, qabel il-bidu tal-perjodu ta’ 
pakkett, l-organizzatur huwa kostrett li 
jibdel kwalunkwe mill-karatteristiċi 
prinċipali tas-servizzi tal-ivvjaġġar kif 
definit fil-punt (a) tal-Artikolu 4 jew 
rekwiżiti speċjali kif imsemmija fil-punt 
(a) tal-Artikolu 6(2), l-organizzatur għandu 
jinforma mingħajr dewmien il-vjaġġatur 
b’mod ċar u prominenti fuq mezz li jservi 
fit-tul ta’:

2. Jekk, qabel il-bidu tal-perjodu ta’ 
pakkett, l-organizzatur huwa kostrett li 
jibdel kwalunkwe mill-karatteristiċi 
prinċipali tas-servizzi tal-ivvjaġġar kif 
definit fil-punt (a) tal-Artikolu 4(1) jew 
rekwiżiti speċjali kif imsemmija fil-punt 
(a) tal-Artikolu 6(2), jew jgħolli l-prezz tal-
vjaġġ b’iktar minn 10 % tal-prezz 
kuntrattwali miftiehem, l-organizzatur 
għandu jinforma mingħajr dewmien il-
vjaġġatur b’mod ċar u prominenti fuq mezz 
li jservi fit-tul ta’

Or. de
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Emenda 56

Proposta għal direttiva
Artikolu 9 – paragrafu 2 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) bidliet proposti u (a) il-bidliet proposti u l-effetti tagħhom 
fuq il-prezz tal-vjaġġ u

Or. de

Emenda 57

Proposta għal direttiva
Artikolu 9 – paragrafu 2 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) l-fatt li l-vjaġġatur jista’ jittermina l-
kuntratt mingħajr penali f’perjodu 
speċifikat ta’ żmien raġonevoli u li inkella 
t-tibdil propost se jitqies bħala aċċettat.

(b) jekk it-tibdil li jkun sar ikollu effett 
sinifikanti fuq l-eżekuzzjoni tal-vjaġġ
f’termini tal-fatt li l-vjaġġatur jittermina l-
kuntratt mingħajr penali f’perjodu 
speċifikat ta’ żmien raġonevoli jew 
alternattivament jista’ jaċċetta mingħand 
l-organizzatur, offerta oħra ta’ valur 
ekwivalenti.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Hu ta’ rilevanza konsiderevoli, xi tkun tfisser il-bidla. Dritt esklussiv ta’ kanċellazzjoni ma
joffri lill-vjaġġaturi ebda alternattiva fuq żmien qasir minħabba li anke mill-aspett tal-prezz
jidher li ma hemm ebda sostitut adegwat qabel it-tluq. Għalhekk, l-organizzaturi għandhom 
joffru alternattiva.

Emenda 58

Proposta għal direttiva
Artikolu 9 – paragrafu 2 – punt ba (ġdid)



PR\1011179MT.doc 37/56 PE524.596v01-00

MT

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ba) il-fatt, li l-bidliet kuntrattwali 
proposti jitqiesu bħala aċċettati, jekk ma 
jkunx eżerċita d-dritt li jikkanċella jew li 
jaċċetta offerta ta’ vjaġġ alternattiv.  

Or. de

Emenda 59

Proposta għal direttiva
Artikolu 9 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Fejn it-tibdiliet għall-kuntratt imsemmi
fil-paragrafu 2 jirriżultaw f’pakkett ta’ 
kwalità aktar baxxa jew il-kost, il-
vjaġġatur għandu jkun intitolat għal 
sistema xierqa ta’ tnaqqis fil-prezz.

3. Fejn it-tibdiliet għall-kuntratt jew l-
offerta alternattiva msemmija fil-
paragrafu 2 jirriżultaw f’pakkett ta’ kwalità 
aktar baxxa jew il-kost, il-vjaġġatur 
għandu jkun intitolat għal sistema xierqa 
ta’ tnaqqis fil-prezz.

Or. de

Emenda 60

Proposta għal direttiva
Artikolu 9 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Jekk il-kuntratt jintemm skont il-punt (b) 
tal-paragrafu 2, l-organizzatur għandu 
jrodd lura l-pagamenti kollha li waslulu 
mingħand il-vjaġġatur fi żmien 14-il jum 
wara li l-kuntratt jiġi mitmum. Il-vjaġġatur 
għandu, fejn xieraq, ikun intitolat għal 
kumpens skont l-Artikolu 12.

4. Jekk il-kuntratt jintemm skont il-punt (b) 
tal-paragrafu 2, l-organizzatur għandu 
jrodd lura l-pagamenti kollha li waslulu 
mingħand il-vjaġġatur fi żmien 14-il jum 
wara li l-kuntratt jiġi mitmum, inklużi 
pagamenti għal servizzi anċillari 
bbukkjati minnu, bħal pereżempju 
assigurazzjoni għall-vjaġġ jew għall-
kanċellazzjoni tal-vjaġġ jew attivitajiet 
addizzjonali bbukkjati fil-post. Il-vjaġġatur 
għandu, fejn xieraq, ikun intitolat għal 
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kumpens skont l-Artikolu 12.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Għandu jiġi żgurat rimbors sħiħ tal-ispejjeż kollha mġarrba permezz tal-prenotazzjoni.

Emenda 61

Proposta għal direttiva
Artikolu 10 – paragrafu -1 (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

-1. Fil-każ ta’ kuntratt konkluż barra mill-
post tan-negozju, jew kuntratt li jsir mill-
bogħod, il-vjaġġatur għandu dritt ta’ 24
siegħa għall-kanċellazzjoni min-notifika 
tal-konferma tal-prenotazzjoni. Dan ma 
japplikax għal kuntratti li jsiru mill-
bogħod, li jiġu konklużi f’inqas minn 14-il 
jum qabel it-tluq.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Dritt għal perijodu itwal ta’ kanċellazzjoni jkun problematiku, peress li dan ikollu jiġi
mgħoddi lil ħafna fornituri individwali tas-servizzi. Iżda dritt ta’ 24 siegħa għandu jkun 
possibbli.

Emenda 62

Proposta għal direttiva
Artikolu 10 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-
vjaġġatur jista’ jittermina l-kuntratt qabel 
il-bidu tal-pakkett bi pagament ta’ 
kumpens xieraq lill-organizzatur. Il-
kuntratt jista’ jispeċifika tariffi raġonevoli 
standardizzati ta’ terminazzjoni bbażati fuq 
il-ħin tat-terminazzjoni u ffrankar 
konvenzjonali ta’ spejjeż u dħul minn 

1. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-
vjaġġatur jista’ jittermina l-kuntratt qabel 
il-bidu tal-pakkett b’pagament ta’ 
kumpens xieraq lill-organizzatur. Il-
kuntratt jista’ jispeċifika tariffi raġonevoli 
standardizzati ta’ terminazzjoni bbażati fuq 
il-ħin tat-terminazzjoni u ffrankar 
konvenzjonali ta’ spejjeż u dħul minn 
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skjerament alternattivi ta’ servizzi tal-
ivvjaġġar. Fin-nuqqas ta’ tariffi 
standardizzati ta’ terminazzjoni, l-ammont 
tal-kumpens għandu jikkorrispondi mal-
prezz tal-pakkett bit-tnaqqis tal-ispejjeż 
iffrankati mill-organizzatur.

skjerament alternattivi ta’ servizzi tal-
ivvjaġġar. Fin-nuqqas ta’ tariffi 
standardizzati ta’ terminazzjoni, l-ammont 
tal-kumpens għandu jikkorrispondi mal-
prezz tal-pakkett bit-tnaqqis tal-ispejjeż 
iffrankati mill-organizzatur. L-oneru tal-
prova tal-adegwatezza tal-kumpens hu tal-
organizzatur.

Or. de

Ġustifikazzjoni

L-organizzatur biss jista’ jindika liema spejjeż ikunu ġew iffrankati. Hu biss jaf x’inhuma l-
applikazzjonijiet l-oħra.

Emenda 63

Proposta għal direttiva
Artikolu 10 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Il-vjaġġatur għandu jkollu d-dritt li 
jittermina l-kuntratt qabel il-bidu tal-
pakkett mingħajr kumpens fil-każ ta’ 
ċirkostanzi inevitabbli u straordinarji li 
jseħħu fil-post tad-destinazzjoni jew fil-
viċinanzi immedjati tiegħu u li jaffettwaw 
sinifikament il-pakkett.

2. Wara l-konklużjoni tal-kuntratt tal-
vjaġġ, il-vjaġġatur għandu jkollu d-dritt li 
jittermina l-kuntratt qabel il-bidu tal-
pakkett mingħajr kumpens fil-każ ta’ 
ċirkostanzi inevitabbli u straordinarji li 
jseħħu fil-post tad-destinazzjoni jew fil-
viċinanzi immedjati tiegħu u li jaffettwaw 
sinifikament il-pakkett. Ċirkostanzi bħal 
dawn jitqiesu li jeżistu, pereżempju, jekk 
il-pakkett jiġi affettwat b’mod sinifikanti 
minħabba atti ta’ gwerra jew diżastru
naturali. Ċirkostanzi inevitabbli u 
straordinarji b’mod partikolari jitqiesu li 
jeżistu fejn rapporti kredibbli u 
pubblikament disponibbli, bħal 
rakkomandazzjonijiet maħruġa mill-
awtoritajiet tal-Istati Membri, jagħtu parir 
kontra l-ivvjaġġar għall-post tad-
destinazzjoni.

Or. de
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Ġustifikazzjoni

Din iż-żieda tikkorrispondi għall-premessa 26, li għandha tistipula li l-konsumaturi jifhmu
wkoll it-test legali. Id-dritt tal-kanċellazzjoni ma jistax japplika, jekk il-vjaġġatur jibbukkja 
meta diġà jkun jaf li fil-post tad-destinazzjoni jeżistu ċirkostanzi straordinarji.  

Emenda 64

Proposta għal direttiva
Artikolu 10 – paragrafu 3 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) l-għadd ta’ persuni li jkunu nkitbu 
għall-pakkett ikun iżgħar minn numru 
minimu ddikjarat fil-kuntratt u jinnotifika 
lill-vjaġġatur dwar it-terminazzjoni fi 
żmien perjodu fiss stabbilit fil-kuntratt u
mhux aktar minn 20 jum qabel il-bidu tal-
pakkett, jew  

(a) l-għadd ta’ persuni li jkunu nkitbu 
għall-pakkett ikun iżgħar minn numru 
minimu ddikjarat fil-kuntratt u jinnotifika 
lill-vjaġġatur dwar it-terminazzjoni fi 
żmien perjodu fiss stabbilit fil-kuntratt iżda
mhux aktar tard minn 

i) sal-20 jum qabel il-bidu tal-vjaġġ f’każ 
ta’ vjaġġi ta’ iktar minn 6 ijiem,
i) sas-7 jum qabel il-bidu tal-vjaġġ f’każ 
ta’ vjaġġi ta’ bejn 2 u 6 ijiem,
iii) sa 48 siegħa qabel il-bidu tal-vjaġġ 
f’każ ta’ ġiti ta’ jum wieħed,
jew

Or. de

Ġustifikazzjoni

Il-perjodu globali ta’ żmien ta’ 20 jum għal kull tip ta’ vjaġġ hu riġidu wisq, hawn tkun utli 
klassifika, ibbażata fuq is-sistema ppruvata Awstrijaka. Din tapplika għaż-żewġ naħat: dik 
tal-intrapriża, iżda qabel kollox, anke dik tal-konsumatur. Għax il-konsumatur ma jkunx
moqdi sew jekk vjaġġ ta’ ġurnata, għal raġunijiet ta’ skadenza, jiġi kkanċellat 20 jum qabel 
it-tluq, minħabba li l-organizzatur hu obbligat bil-liġi li jkun jaf 20 jum bil-quddiem in-numru 
fiss ta’ parteċipanti. 

Emenda 65

Proposta għal direttiva
Artikolu 10 – paragrafu 4
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. F’każijiet ta’ terminazzjoni skont il-
paragrafi 1, 2 u 3, l-organizzatur għandu 
jagħti rimborż ta’ kwalunkwe pagament 
mhux dovut magħmul mill-vjaġġatur fi 
żmien 14-il jum.

4. F’każijiet ta’ terminazzjoni skont il-
paragrafi 1, 2 u 3, l-organizzatur għandu 
jagħti rimborż ta’ kwalunkwe pagament 
magħmul mill-vjaġġatur fi żmien 14-il 
jum.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Ikun diffiċli li wieħed jipprova liema ammonti jkunu tħallsu indebitament u dawn x’ikunu 
b’mod konkret. Kieku min ikollu l-oneru tal-prova dwar dan?

Emenda 66

Proposta għal direttiva
Artikolu 11 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Jekk xi servizzi mhumiex eżegwiti 
f’konformità mal-kuntratt, l-organizzatur 
għandu jirrimedja n-nuqqas ta’ konformità, 
sakemm dan ma jkunx sproporzjonat.

2. Jekk xi servizzi mhumiex eżegwiti 
f’konformità mal-kuntratt, l-organizzatur 
għandu jirrimedja n-nuqqas ta’ konformità, 
sakemm dan ma jkunx sproporzjonat jew 
ma jkunx imputabbli għal dawn il-
vjaġġaturi. L-istess japplika jekk il-
kundizzjoni tal-Artikolu 12, paragrafu 3
ittra b ma tiġix issodisfata.

Or. de

Ġustifikazzjoni

L-emenda tipprovdi għal armonizzazzjoni mar-regoli għal tnaqqis fil-prezz u għal kumpens, u 
b’hekk ir-regoli huma koerenti.

Emenda 67

Proposta għal direttiva
Artikolu 11 – paragrafu 4a (ġdid)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4a. Fil-każ tal-paragrafu 4, il-vjaġġatur 
jista’ jikkanċella l-kuntratt jekk in-nuqqas 
ta’ konformità tas-servizz ikun sinifikanti, 
u rimedju ma jkunx possibbli jew ma 
kienx ta’ suċċess.

Or. de

Emenda 68

Proposta għal direttiva
Artikolu 11 – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5. Sakemm huwa impossibbli li jiġi żgurat 
ir-ritorn f’waqtu tal-vjaġġatur minħabba 
ċirkostanzi inevitabbli u straordinarji, l-
organizzatur ma għandux ikun obbligat li 
jħallas l-ispejjeż għas-soġġorn kontinwat 
ta’ aktar minn EUR 100 għal kull lejl u
tlett iljieli għal kull vjaġġatur.

5. Sakemm huwa impossibbli li jiġi żgurat 
ir-ritorn f’waqtu tal-vjaġġatur minħabba 
ċirkostanzi inevitabbli u straordinarji, l-
organizzatur ma għandux ikun obbligat li 
jħallas l-ispejjeż għas-soġġorn kontinwat 
ta’ aktar minn ħames iljieli għal kull 
vjaġġatur. L-organizzatur għandu 
jipprovdi għall-akkomodazzjoni u għall-
kategorija tal-lukanda għandu jorjenta
ruħu fuq il-kategorija tal-lukanda
bbukkjata. Biss jekk dan ma jkunx jista’ 
jew ma jkunx jixtieq jibbukkja l-
akkomodazzjoni, il-vjaġġatur jista’ 
jibbukkja hu stess. Hu jista’ mbagħad jew 
jitlob kumpens għal massimu ta’ tliet 
iljieli għal kull vjaġġatur mingħand l-
organizzatur mingħajr limitu massimu 
tal-prezz jew sa ħames iljieli għal kull 
vjaġġatur sa massimu ta’ EUR 100 għal 
kull lejl.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Fuq dan il-punt, għandu jinstab kompromess bilanċjat għall-partijiet kollha. Jekk l-
organizzatur jipprovdi hu għal soġġorni matul il-lejl, hu għandu jġarrab l-ispiża ta’ dan sa 5
iljieli, mingħajr ma jkun hemm limitu massimu fil-prezz. Iżda jekk il-vjaġġatur ikollu 
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jibbukkja hu stess, għandu jikseb rimborż tal-ispejjeż għal dan l-iskop jew sa 3 iljieli
mingħajr limitu massimu fil-prezz, jew sa 5 iljieli, iżda b’limitu massimu tal-prezz sa EUR
100 għal kull lejl.

Emenda 69

Proposta għal direttiva
Artikolu 11 – paragrafu 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

6. Il-limitazzjoni tal-ispejjeż imsemmija 
fil-paragrafu 5 ma għandhomx japplikaw 
għal persuni b’mobbiltà mnaqqsa, kif 
definit fir-Regolament (KE) 
Nru 1107/2006 tal-Parlament Ewropew u 
tal-Kunsill tal-5 ta’ Lulju 2006 dwar id-
drittijiet ta’ persuni b’diżabbiltà u ta’ 
persuni b’mobbiltà mnaqqsa meta 
jivvjaġġaw bl-ajru, u kwalunkwe persuna 
li tkun magħhom, nisa tqal u t-tfal mhux
akkumpanjati, kif ukoll persuni fil-bżonn 
ta’ assistenza medika speċifika, sakemm l-
organizzatur ikun ġie nnotifikat dwar il-
ħtiġijiet partikolari tagħhom mill-inqas 
48 siegħa qabel il-bidu tal-pakkett. L-
organizzatur ma jistax jinvoka ċirkostanzi 
inevitabbli u straordinarji li jillimitaw l-
ispejjeż imsemmija fil-paragrafu 5 jekk il-
fornitur tat-trasport rilevanti ma jistax 
jiddependi fuq ċirkustanzi bħal dawn 
skont il-leġiżlazzjoni applikabbli tal-
Unjoni.

6. Fil-każ ta’ ċirkostanzi inevitabbli u 
straordinarji, lil persuni b’mobbiltà
mnaqqsa għandha tingħata attenzjoni
partikolari. L-organizzatur għandu jġarrab 
l-ispejjeż tal-bżonnijiet speċifiċi tal-
persuni b’mobbiltà mnaqqsa fil-kuntest 
tal-possibbiltà tiegħu.

__________________
28 ĠU L 204, 26,7.2006, p. 1.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Hawn persuni b’mobbiltà mnaqqsa ma għandhomx jingħataw preferenza fuq vjaġġaturi oħra. 
Il-projbizzjoni li tillimita l-ispejjeż addizzjonali għall-iljieli addizzjonali, tirrappreżenta riskju
inkalkolabbli għall-organizzatur. Speċjalment għal organizzaturi li jiffokaw fuq vjaġġi bi 
proporzjon għoli ta’ vjaġġaturi b’mobbiltà mnaqqsa, dan il-piż ikollu effett konsiderevoli u 
diskriminatorju, ħaġa li tagħmel dan il-qasam tan-negozju inqas attraenti.
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Emenda 70

Proposta għal direttiva
Artikolu 12 – paragrafu 2 – subparagrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-vjaġġatur għandu dritt għal tnaqqis fil-
prezz ta’ 50 %, jekk in-nuqqas ta’ 
konformità mal-kuntratt ikun dovut għal
ċirkostanzi inevitabbli jew straordinarji.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Minflok fil-paragrafu 3, tnaqqis pro rata għandu jiġi inkluż hawn fit-tieni paragrafu.   

Emenda 71

Proposta għal direttiva
Artikolu 12 – paragrafu 3 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Il-vjaġġatur ma għandux ikun intitolat 
għal tnaqqis fil-prezz jew kumpens għad-
danni jekk:

3. Il-vjaġġatur ma għandux ikun intitolat 
għal kumpens għad-danni jekk

Or. de

Ġustifikazzjoni

Id-dritt għat-tnaqqis fil-prezz għandu japplika irrispettivament mir-raġuni għan-nuqqas ta’ 
konformità tas-servizz kuntrattwali. Tali tnaqqis fil-prezz hu oġġettivament ġustifikat, 
minħabba li l-vjaġġatur ma jkunx irċieva s-servizz kuntrattwali sħiħ għall-prezz imħallas.

Emenda 72

Proposta għal direttiva
Artikolu 12 – paragrafu 3 – punt a – punt iii

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

iii) minħabba ċirkostanzi inevitabbli u 
straordinarji jew

imħassar
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Or. de

Ġustifikazzjoni

Dan ir-regolament seta’ jkun ta’ piż mhux raġonevoli fuq il-konsumaturi. Hawn ir-riskji 
għandhom jinqasmu 50:50.

Emenda 73

Proposta għal direttiva
Artikolu 12 – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5. Kwlaunkwe dritt għal kumpens jew 
tnaqqis fil-prezzijiet taħt din id-Direttiva 
ma għandux jaffettwa d-drittijiet ta’ 
vjaġġaturi skont ir-Regolament (KE) 
Nru 261/200429, ir-Regolament (KE) 
Nru 1371/200730, ir-Regolament (UE) 
Nru 1177/201031 u r-Regolament (UE) 
Nru 181/201132. Il-vjaġġaturi jkunu 
intitolati li jippreżentaw pretensjonijiet 
skont din id-Direttiva u skont dawk ir-
regolamenti, iżda ma jistgħux fir-rigward 
tal-istess fatti, jakkumulaw drittijiet miż-
żewġ atti legali jekk id-drittijiet 
jissalvagwardjaw l-istess interess jew 
għandhom l-istess objettiv.

5. Kwlaunkwe dritt għal kumpens jew 
tnaqqis fil-prezzijiet taħt din id-Direttiva 
ma għandux jaffettwa d-drittijiet ta’ 
vjaġġaturi skont ir-Regolament (KE) 
Nru 261/200429, ir-Regolament (KE) 
Nru 1371/200730, ir-Regolament (UE) 
Nru 1177/201031 u r-Regolament (UE) 
Nru 181/201132. Il-vjaġġaturi huma 
intitolati li jippreżentaw pretensjonijiet 
skont din id-Direttiva u r-regolamenti 
msemmija, speċjalment talbiet ulterjuri 
għal danni. Iżda t-talbiet għall-kumpens 
tad-danni ma jistgħux fir-rigward tal-istess 
fatti, jakkumulaw abbażi ta’ diversi 
regolamenti.

__________________ __________________
29 ĠU. L 46 tas-17.2.2004, p. 1. 29 ĠU. L 46 tas-17.2.2004, p. 1.
30 ĠU. L 315 tat-3.12.2007, p. 14. 30 ĠU. L 315 tat-3.12.2007, p. 14.
31 ĠU L 334 tas-17.2.2010, p. 1 31 ĠU L 334 tas- 17.2.2010, p. 1.
32 ĠU. L 55 tat-28.2.2011, p. 1. 32 ĠU. L 55 tat-28.2.2011, p. 1.

Or. de

Ġustifikazzjoni

L-emenda hi konsistenti mal-emendi fir-Regolament dwar id-drittijiet tal-passiġġieri bl-ajru u 
tqis il-proċeduri pendenti quddiem il-QĠUE (Kawża Nru: XZR/111/12).
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Emenda 74

Proposta għal direttiva
Artikolu 12 – paragrafu 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

6. Il-perjodu ta’ preskrizzjoni biex 
jiddaħħlu klejms skont dan l-Artikolu ma 
għandux ikun iqsar minn sena.

6. Il-perjodu ta’ preskrizzjoni biex 
jiddaħħlu klejms skont dan l-Artikolu 
għandu jkun ta’ sentejn minn meta jibda 
japplika d-dritt tal-klejm.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Dan il-perijodu ta’ preskrizzjoni ta’ sentejn hu identiku għal dak adottat mill-IMCO fil-
5.11.2013 fir-rigward tad-Direttiva dwar id-drittijiet ta’ persuni li jivvjaġġaw bl-ajru.

Emenda 75

Proposta għal direttiva
Artikolu 14 – paragrafu 1 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-
organizzatur jagħti assistenza pronta lill-
vjaġġatur f’diffikultà, b’mod partikolari 
billi:

L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-
organizzatur jagħti minnufih assistenza 
xierqa lill-vjaġġatur f’diffikultà, b’mod 
partikolari billi:

Or. de

Emenda 76

Proposta għal direttiva
Artikolu 14 – paragrafu 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) li jassisti l-vjaġġatur meta ssir 
komunikazzjoni mill-bogħod u 
arranġamenti alternattivi tal-ivvjaġġar.

(b) li jassisti l-vjaġġatur meta ssir 
komunikazzjoni mill-bogħod u għall-
akkwist ta’ arranġamenti alternattivi tal-
ivvjaġġar.
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Or. de

Emenda 77

Proposta għal direttiva
Artikolu 14 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-organizzatur għandu jkun kapaċi 
jimponi ħlas raġonevoli għal tali assistenza 
jekk is-sitwazzjoni hija kkawżata minn 
negliġenza jew intenzjoni tal-vjaġġatur.

L-organizzatur jista’ jitlob ħlas raġonevoli 
għal tali assistenza.

Or. de

Ġustifikazzjoni

It-test jipprevedi l-possibbiltà ta’ kalkolu sussegwenti tal-ispejjeż għal tali assistenza biss jekk 
il-vjaġġatur jaċċetta l-ħtija tad-diffikultajiet tiegħu. Dan jirriżulta f’riskju sinifikanti għall-
organizzatur.

Emenda 78

Proposta għal direttiva
Artikolu 15 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-
organizzaturi u l-bejjiegħa bl-imnut 
jiffaċilitaw l-akkwist ta’ arranġamenti tal-
ivvjaġġar assistiti stabbiliti fit-territorju 
tagħhom biex jiksbu garanzija effettiva u 
rimborż immedjat tal-pagamenti kollha 
magħmula minn vjaġġaturi u, sakemm it-
trasport tal-passiġġieri jkun inkluż, għal 
ripatrijazzjoni effettiva u immedjata tal-
vjaġġaturi f’każ ta’ insolvenza.

1. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-
organizzaturi u l-bejjiegħa bl-imnut, li 
jiffaċilitaw l-akkwist ta’ pakketti u
arranġamenti tal-ivvjaġġar assistiti, li f’każ 
ta’ insolvenza min-naħa tagħhom jew ta’ 
insolvenza ta’ intrapriża parteċipanti fl-
arranġament tal-vjaġġ, biex jiksbu 
garanzija effettiva u rimborż immedjat tal-
pagamenti kollha magħmula minn 
vjaġġaturi u, sakemm it-trasport tal-
passiġġieri jkun inkluż, għal ripatrijazzjoni 
tagħhom. Fejn possibbli, għandha tiġi 
offruta l-kontinwazzjoni tal-vjaġġ.

Or. de
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Ġustifikazzjoni

Ir-regoli dwar l-effikaċja u l-ambitu tal-protezzjoni kontra l-insolvenza għandhom japplikaw 
kemm għal pakketti kif ukoll għall-ivvjaġġar assistit u għal dawk kollha involuti. Ir-
ripatrijazzjoni ma għandhiex issir fil-pront, pereżempju, jekk il-vjaġġatur ikun għadu fil-bidu
tal-vjaġġ tiegħu. Jekk il-vjaġġ ikun jista’ jkompli kif ippjanat, il-vjaġġ għandu jkompli 
sakemm ikun possibbli.

Emenda 79

Proposta għal direttiva
Artikolu 16 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Jekk Stat Membru jkollu dubji dwar 
protezzjoni mill-insolvenza ta’ 
organizzatur jew bejjiegħ bl-imnut li 
jiffaċilita l-akkwist ta’ arranġamenti tal-
ivvjaġġar assistiti li hu stabbilit fi Stat 
Membru differenti u qed jopera fit-
territorju tiegħu, għandu jfittex kjarifika 
mingħand l-Istat Membru ta’ stabbiliment. 
L-Istati Membri għandhom jirrispondu 
għal talbiet minn Stati Membri oħra mhux 
aktar tard minn 15-il jum tax-xogħol minn 
meta jirċevuhom.

4. Jekk Stat Membru jkollu dubji dwar 
protezzjoni mill-insolvenza ta’ 
organizzatur jew bejjiegħ bl-imnut li 
jiffaċilita l-akkwist ta’ arranġamenti tal-
ivvjaġġar assistiti li hu stabbilit fi Stat 
Membru differenti, għandu jfittex kjarifika 
mingħand l-Istat Membru ta’ stabbiliment. 
L-Istati Membri għandhom jirrispondu 
għal talbiet minn Stati Membri oħra mhux 
aktar tard minn 15-il jum tax-xogħol minn 
meta jirċevuhom.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Inkella, dan ikun mod biex tiġi evitata r-responsabbiltà. L-emenda tinsab fil-kuntest tal-
Artikolu 15, paragrafu 1.

Emenda 80

Proposta għal direttiva
Artikolu 17 – paragrafu 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

b) li l-vjaġġatur ma għandu jibbenefika 
minn ebda drittijiet mogħtija skont din id-
Direttiva esklużivament lil vjaġġaturi ta’ 
pakkett, iżda jibbenefika mid-dritt għal 
rifużjoni ta’ pagamenti bil-quddiem u, 

b) li l-vjaġġatur ma għandu jibbenefika 
minn ebda drittijiet mogħtija skont din id-
Direttiva esklużivament lil vjaġġaturi ta’ 
pakkett, iżda jibbenefika mid-dritt għal 
rifużjoni ta’ pagamenti bil-quddiem u, 
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sakemm it-trasport tal-passiġġieri jkun 
inkluż, għal ripatrijazzjoni fil-każ li l-
bejjiegħ bl-imnut stess jew kwalunkwe 
mill-fornituri tas-servizz isiru insolventi.

sakemm it-trasport tal-passiġġieri jkun 
inkluż, għal ripatrijazzjoni fil-każ li l-
bejjiegħ bl-imnut stess jew kwalunkwe 
mill-fornituri tas-servizz isiru insolventi u

Or. de

Emenda 81

Proposta għal direttiva
Artikolu 17 – paragrafu 1 – punt ba (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

ba) possibilment permezz ta’ dritt eżistenti 
ta’ kanċellazzjoni u t-termini tiegħu.

Or. de

Emenda 82

Proposta għal direttiva
Artikolu -18 (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu -18
Omissjoni ta’ informazzjoni

1. Jekk jeżisti d-dritt ta’ kanċellazzjoni, 
iżda l-vjaġġatur ġiex infurmat dwaru, hu 
jista’ jirtira mill-kuntratt mingħajr ebda 
spejjeż.
2. Jekk il-vjaġġatur ma jkunx ġie 
nnotifikat dwar żieda fil-prezz jew spejjeż
addizzjonali oħra, hu mhux obbligat 
iħallas dawn l-ispejjeż.

Or. de
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Emenda 83

Proposta għal direttiva
Artikolu 18 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Meta l-organizzatur huwa stabbilit barra ż-
ŻEE, il-bejjiegħ bl-imnut stabbilit fi Stat 
Membru għandu jkun soġġetti għall-
obbligi stabbiliti għall-organizzaturi fil-
Kapitoli IV u V, sakemm il-bejjiegħ bl-
imnut jipprovdi evidenza li l-organizzatur 
huwa konformi mal-Kapitoli IV u V.

Meta l-organizzatur huwa stabbilit barra ż-
ŻEE, il-bejjiegħ bl-imnut stabbilit fi Stat 
Membru għandu jkun soġġett għall-obbligi 
stabbiliti għall-organizzaturi fil-Kapitoli IV 
u V, sakemm il-bejjiegħ bl-imnut jipprovdi 
evidenza li l-organizzatur huwa konformi 
mal-Kapitoli IV u V. Fl-arranġamenti ta’
tali organizzatur, ir-responsabbiltà għad-
drittijiet eżistenti għall-kumpens tad-
danni għall-ksur ma tiġix eliminata 
minħabba l-ksur ta’ dmirijiet kuntrattwali 
oħrajn. Ir-responsabbiltà nazzjonali ta’ 
intermedjarji oħra mhix affettwata minn
dawn ir-regolamenti.

Or. de

Emenda 84

Proposta għal direttiva
Artikolu 19 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Istati Membri għandhom jiżguraw li 
bejjiegħ bl-imnut li qabel li jirranġa l-
prenotazzjoni ta’ pakkett jew arranġamenti 
tal-ivvjaġġar assistiti jew li jiffaċilita l-
prenotazzjoni ta’ dawn is-servizzi għandu 
jkun responsabbli għal kwalunkwe żbalji 
li jseħħu waqt il-proċess tal-prenotazzjoni, 
sakemm dawn l-iżbalji jkunu dovuti għall-
vjaġġatur jew għal ċirkostanzi li ma 
jistgħux jiġu evitati u straordinarji.

L-Istati Membri għandhom jiżguraw li 
bejjiegħ bl-imnut li qabel li jirranġa l-
prenotazzjoni ta’ pakkett jew arranġamenti 
tal-ivvjaġġar assistiti jew li jiffaċilita l-
prenotazzjoni ta’ dawn is-servizzi, ikun
responsabbli hu jekk jagħmel kwalunkwe
żbalji li jseħħu waqt il-prenotazzjoni. Il-
bejjiegħ bl-imnut ma jkunx responsabbli, 
jekk żbalji fil-prenotazzjoni jkunu dovuti 
għall-vjaġġatur jew għal ċirkostanzi li ma 
jistgħux jiġu evitati u straordinarji.

Or. de
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Ġustifikazzjoni

Mill-premessa oriġinali 37 jirriżulta li l-bejjiegħ bl-imnut jinżamm responsabbli biss għal 
żbalji fil-prenotazzjonijiet meta hu stess ikun responsabbli tal-iżbalji. Li tiġi estiża r-
responsabbiltà tal-bejjiegħ bl-imnut lil hinn mill-isfera ta’ influwenza tiegħu stess tkun ħaġa 
sproporzjonata. Għalhekk, din il-kjarifika għandha ssir fl-Artikolu rilevanti.

Emenda 85

Proposta għal direttiva
Artikolu 26 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Id-Direttiva 90/314/KEE titħassar [18-il
xahar wara d-dħul fis-seħħ ta’ din id-
Direttiva].

Id-Direttiva 90/314/KEE titħassar [24
xahar wara d-dħul fis-seħħ ta’ din id-
Direttiva].

Or. de

Emenda 86

Proposta għal direttiva
Artikolu 27 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-Istati Membri għandhom jadottaw u 
jippubblikaw, sa mhux iktar tard minn [18-
il xahar wara d-dħul fis-seħħ ta’ din id-
Direttiva], il-liġijiet, ir-regolamenti u d-
dispożizzjonijiet amministrattivi neċessarji 
biex jikkonformaw ma’ din id-Direttiva. 
Huma għandhom jikkomunikaw minnufih 
it-test ta’ dawk id-dispożizzjonijiet lill-
Kummissjoni.

Ma taffettwax il-verżjoni Maltija

Or. de

Emenda 87

Proposta għal direttiva
Artikolu 27 – paragrafu 2
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Huma għandhom japplikaw dawk id-
dispożizzjonijiet minn [18-il xahar wara d-
dħul fis-seħħ ta’ din id-Direttiva].

2. Huma għandhom japplikaw dawk id-
dispożizzjonijiet minn [24 xahar wara d-
dħul fis-seħħ ta’ din id-Direttiva].

Or. de
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NOTA SPJEGATTIVA

Tagħrif ġenerali
Ir-rapporteur jilqa’ r-reviżjoni tad-Direttiva 90/314/KEE dwar vjaġġi kollox kompriż, b’mod 
partikolari minħabba li jrid jiġi kopert in-negozju onlajn. Madankollu, ma għandux jintesa li 
s-suq tal-vjaġġi speċjalment onlajn qiegħed jiżviluppa kontinwament u ideat kummerċjali
ġodda qed jiġu żviluppati b’mod regolari. Il-kamp tal-applikazzjoni tad-Direttiva ma għandux 
għalhekk ikun ristrett wisq u konkret wisq, biex jiġi evitat li d-Direttiva tkun diġà antikwata
meta tiġi adottata. Għandu jiġi assolutament evitat li jiġu żviluppati mudelli tan-negozju, li l-
ħsieb tagħhom ikun li jevitaw il-kamp tal-applikazzjoni. In-natura mandatorja tad-Direttiva hi 
għalhekk ta’ importanza konsiderevoli, kif hu wkoll id-dmir tal-Istati Membri, li jiżguraw il-
konformità mad-Direttiva, l-effettività u l-ambitu tal-protezzjoni kontra l-insolvenza u li 
jistabbilixxu sanzjonijiet u jiffissaw każijiet ta’ ksur min-naħa tal-intrapriżi. Hu importanti r-
rikonoxximent reċiproku tal-protezzjoni kontra l-insolvenza u l-kooperazzjoni amministrattiva 
bejn l-Istati Membri. Barra minn hekk, hu ta’ importanza partikolari li l-Istati Membri 
jindikaw, flimkien mal-Kummissjoni, id-drittijiet li tagħti din id-Direttiva u li jindikaw għal 
liema tip ta’ vjaġġi tapplika d-Direttiva u għal liema vjaġġi ma tingħatax tali protezzjoni.
Barra minn hekk, għandu jiġi żgurat li d-Direttiva l-ġdida ma tinterferix mar-Regolamenti 
eżistenti dwar id-drittijiet tal-passiġġieri. Hu kruċjali li akkumulazzjoni ta’ drittijiet hi 
possibbli biss, jekk ma jsirux talbiet fir-rigward tal-istess drittijiet. Min-naħa l-oħra, talbiet 
oħra għal kumpens għandhom dejjem ikunu possibbli. L-intrapriżi kkonċernati għandhom 
ikunu jistgħu jagħmlu rikors bejniethom. Kif tiġi mmaniġġata internament is-sitwazzjoni tat-
talbiet jiġi determinat mil-liġi nazzjonali. Iżda l-konsumatur għandu dejjem jirrikorri għand l-
organizzatur, billi għalih l-istruttura ġuridika tar-relazzjoni interna hi irrilevanti.

Armonizzazzjoni sħiħa jew minima
Punt ewlieni hu l-kwistjoni dwar jekk għandhiex tiġi segwita armonizzazzjoni sħiħa jew 
minima. Hawnhekk, il-proposta tal-Kummissjoni ma tindika ebda linja ċara. Żgur li mhux 
faċli li jiġi segwit approċċ ċar, speċjalment meta l-oppożizzjoni ta’ xi Stati Membri kontra l-
armonizzazzjoni sħiħa x’aktarx li tkun qawwija. Madankollu, ma għandux jintesa li l-għan hu 
suq intern komuni. Il-konsumaturi għandhom għalhekk jingħataw protezzjoni uniformi u
jkollhom drittijiet ċari u distinti, li ma għandhomx ikunu differenti minn xulxin jekk huma 
joqogħdu f’Eupen jew f’Aachen, 16-il km biss bogħod minn xulxin, imma fi Stati Membri 
differenti. Għalhekk, ir-rapporteur hu tal-fehma, li armonizzazzjoni sħiħa hi fl-interess tal-
konsumatur Ewropew, u għal raġunijiet ta’ kompetittività, anke fl-interess  tal-intrapriżi
Ewropej. Għalhekk, biex jiġu żgurat approċċ konsistenti, għandu jiġu integrat fid-Direttiva, 
Artikolu ġdid “Livell ta’ armonizzazzjoni” identiku għall-Artikolu 4 tad-Direttiva tdwar id-
Drittijiet tal-Konsumaturi. Wara dan, l-Istati Membri la jistgħu jżommu dispożizzjonijiet
nazzjonali li jidderogaw mid-dispożizzjonijiet ta’ din id-Direttiva, u lanqas idaħħlu 
dispożizzjonijiet bħal dawn, sakemm din id-Direttiva ma tipprovdix mod ieħor. Dan japplika
wkoll għal dispożizzjonijiet iktar stretti jew inqas stretti li jiżguraw livell differenti ta’ 
protezzjoni tal-konsumatur. Ir-rapporteur jaf li jista’ jkun hemm reżistenza konsiderevoli
f’dan ir-rigward mill-Istati Membri. Madankollu, hu indikat espressament li għandu jiġi 
pprovdut livell komuni u għoli ta’ protezzjoni tal-konsumatur, għaliex inkella jiġu 
diskriminati konsumaturi ta’ Stati Membri li jkollhom livelli aktar baxxi ta’ protezzjoni. L-
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għan għandu jkun li ma jkun hemm ebda tnaqqis fil-livell ta’ protezzjoni.   

Kamp ta’ applikazzjoni u definizzjoni
Għal dak li għandu x’jaqsam mal-kamp tal-applikazzjoni, mhumiex koperti dawk il-vjaġġi 
offruti u kkumpilati minn persuni fiżiċi jew ġuridiċi li ma jiksbu ebda qligħ finanzjarju 
direttament jew indirettament minn din l-attività. Għaliex vjaġġi li ma jkunux organizzati għal
skopijiet kummerċjali, bħal pereżempju klabbs tal-futbol, skejjel, universitajiet jew
istituzzjonijiet tal-karità ma għandhomx iwasslu għal obbligi ta’ assigurazzjoni kontra l-
insolvenza, jew responsabbiltà. Dan ma jkunx ġust.
Fl-Artikolu 2, jeħtieġ li jiġu ċċarati wkoll il-kundizzjonijiet tal-eċċezzjoni ta’ vjaġġar għan-
negozju. Tabilħaqq dan kieku jiddependi minn kuntratt ta’ qafas, iżda mhux mill-fatt jekk 
intrapriża tkunx speċjalizzata fl-arranġament ta’ vjaġġar għan-negozju. Barra dan, għandu
jkun ċar li, f’każ ta’ kuntratt ta’ qafas bejn min jimpjega l-vjaġġatur u l-intrapriża, min 
iħaddem ikun il-persuna ġuridika.
Barra minn hekk, ġiet miżjuda fl-Artikolu 2 l-eċċezzjoni mill-kamp ta’ applikazzjoni f’termini 
tal-kuntratti anċillari, li jiġu pprovduti bħala servizz anċillari għal vjaġġi kollox inkluż. Din l-
emenda hi maħsuba biex jiġi evitat li l-bejjiegħa bl-imnut, speċjalment aġenziji tal-ivvjaġġar 
żgħar lokali, permezz tal-ibbukkjar komplementari ta’ trasport għall-punt tat-tluq, 
pereżempju, vjaġġ bil-ferrovija sal-ajruport tat-tluq, jiġu kkunsidrati bħala fornituri ta’ vjaġġi 
kollox inkluż. Għaliex imbagħad huma jkunu, flimkien mal-organizzatur attwali, responsabbli 
għall-vjaġġ kollu. 

Il-kriterju għal vjaġġ kollox kompriż jew għal "arranġamenti relatati mal-ivvjaġġar", li qabel 
kienu "arranġamenti tal-ivvjaġġar assistiti" (it-terminu għandu jinbidel, minħabba li f’xi Stati 
Membri hu diġà stabbilit u jinkludi affarijiet oħra) għandu jintuża biss għal kombinazzjoni ta’ 
diversi servizzi tal-ivvjaġġar bħal akkomodazzjoni, it-trasport kif ukoll il-kiri ta’ karozzi. Il-
kombinazzjoni ta’ żewġ servizzi anċillari jew ta’ servizz ewlieni flimkien ma’ servizz 
anċillari mhux essenzjali, ma għandhomx jaqgħu fil-kamp tal-applikazzjoni ta’ din id-
Direttiva. Għalhekk, sempliċi kuntratti ta’ trasport b’akkomodazzjoni, bħal pereżempju vjaġġi 
bil-ferrovija b’akkomodazzjoni f’kuċċetta jew vjaġġi bil-lanċa b’akkomodazzjoni għal billejl 
ma għandhomx ikunu koperti mill-kamp tal-applikazzjoni. Madankollu, kruċieri kif ukoll 
vjaġġi ta’ ħafna ġranet bil-ferrovija u b’akkomodazzjoni li jikkonsistu minn ħafna elementi 
tal-ivvjaġġar u jkollhom espliċitament karattru ta’ vjaġġ u mhux sempliċi karattru ta’ trasport, 
għandhom ikunu koperti. 
Biex ma jitqigħedx piż bla bżonn ta’ ħlas fuq l-industrija tal-lukandi, sempliċi 
akkomodazzjoni f’lukanda bi prenotazzjoni ta’ biljetti għal musicals jew trattamenti fi spa, 
għandhom ikunu esklużi, meta ma jkunx ċar jekk l-element prinċipali tal-vjaġġ ikunx is-
servizz anċillari. Jekk il-klassifika ta’ servizz anċillari tkunx dik ta’ "essenzjali" jew "mhux 
essenzjali", għandu jiddependi mhux biss mil-limitu ta’ prezz ta’ 20 fil-mija, iżda wkoll min-
natura tal-vjaġġ, ix-xewqa espressament iddikjarata tal-vjaġġatur meta jibbukkja jew l-isem
tal-fornitur.
Hu importanti li ssir distinzjoni ċara bejn pakkett u "arranġamenti miġbura flimkien għall-
ivvjaġġar" u li tiġi ċċarata d-diviżjoni tar-responsabbiltà speċjalment fl-informazzjoni
prekuntrattwali. 

Informazzjoni prekuntrattwali, kanċellazzjoni u rtirar
Fir-rigward tal-informazzjoni prekuntrattwali, ma għandhomx jiġu imposti wisq rekwiżiti ta’ 
informazzjoni fuq l-organizzaturi. Inkella l-għoti obbligatorju ta’ tagħrif dwar l-ilsna 
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mitkellma tal-attivitajiet kollha, jew l-informazzjoni dwar l-adegwatezza għal kull vjaġġatur 
b’mobbiltà mnaqqsa, ikun esaġerat. Informazzjoni dwar adattabbiltà għal persuni b’mobbiltà
mnaqqsa għandha tingħata fuq talba speċifika. Madankollu, hu ta’ importanza partikolari li 
tingħata informazzjoni tad-dettalji rilevanti kollha tal-kuntatt, anke fil-każ li l-vjaġġatur ikun 
irid jilmenta dwar servizz mhux konformi mal-kuntratt. 
Għandu jibqa’ espliċitament id-dritt tal-kanċellazzjoni għal kuntratti konklużi barra mill-post 
tan-negozju jew li jsiru mill-bogħod.  Hawnhekk il-vjaġġatur għandu jkollu d-dritt tal-
kanċellazzjoni sa 24 siegħa mill-konferma tal-prenotazzjoni. Dan ma għandux japplika għal 
kuntratti li jsiru mill-bogħod, li jiġu konklużi inqas minn 14-il jum qabel it-tluq.
Barra minn hekk, il-vjaġġaturi għandhom dejjem ikunu intitolati li jirtiraw mill-kuntratt billi 
jħallsu kumpens xieraq. L-oneru tal-prova tal-adegwatezza tal-kumpens hu tal-organizzatur, 
għaliex hu biss jista’ jistabbilixxi xi spejjeż għamel jew iffranka. Jekk vjaġġ jiġi affettwat 
b’mod sinifikanti minħabba ċirkostanzi eċċezzjonali inevitabbli bħal atti ta’ gwerra jew 
diżastru naturali, il-vjaġġatur għandu jkun jista’ jirtira mill-kuntratt mingħajr ħlas ta’ 
kumpens. Madankollu, dan ma għandux japplika jekk iċ-ċirkostanzi rilevanti jkunu jeżistu
qabel il-prenotazzjoni u l-vjaġġatur ikun ġie infurmat dwarhom.

Tibdil tal-vjaġġ, tnaqqis fil-prezz jew żidiet fil-prezz
F’ċerti każi jista’ jkun meħtieġ li l-organizzatur ikollu jibdel il-kuntratt tal-vjaġġ
unilateralment. Jekk tali bidla tfisser tibdil fil-karatteristiċi essenzjali tal-vjaġġ u dan iwassal 
għal bidla sostanzjali fil-vjaġġ, il-vjaġġatur għandu d-dritt li jikkanċella l-kuntratt, mingħajr
b’hekk ma jġarrab telf finanzjarju. Hu għandu jkun jista’ jikkanċella l-vjaġġ kollu, inklużi s-
servizzi anċillari bbukkjati. Żieda fil-prezz għandha tkun permessa biss jekk tkun aktar minn 
3 % tal-prezz tal-vjaġġ. Fi kwalunkwe każ, tnaqqis fil-prezz ta’ aktar minn 3 % għandu jiġu
mgħoddi lill-vjaġġatur. Fil-każ ta’ tnaqqis fil-prezz,  l-organizzatur jista’ jitlob sa EUR 10 
għal kull vjaġġatur għax-xogħol amministrattiv. Bidliet fil-prezz għandhom dejjem jiġu
ġustifikati bil-miktub. Bħala konsegwenza legali ta’ żieda fil-prezz ta’ aktar minn 10 % jew 
bidla sostanzjali kuntrattwalment permissibbli, minbarra d-dritt ta’ kanċellazzjoni bla ħlas, il-
vjaġġatur għandu alternattivament ikollu d-dritt li jipparteċipa fi vjaġġ ekwivalenti. Spiss il-
vjaġġatur ma jkunx moqdi bid-dritt tal-kanċellazzjoni biss jekk ma jkunx jista’ jibbukkja
vjaġġ ta’ valur ekwivalenti f’qasir żmien. Speċjalment fl-istaġun tal-vaganzi jew għal gruppi 
(iżgħar) jew għall-familji, dan għandu rwol importanti. Għalhekk, il-vjaġġatur għandu jkun 
jista’ jagħżel bejn tliet opzjonijiet: aċċettazzjoni tal-vjaġġ bi prezz ogħla, aċċettazzjoni tal-
vjaġġ alternattiv offrut jew kanċellazzjoni tal-kuntratt tal-vjaġġ bid-dritt għal rimbors
immedjat tal-prezz diġà mħallas, inklużi l-ispejjeż anċillari kollha mħallsa. Jekk il-vjaġġatur 
ma jweġibx għan-notifika bil-miktub dwar il-bidliet kuntrattwali jew dwar żieda fil-prezz ta’ 
aktar minn 10 %, jitqies li l-vjaġġ bil-prezz miżjud ikun ġie aċċettat. L-oneru tal-prova ta’ din 
in-notifika hu tal-organizzatur.

Vjaġġaturi f’diffikultà
Jekk waqt il-vjaġġ tiegħu l-vjaġġatur isib ruħu f’diffikultà, li ma tkunx ħtija tal-organizzatur, 
dan tal-aħħar xorta waħda hu obbligat li jagħti assistenza xierqa minnufih. Dan jinkludi, fost 
l-oħrajn, il-provvista ta’ informazzjoni, assistenza prattika bħal pereżempju fir-rigward ta’ 
mezzi ta’ komunikazzjoni mill-bogħod, jew l-akkwist ta’ arranġamenti alternattivi għall-
vjaġġ. Iżda dan kollu ma għandux ikun ta’ piż finanzjarju għall-organizzatur, għaliex dan ma 
għandu ebda kontroll fuq is-sitwazzjoni li fiha jkun jinsab il-vjaġġatur. Il-vjaġġatur għandu 
jħallas hu stess l-ispejjeż li jinqalgħu, jew jitlob hu stess il-ħlas tagħhom minn parti terza
responsabbli. Madankollu, fl-informazzjoni prekuntrattwali l-organizzatur tal-vjaġġ għandu
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jiġbed l-attenzjoni għall-assigurazzjoni tal-ivvjaġġar u għall-assigurazzjoni kontra l-
kanċellazzjoni tal-vjaġġ.

Protezzjoni kontra l-insolvenza
Hu importanti li jiġi żgurat li jkun hemm protezzjoni komprensiva kontra l-insolvenza. Dan 
japplika mhux biss għas-sigurtà finanzjarja iżda wkoll għal trasport immedjat għar-
ripatrijazzjoni fil-każ li l-vjaġġaturi jiġu "stranded" fi Stat Membru ieħor li ma jkunx l-Istat
fejn joqogħdu huma. Il-vjaġġaturi għandhom ikunu protetti kontra l-insolvenza tal-
organizzatur, il-bejjiegħ bl-imnut jew l-intrapriża involuta fl-arranġamenti tal-ivvjaġġar 
assistiti. F’dan il-kuntest għandu jiġi ċċarat li, f’każ ta’ insolvenza, it-trasport għar-
ripatrijazzjoni tal-vjaġġaturi mhux neċessarjament għandu jsir immedjatament, għax f’każ ta’ 
dubju jista’ jfisser li l-vjaġġaturi, għalkemm ikunu għadhom fil-bidu tal-vaganza tagħhom, 
awtomatikament għandhom jiġu trasportati lura. Pjuttost,  jekk ikun possibbli, għandha tiġi 
offruta l-kontinwazzjoni tal-vjaġġ. 

Responsabbiltà oġġettiva
Anke l-kwistjoni tar-responsabbiltà bla ħtija hi ta’ importanza konsiderevoli. Tali 
responsabbiltà ma għandhix tiġi miċħuda per se. Għalhekk hu veru li, bħal fir-reviżjoni tad-
Direttiva dwar id-Drittijiet tal-Passiġġieri bl-Ajru li temenda r-Regolament (KE) 261/2004, 
fil-każ li ripatrijazzjoni immedjata tal-vjaġġatur ma tkunx possibbli minħabba ċirkostanzi
inevitabbli u eċċezzjonali, l-organizzatur jista’ jkun responsabbli sa ċertu punt (Artikolu 11). 
Madankollu, is-sitwazzjoni ma tistax titqabbel ma’ sempliċi titjiriet fejn il-kwistjoni 
tikkonċerna biss it-trasport. Għalhekk, hu importanti li l-organizzatur għandu jagħmel 
arranġamenti għall-akkomodazzjoni. Il-vjaġġatur għandu jew jista’ jagħmel dan hu stess biss, 
jekk l-organizzatur espliċitament ma jistax jew ma jridx. Jekk fl-aħħar, il-vjaġġatur ikollu 
jfittex akkomodazzjoni hu stess, l-akkomodazzjoni għandha tkun limitata jew għal tliet ijiem
bla limitu ta’ prezz jew għal 5 ijiem bil-limitu previst mill-Kummissjoni ta’ EUR 100 għal
kull lejl.   
Iżda s-sitwazzjoni hi differenti fir-rigward tar-responsabbiltà oġġettiva fil-kuntest ta’ tnaqqis 
fil-prezz (Artikolu 12). Il-proposta tal-Kummissjoni tipprevedi li r-riskju ta’ nuqqas ta’ 
konformità kuntrattwali minħabba ċirkostanzi eċċezzjonali inevitabbli għandu jkun biss tal-
vjaġġatur. Hawnhekk ir-riskju għandu jinqasam bejn iż-żewġ partijiet b’mod ugwali 50:50.   

Peress li l-iskeda taż-żmien hi pjuttost qasira, dan ir-rapport jeħtieġ iżjed emendi u r-
rapporteur espressament jirriżerva d-dritt għal iktar emendi bil-metodu attwali. L-għadd kbir
ta’ partijiet interessati u l-pożizzjonijiet tagħhom iġibu magħhom reviżjoni estensiva. Barra 
minn hekk, għandhom jiġu kkunsidrati wkoll l-iżviluppi fid-dispożizzjonijiet tar-reviżjoni tar-
Regolament dwar id-Drittijiet tal-Passiġġieri bl-Ajru, li jikkoinċidu u, possibilment huma
identiċi, fejn in-negozjati għadhom għaddejjin. L-għan tar-rapporteur hu li jinkiseb bilanċ
bejn l-interessi tal-konsumatur u dawk tan-negozju. Ir-riżultat finali għandu jkun jinftiehem, 
ikun strutturat sew, ikun jiflaħ għall-iżviluppi moderni ta’ żmienna anke fil-futur u li jipprovdi
protezzjoni suffiċjenti u sostenibbli għall-partijiet interessati kollha.


