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PR_COD_1amCom

Legenda dos símbolos utilizados

* Processo de consulta
*** Processo de aprovação

***I Processo legislativo ordinário (primeira leitura)
***II Processo legislativo ordinário (segunda leitura)

***III Processo legislativo ordinário (terceira leitura)

(O processo indicado tem por fundamento a base jurídica proposta no projeto 
de ato.)

Alterações a um projeto de ato

Alterações do Parlamento apresentadas em duas colunas

As supressões são assinaladas em itálico e a negrito na coluna da esquerda. 
As substituições são assinaladas em itálico e a negrito na coluna da esquerda 
e na coluna da direita. O texto novo é assinalado em itálico e a negrito na 
coluna da direita.

A primeira e a segunda linhas do cabeçalho de cada alteração identificam o 
passo relevante do projeto de ato em apreço. Se uma alteração disser respeito 
a um ato já existente, que o projeto de ato pretenda modificar, o cabeçalho 
comporta ainda uma terceira e uma quarta linhas, que identificam, 
respetivamente, o ato existente e a disposição visada do ato em causa.

Alterações do Parlamento apresentadas sob a forma de texto 
consolidado

Os trechos novos são assinalados em itálico e a negrito. Os trechos 
suprimidos são assinalados pelo símbolo ▌ou rasurados (por exemplo: 
"ABCD"). As substituições são assinaladas formatando o texto novo em 
itálico e a negrito e suprimindo, ou rasurando, o texto substituído.
Exceção: as modificações de natureza estritamente técnica introduzidas pelos 
serviços com vista à elaboração do texto final não são assinaladas.
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PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA DO PARLAMENTO EUROPEU

sobre a proposta de diretiva do Parlamento Europeu e do Conselho relativa às viagens 
organizadas e aos serviços combinados de viagem que altera o Regulamento (CE) 
n.º 2006/2004 do Parlamento Europeu e do Conselho e a Diretiva 2011/83/UE e revoga a 
Diretiva 90/314/CEE do Conselho
(COM(2013)0512 – C7-0215/2133 – 2013/0246(COD))

(Processo legislativo ordinário: primeira leitura)

O Parlamento Europeu,

– Tendo em conta a proposta da Comissão ao Parlamento e ao Conselho (COM(2013)0512),

– Tendo em conta os artigos 294.º, n.º 2, e 114.º do Tratado sobre o Funcionamento da 
União Europeia, nos termos dos quais a proposta lhe foi apresentada pela Comissão 
(C7-0215/2013),

– Tendo em conta o artigo 294.º, n.º 3, do Tratado sobre o Funcionamento da União 
Europeia,

– Tendo em conta o parecer do Comité Económico e Social Europeu1,

– Tendo em conta o parecer do Comité das Regiões2, 

– Tendo em conta o artigo 55.º do seu Regimento,

– Tendo em conta o relatório da Comissão do Mercado Interno e da Proteção dos 
Consumidores e os pareceres da Comissão dos Transportes e do Turismo, bem como da 
Comissão dos Assuntos Jurídicos (A7-0000/2013),

1. Aprova a posição em primeira leitura que se segue;

2. Requer à Comissão que lhe submeta de novo a sua proposta, se pretender alterá-la 
substancialmente ou substituí-la por um outro texto;

3. Encarrega a sua/o seu Presidente de transmitir a posição do Parlamento ao Conselho e à 
Comissão, bem como aos Parlamentos nacionais.

                                               
1 JO C 0 de 0.0.0000, p. 0.
2 JO C 0 de 0.0.0000, p. 0.
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Alteração 1

Proposta de diretiva

Título 1

Texto da Comissão Alteração

Proposta de Proposta de
DIRETIVA DO PARLAMENTO 
EUROPEU E DO CONSELHO

DIRETIVA DO PARLAMENTO 
EUROPEU E DO CONSELHO

relativa às viagens organizadas e aos 
serviços combinados de viagem que altera 
o Regulamento (CE) n.º 2006/2004 do 
Parlamento Europeu e do Conselho e a 
Diretiva 2011/83/UE e revoga a Diretiva 
90/314/CEE do Conselho

relativa às viagens organizadas e aos 
serviços de viagem conexos que altera o 
Regulamento (CE) n.º 2006/2004 do 
Parlamento Europeu e do Conselho e a 
Diretiva 2011/83/UE e revoga a Diretiva 
90/314/CEE do Conselho

Or. de

Justificação

Proposta de alteração horizontal a todo o texto. O termo utilizado de “serviços combinados 
de viagem” já existe em alemão e refere-se a viagens em que um organizador oferece ao 
cliente a possibilidade de eleger serviços de entre um leque pré-estabelecido. Estas ofertas já 
se encontram abrangidas pelo âmbito de aplicação da Diretiva sobre as viagens organizadas 
e estão sujeitas aos mesmos requisitos que regem as viagens organizadas convencionais. A 
categoria proposta de “serviços de viagem conexos” contempla outras disposições.

Alteração 2

Proposta de diretiva
Considerando 5

Texto da Comissão Alteração

(5) Nos termos do artigo 26.º n.º 2, do 
Tratado sobre o Funcionamento da União 
Europeia, o mercado interno compreende 
um espaço sem fronteiras internas no qual 
são garantidas a livre circulação das 
mercadorias e de serviços e a liberdade de 
estabelecimento. Importa harmonizar 
certos aspetos dos contratos de viagens 
organizadas e dos serviços combinados de 

(5) Nos termos do artigo 26.º n.º 2, do 
Tratado sobre o Funcionamento da União 
Europeia, o mercado interno compreende 
um espaço sem fronteiras internas no qual 
são garantidas a livre circulação das 
mercadorias e de serviços e a liberdade de 
estabelecimento. Importa harmonizar os 
direitos e deveres decorrentes dos 
contratos de viagens organizadas e dos 
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viagem a fim de criar um verdadeiro 
mercado interno dos consumidores neste 
domínio, estabelecendo um bom equilíbrio 
entre um elevado nível de defesa do 
consumidor e a competitividade das 
empresas.

serviços de viagem conexos, a fim de criar 
um verdadeiro mercado interno dos 
consumidores neste domínio, 
estabelecendo um bom equilíbrio entre um 
elevado nível de defesa do consumidor e a 
competitividade das empresas.

Or. de

Alteração 3

Proposta de diretiva
Considerando 7

Texto da Comissão Alteração

(7) A maioria dos viajantes que adquire 
viagens organizadas é considerada 
consumidora na aceção do direito do 
consumidor da União. Simultaneamente, 
nem sempre é fácil distinguir entre 
consumidores e representantes das 
pequenas empresas ou profissionais que 
reservam viagens relacionadas com a sua 
atividade comercial ou profissional através 
dos mesmos canais de reserva que os 
consumidores. Estes viajantes requerem 
muitas vezes um nível de proteção 
equivalente. Em contrapartida, as grandes
empresas ou organizações muitas vezes 
organizam as viagens dos seus funcionários 
com base num contrato-quadro com 
empresas especializadas na organização 
de viagens de negócios. Este último tipo de 
serviços de viagem não exige um nível de 
proteção equivalente ao previsto para os 
consumidores. Consequentemente, a 
presente diretiva só deve ser aplicável aos 
passageiros em viagens de negócios na 
medida em que estes não tenham reservado 
os serviços de viagem com base num 
contrato-quadro. Para evitar a confusão 
com a definição da expressão 
«consumidor», contemplada noutras 
diretivas em matéria de defesa do 
consumidor, as pessoas objeto de proteção 

(7) A maioria dos viajantes que adquire 
viagens organizadas é considerada 
consumidora na aceção do direito do 
consumidor da União. Simultaneamente, 
nem sempre é fácil distinguir entre 
consumidores e representantes das 
empresas ou profissionais que reservam 
viagens relacionadas com a sua atividade 
comercial ou profissional através dos 
mesmos canais de reserva que os 
consumidores. Estes viajantes requerem 
muitas vezes um nível de proteção 
equivalente. Em contrapartida, as empresas 
ou organizações muitas vezes organizam as 
viagens dos seus funcionários, membros 
ou representantes com base num 
contrato-quadro com empresas. Este último
tipo de serviços de viagem não exige um 
nível de proteção equivalente ao previsto 
para os consumidores. Consequentemente, 
a presente diretiva só deve ser aplicável aos 
passageiros em viagens de negócios na 
medida em que estes não tenham reservado 
os serviços de viagem com base num 
contrato-quadro. Para evitar a confusão 
com a definição da expressão 
«consumidor», contemplada noutras 
diretivas em matéria de defesa do 
consumidor, as pessoas objeto de proteção 
ao abrigo da presente diretiva devem ser 
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ao abrigo da presente diretiva devem ser 
referidas por «viajantes».

referidas por «viajantes».

Or. de

Justificação

A adição de membros e representantes torna claro que o empregador é uma pessoa coletiva. 
O critério de «empresas especializadas na organização de viagens de negócios» deve ser 
eliminado, dado que pode provocar ambiguidades. O contrato-quadro deve ser suficiente 
enquanto pré-requisito.

Alteração 4

Proposta de diretiva
Considerando 16

Texto da Comissão Alteração

(16) Só a combinação de diferentes 
serviços de viagem, como o alojamento, o 
transporte rodoviário, ferroviário, fluvial, 
marítimo ou aéreo de passageiros, assim 
como o aluguer de automóveis, deve ser 
tida em conta para efeitos de identificação
como viagem organizada ou serviços 
combinados de viagem. O alojamento para 
fins residenciais, incluindo para frequentar 
um curso de línguas a prazo, não é 
considerado alojamento na aceção da 
presente diretiva.

(16) A combinação de diferentes serviços 
de viagem, como o alojamento, o 
transporte rodoviário, ferroviário, fluvial, 
marítimo ou aéreo de passageiros, assim 
como o aluguer de automóveis, deve ser 
tida em conta para efeitos de identificação 
como viagem organizada ou serviços de 
viagem conexos. Deve excluir-se o mero 
alojamento em hotéis com serviços 
reservados adicionalmente, como bilhetes 
para musicais ou tratamentos de 
bem-estar, se esse serviço não constituir 
uma parte considerável, ou o elemento 
principal da viagem não for claramente o 
serviço conexo. O alojamento para fins 
residenciais por mais do que um mês ou 
que não evidencie um objetivo turístico, 
por exemplo, para frequentar um curso de 
línguas a prazo, não é considerado 
alojamento na aceção da presente diretiva.

Or. de
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Alteração 5

Proposta de diretiva
Considerando 16-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(16-A) O transporte rodoviário, 
ferroviário, fluvial, marítimo ou aéreo que 
inclua alojamento, por exemplo, viagens 
de ferryboat com dormida ou viagens de 
comboio em carruagem-cama, deve ser 
considerado um serviço único de viagem, 
uma vez que o aspeto do transporte é 
claramente predominante.

Or. de

Alteração 6

Proposta de diretiva
Considerando 17

Texto da Comissão Alteração

(17) Outros serviços turísticos, como 
bilhetes para concertos, eventos 
desportivos, excursões ou parques de 
diversões são serviços que, combinados 
com o transporte de passageiros, 
alojamento e/ou aluguer de automóveis, 
devem ser considerados suscetíveis de 
constituir uma viagem organizada ou 
serviços combinados de viagem. 
No entanto, só são abrangidos pelo âmbito 
de aplicação da presente diretiva se o 
serviço turístico em causa representar uma 
parte significativa da viagem organizada. 
Em geral, o serviço turístico deve ser 
considerado uma parte significativa da 
viagem organizada se representar mais de 
20 % do preço total ou constituir uma 
característica essencial da viagem ou das 
férias. Os serviços conexos, nomeadamente 
os seguros de viagens, o transporte das 
bagagens, as refeições e os serviços de 

(17) Outros serviços turísticos, como 
bilhetes para concertos, eventos 
desportivos, excursões ou parques de 
diversões são serviços que, combinados 
com o transporte de passageiros, 
alojamento e/ou aluguer de automóveis, 
devem ser considerados suscetíveis de 
constituir uma viagem organizada ou 
serviços de viagem conexos. No entanto, 
só são abrangidos pelo âmbito de aplicação 
da presente diretiva se o serviço turístico 
em causa representar uma parte 
significativa da viagem organizada. Em
geral, o serviço turístico deve ser 
considerado uma parte significativa da 
viagem organizada se for anunciado 
expressamente como tal, se representar 
mais de 20 % do preço total ou se 
constituir uma característica essencial da 
viagem ou das férias. Os serviços conexos, 
nomeadamente os seguros de viagens, o 
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limpeza prestados no âmbito do 
alojamento, não devem ser considerados 
serviços turísticos enquanto tal.

transporte entre a estação de 
caminhos de ferro e o alojamento, o 
transporte até ao início da viagem e em 
viagens de excursões, o transporte das 
bagagens, a venda de passes de esqui, o 
aluguer de bicicletas, as refeições e os 
serviços de limpeza prestados no âmbito do 
alojamento, não devem ser considerados 
serviços turísticos enquanto tal.

Or. de

Alteração 7

Proposta de diretiva
Considerando 18

Texto da Comissão Alteração

(18) Importa clarificar igualmente que um 
contrato através do qual um operador 
permite a um viajante, após a celebração 
do mesmo, escolher a partir de uma seleção 
de diferentes tipos de serviços de viagem, 
como sucede com as caixas de oferta de 
viagens organizadas, deve ser considerado 
uma viagem organizada. Além disso, uma 
combinação de serviços de viagem deve 
ser considerada uma viagem organizada 
quando o nome ou os dados particulares 
do viajante, necessários para concluir a 
reserva, são transferidos entre os 
operadores, o mais tardar quando é 
confirmada a reserva do primeiro serviço. 
Os dados particulares necessários para 
concluir a reserva referem-se aos dados 
do cartão de crédito ou outras 
informações necessárias para obter o 
pagamento. Não é suficiente a mera 
transferência de dados particulares 
relativos ao destino ou às datas da 
viagem.

(18) Importa clarificar igualmente que um 
contrato através do qual um operador 
permite a um viajante, após a celebração 
do mesmo, escolher a partir de uma seleção 
de diferentes tipos de serviços de viagem, 
como sucede com as caixas de oferta de 
viagens organizadas, deve ser considerado 
uma viagem organizada. Além disso, uma 
combinação de serviços de viagem deve 
ser considerada uma viagem organizada 
quando o nome ou os dados da reserva são 
transferidos entre os operadores.
Adicionalmente, os cruzeiros e as viagens 
de comboio de vários dias com alojamento 
devem ser consideradas uma viagem 
organizada, dado que reúnem transporte, 
alojamento e alimentação.

Or. de
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Justificação

A expressão «os dados particulares do viajante, necessários para concluir a reserva» é 
demasiado vaga, sendo preferível falar de «dados da reserva». A delimitação no processo de 
reserva oferece lacunas inaceitáveis para contornar a diretiva. Além disso, é questionável se 
os dados do cartão de crédito podem ser transmitidos sem a autorização do viajante 
(proteção de dados). Igualmente, um cruzeiro ou uma viagem de comboio de vários dias com 
alojamento (por exemplo, no Expresso do Oriente) devem ser considerados uma viagem 
organizada.

Alteração 8

Proposta de diretiva
Considerando 19

Texto da Comissão Alteração

(19) Uma vez que a necessidade de 
proteger os viajantes no caso de viagens de 
curta duração é menor, e a fim de evitar 
encargos desnecessários para os 
operadores, as viagens de duração inferior 
a 24 horas e que não incluem alojamento, 
assim como as denominadas «viagens 
organizadas ocasionais», devem ser 
excluídas do âmbito de aplicação da 
diretiva.

(19) Uma vez que a necessidade de 
proteger os viajantes no caso de viagens de 
curta duração é menor, e a fim de evitar 
encargos desnecessários para os 
operadores, as viagens de duração inferior 
a 24 horas e que não incluem alojamento 
devem ser excluídas do âmbito de 
aplicação da diretiva. O mesmo se deve 
aplicar a viagens organizadas ou serviços 
combinados de viagem oferecidos ou 
propostos por uma pessoa singular ou 
coletiva sem lucro financeiro direto ou 
indireto resultante dessa atividade.

Or. de

Justificação

A atividade não deve ser de natureza comercial, mesmo no caso de viagens ocasionais. Por 
exemplo, não se devem incluir viagens de amigos de associações de bólingue, dado que não 
têm caráter comercial. Esse não é o caso se a viagem ocasional tiver fins comerciais, por 
exemplo, uma viagem de peregrinação anual a Meca.

Alteração 9

Proposta de diretiva
Considerando 21
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Texto da Comissão Alteração

(21) Em relação às viagens organizadas, os 
retalhistas são considerados responsáveis, 
juntamente com o organizador, pela 
prestação das informações pré-contratuais. 
Além disso, deve ser clarificado que os 
retalhistas são responsáveis por eventuais 
erros na reserva. Para facilitar a 
comunicação, em especial nos casos 
transnacionais, os viajantes devem ter a 
possibilidade de contactar o organizador 
igualmente através do retalhista junto do 
qual adquiriram a viagem organizada.

(21) Em relação às viagens organizadas, os 
retalhistas são considerados responsáveis, 
juntamente com o organizador, pela 
prestação das informações pré-contratuais. 
Além disso, deve ser clarificado que os 
retalhistas são responsáveis por eventuais 
erros na reserva, se cometerem erros 
durante o processo de reserva. 
Para facilitar a comunicação, em especial 
nos casos transnacionais, os viajantes 
devem ter a possibilidade de contactar o 
organizador igualmente através do 
retalhista junto do qual adquiriram a 
viagem organizada.

Or. de

Justificação

Contexto do considerando 37, redigido em termos idênticos.

Alteração 10

Proposta de diretiva
Considerando 23

Texto da Comissão Alteração

(23) As informações essenciais sobre, por 
exemplo, as características principais dos 
serviços de viagem ou os respetivos preços, 
fornecidas nos anúncios, no sítio Web do 
organizador ou em brochuras, enquanto 
parte das informações pré-contratuais, 
devem ser consideradas vinculativas, salvo 
se o organizador se reservar o direito de 
efetuar alterações a estes elementos e essas 
alterações forem comunicadas ao viajante, 
de forma clara e bem percetível, antes da 
celebração do contrato. No entanto, tendo 
em conta as novas tecnologias da 
comunicação, deixou de ser necessário 
estabelecer normas específicas sobre as 
brochuras, embora seja conveniente 

(23) As informações essenciais sobre, por 
exemplo, as características principais dos 
serviços de viagem ou os respetivos preços, 
fornecidas nos anúncios, no sítio Web do 
organizador ou em brochuras, enquanto 
parte das informações pré-contratuais, 
devem ser consideradas vinculativas, salvo 
se o organizador se reservar o direito de 
efetuar alterações a estes elementos e essas 
alterações forem comunicadas ao viajante, 
de forma clara e bem percetível, antes da 
celebração do contrato.
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assegurar que, em certas circunstâncias, 
as alterações que tenham implicações na 
execução do contrato sejam comunicadas 
entre as partes num suporte duradouro, 
para posterior consulta. Essas 
informações devem poder ser alteradas 
em qualquer momento desde que ambas 
as partes no contrato manifestem 
expressamente o seu acordo.

Or. de

Alteração 11

Proposta de diretiva
Considerando 23-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(23-A) Os horários dos voos devem ser um 
componente fixo do contrato e pertencer 
às características principais de uma 
viagem. Não deverão sofrer uma 
alteração superior a três horas.

Or. de

Justificação

Frequentemente, os operadores turísticos e as companhias aéreas «atraem» os clientes com 
horários de voo agradáveis, mas depois, com escassa antecedência, passam os voos para 
horários mais baratos a meio da noite, sobretudo no caso de viagens organizadas. No 
interesse da melhoria do serviço, os operadores/as companhias aéreas devem manter os 
horários de voo acordados e comunicar atempadamente os seus horários, para que o viajante 
possa organizar-se e reservar a viagem como esta decorrerá de facto.

Alteração 12

Proposta de diretiva
Considerando 23-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

(23-B) No entanto, tendo em conta as 
novas tecnologias da comunicação, 
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deixou de ser necessário estabelecer 
normas específicas sobre as brochuras, 
embora seja conveniente assegurar que as 
alterações que tenham implicações na 
execução do contrato sejam comunicadas 
entre as partes num suporte duradouro, 
para posterior consulta. Essas 
informações devem poder ser alteradas a
qualquer momento, desde que ambas as 
partes no contrato manifestem 
expressamente o seu acordo.

Or. de

Justificação

O bloco de texto provém do (antigo) considerando 23, tendo, no entanto, sido suprimida a 
limitação introduzida pela expressão «em certas circunstâncias».

Alteração 13

Proposta de diretiva
Considerando 26

Texto da Comissão Alteração

(26) Dado que muitas vezes as viagens 
organizadas são adquiridas com uma 
grande antecedência em relação à data da 
sua realização, podem ocorrer 
acontecimentos imprevistos. Por 
conseguinte, o viajante deve, em certas 
circunstâncias, ter o direito de transferir a 
viagem organizada para outro viajante. 
Nessas situações, o organizador deve poder 
recuperar as despesas em que incorreu, 
por exemplo se um subcontratante lhe 
exigir uma taxa para alterar o nome do 
passageiro ou para cancelar o bilhete de 
transporte e emitir um novo. Os viajantes 
devem também ter a possibilidade de 
denunciar o contrato em qualquer altura 
antes da data do início da viagem 
organizada, mediante o pagamento de uma 
indemnização adequada, bem como o 
direito de rescindir o contrato sem pagar 
qualquer indemnização sempre que 

(26) Dado que muitas vezes as viagens 
organizadas são adquiridas com uma 
grande antecedência em relação à data da 
sua realização, podem ocorrer 
acontecimentos imprevistos. Por 
conseguinte, o viajante deve, em certas 
circunstâncias, ter o direito de transferir a 
viagem organizada para outro viajante. 
Nessas situações, o organizador deve poder 
recuperar as despesas em que incorreu, 
por exemplo se um subcontratante lhe 
exigir uma taxa para alterar o nome do 
passageiro ou para cancelar o bilhete de 
transporte e emitir um novo. Os viajantes 
devem também ter a possibilidade de 
denunciar o contrato em qualquer altura 
antes da data do início da viagem 
organizada, mediante o pagamento de uma 
indemnização adequada, bem como o 
direito de rescindir o contrato sem pagar 
qualquer indemnização sempre que 
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circunstâncias inevitáveis e excecionais, 
como uma guerra ou catástrofe natural, 
afetem significativamente a viagem. 
Considera-se que se verificam 
circunstâncias inevitáveis e excecionais 
quando existam relatórios fiáveis e 
públicos, designadamente recomendações 
emitidas pelas autoridades dos Estados-
Membros, que desaconselhem as 
deslocações a esse destino.

circunstâncias inevitáveis e excecionais, 
como uma guerra ou catástrofe natural, 
afetem significativamente a viagem, se 
esses acontecimentos ocorrerem após a 
celebração do contrato da viagem. 
Considera-se que se verificam 
circunstâncias inevitáveis e excecionais 
quando existam relatórios fiáveis e 
públicos, designadamente recomendações 
emitidas pelas autoridades dos Estados-
Membros, que desaconselhem as 
deslocações a esse destino.

Or. de

Justificação

A rescisão gratuita é desproporcionada, se o viajante marcar a viagem tendo conhecimento 
dessas circunstâncias.

Alteração 14

Proposta de diretiva
Considerando 28

Texto da Comissão Alteração

(28) Em certos casos os organizadores 
devem poder efetuar unilateralmente 
alterações ao contrato de viagem 
organizada. No entanto, o viajante deve ter 
o direito a rescindir o contrato caso as 
alterações propostas alterem 
significativamente qualquer das 
características principais dos serviços de 
viagem. O aumento dos preços só é 
possível se ocorrer alguma alteração dos 
custos do combustível para o transporte de 
passageiros, alguma modificação das taxas 
ou comissões cobradas por um terceiro não 
diretamente envolvido na execução dos 
serviços em causa, ou uma alteração das 
taxas de câmbio aplicáveis à viagem
organizada e se, simultaneamente, estiver 
expressamente prevista no contrato a 
possibilidade de revisão do preço da 
viagem, tanto em termos de aumento como 

(28) Em certos casos os organizadores 
devem poder efetuar unilateralmente 
alterações ao contrato de viagem 
organizada. No entanto, o viajante deve ter 
o direito a rescindir o contrato caso as 
alterações propostas alterem 
significativamente qualquer das 
características principais dos serviços de 
viagem. O aumento dos preços só é 
possível se ocorrer alguma alteração dos 
custos do combustível para o transporte de 
passageiros, alguma modificação das taxas 
ou comissões cobradas por um terceiro não 
diretamente envolvido na execução dos 
serviços em causa, ou uma alteração das 
taxas de câmbio aplicáveis à viagem 
organizada e se, simultaneamente, estiver 
expressamente prevista no contrato a 
possibilidade de revisão do preço da 
viagem, tanto em termos de aumento como 
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de redução. O aumento do preço não pode 
ser superior a 10 % do preço da viagem 
organizada.

de redução. Os viajantes devem ter o 
direito a rescindir o contrato sem o 
pagamento obrigatório de uma 
indemnização ou a aceitar uma viagem 
alternativa, do mesmo valor, 
disponibilizada pelo mesmo organizador 
se o aumento do preço não for superior a 
10 % do preço inicial da viagem 
organizada.

Or. de

Justificação

Com o regime atual, não são possíveis aumentos de preços superiores a 10 %.

Alteração 15

Proposta de diretiva
Considerando 28-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(28-A) O aumento do preço deve ser 
sempre fundamentado por escrito. Em 
caso de aplicação de um aumento do 
preço superior a 10 %, o viajante deve ter 
a possibilidade de rescisão ou de escolha 
de uma viagem alternativa e equivalente. 
Se o viajante não fizer valer este direito, 
deve considerar-se que a viagem é aceite 
pelo preço aumentado. O ónus da prova 
da receção da carta pertence ao 
organizador.

Or. de

Alteração 16

Proposta de diretiva
Considerando 31

Texto da Comissão Alteração

(31) A presente diretiva não deve (31) A presente diretiva não deve 
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prejudicar o direito dos viajantes 
apresentarem queixas ao abrigo da presente 
diretiva ou de outra legislação da UE em 
vigor, de modo a que possam continuar a 
ter a possibilidade de apresentar queixas ao 
organizador, ao transportador ou a 
qualquer outra parte responsável ou, se for 
caso disso, a várias partes. Importa 
clarificar que um viajante não pode 
acumular direitos ao abrigo de bases 
jurídicas diferentes se os direitos 
salvaguardarem o mesmo interesse ou 
tenham o mesmo objetivo. A 
responsabilidade do organizador não 
prejudica o direito de procurar obter 
reparação junto de terceiros, incluindo os 
prestadores de serviços envolvidos.

prejudicar o direito dos viajantes 
apresentarem queixas ao abrigo da presente 
diretiva ou de outra legislação da UE em 
vigor, de modo a que possam continuar a 
ter a possibilidade de apresentar queixas ao 
organizador, ao transportador ou a 
qualquer outra parte responsável ou, se for 
caso disso, a várias partes. Importa 
clarificar que não se podem acumular 
direitos a indemnização por perdas e 
danos a título de diferentes bases jurídicas 
em relação aos mesmos factos. A 
responsabilidade do organizador não 
prejudica o direito de procurar obter 
reparação junto de terceiros, incluindo os 
prestadores de serviços envolvidos.

Or. de

Justificação

Ver também a alteração ao artigo 12.º, n.º 5.

Alteração 17

Proposta de diretiva
Considerando 32

Texto da Comissão Alteração

(32) Se o viajante se encontrar em 
dificuldades durante a viagem ou as férias, 
o organizador deve ser obrigado a prestar-
lhe prontamente assistência. Essa 
assistência deve consistir sobretudo na 
prestação das informações necessárias 
sobre aspetos como os serviços de saúde, 
as autoridades locais e a assistência 
consular, bem como ajuda prática, 
nomeadamente em matéria de 
comunicações à distância e de soluções 
alternativas de viagem.

(32) Se o viajante se encontrar em 
dificuldades durante a viagem ou as férias, 
o organizador deve ser obrigado a prestar-
lhe prontamente assistência adequada. 
Essa assistência deve consistir sobretudo 
na prestação das informações necessárias 
sobre aspetos como os serviços de saúde, 
as autoridades locais e a assistência 
consular, bem como ajuda prática, 
nomeadamente em matéria de 
comunicações à distância e de obtenção de 
soluções alternativas de viagem.

Or. de
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Justificação

Importa clarificar que o organizador não é obrigado a assumir também as despesas, por 
exemplo, de soluções alternativas de viagem de que o viajante necessite. As dificuldades em 
que o viajante incorra e/ou esteja não pertencem à esfera de responsabilidades do 
organizador.

Alteração 18

Proposta de diretiva
Considerando 34

Texto da Comissão Alteração

(34) Os Estados-Membros devem garantir 
que os viajantes que adquirem uma viagem 
organizada ou serviços combinados de 
viagem são plenamente protegidos em caso 
de insolvência do organizador, do retalhista 
que facilitou a aquisição dos serviços 
combinados de viagem ou de qualquer dos 
prestadores de serviços envolvidos. 
Os Estados-Membros onde estejam 
estabelecidos organizadores de viagens 
organizadas ou retalhistas que facilitam 
serviços combinados de viagem devem 
assegurar que os profissionais que 
oferecem essas combinações de serviços de 
viagem dão garantias de reembolso de 
todos os pagamentos efetuados pelos 
viajantes e do seu repatriamento em caso 
de insolvência. Embora mantendo o seu 
poder discricionário quanto à forma como 
essa proteção é concedida, os Estados-
Membros devem garantir que os respetivos 
regimes de proteção nacionais em caso de 
insolvência são eficazes e garantem o 
rápido repatriamento e reembolso de todos 
os passageiros lesados pela insolvência. A 
proteção necessária em caso de insolvência 
deve ter em conta o risco financeiro efetivo 
decorrente das atividades do organizador, 
retalhista ou prestador de serviços em 
causa, incluindo o tipo de combinações de 
serviços viagem comercializadas, as 
flutuações sazonais previsíveis, assim 
como a importância dos pagamentos 

(34) Os Estados-Membros devem garantir 
que os viajantes que adquirem uma viagem 
organizada ou serviços de viagem conexos
são plenamente protegidos em caso de 
insolvência do organizador, do retalhista 
que facilitou a aquisição dos serviços de 
viagem conexos ou de uma empresa 
envolvida nos serviços de viagem conexos. 
Os Estados-Membros devem assegurar que 
os profissionais que oferecem essas 
combinações de serviços de viagem dão 
garantias de reembolso de todos os 
pagamentos efetuados pelos viajantes e do 
seu repatriamento em caso de insolvência. 
Embora mantendo o seu poder 
discricionário quanto à forma como essa 
proteção é concedida, os Estados-Membros 
devem garantir que os respetivos regimes 
de proteção em caso de insolvência são 
eficazes e garantem o repatriamento e 
reembolso de todos os passageiros lesados 
pela insolvência. A proteção necessária em 
caso de insolvência deve ter em conta o 
risco financeiro efetivo decorrente das 
atividades do organizador, retalhista ou de 
uma empresa envolvida nos serviços de 
viagem conexos em causa, incluindo o tipo 
de combinações de serviços viagem 
comercializadas, as flutuações sazonais 
previsíveis, assim como a importância dos 
pagamentos efetuados e a forma como 
estes são garantidos. Em conformidade 
com a Diretiva 2006/123/CE do 
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efetuados e a forma como estes são 
garantidos. Em conformidade com a 
Diretiva 2006/123/CE do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 12 de dezembro 
de 2006, relativa aos serviços no mercado 
interno25, nos casos em que a proteção em 
caso de insolvência possa ser prestada sob 
a forma de uma garantia ou uma apólice de 
seguro, essa garantia não se pode limitar às 
certidões emitidas por operadores 
financeiros estabelecidos num determinado 
Estado-Membro.

Parlamento Europeu e do Conselho, de 12 
de dezembro de 2006, relativa aos serviços 
no mercado interno25, nos casos em que a 
proteção em caso de insolvência possa ser 
prestada sob a forma de uma garantia ou 
uma apólice de seguro, essa garantia não se 
pode limitar às certidões emitidas por 
operadores financeiros estabelecidos num 
determinado Estado-Membro.

__________________ __________________
25 JO L 376 de 27.12.2006, p. 36. 25 JO L 376 de 27.12.2006, p. 36.

Or. de

Alteração 19

Proposta de diretiva
Considerando 40

Texto da Comissão Alteração

(40) A adoção da presente diretiva implica 
a adaptação de alguns atos legislativos em 
matéria de defesa do consumidor. Dado 
que a Diretiva 2011/83/UE do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 25 de outubro 
de 2011, relativa aos direitos dos 
consumidores26, não é aplicável, na sua 
forma atual, aos contratos abrangidos pela 
Diretiva 90/314/CEE, importa proceder à 
alteração da Diretiva 2011/83/UE, a fim de 
garantir que esta se aplica aos serviços 
combinados de viagem e que certos 
direitos dos consumidores nela previstos se 
aplicam igualmente às viagens 
organizadas.

(40) A adoção da presente diretiva implica 
a adaptação de alguns atos legislativos em 
matéria de defesa do consumidor. Dado 
que a Diretiva 2011/83/UE do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 25 de outubro 
de 2011, relativa aos direitos dos 
consumidores26, não é aplicável, na sua 
forma atual, aos contratos abrangidos pela 
Diretiva 90/314/CEE, importa proceder à 
alteração da Diretiva 2011/83/UE, a fim de 
garantir que esta continua a aplicar-se às 
componentes individuais de serviços de 
viagem conexos, desde que estas 
componentes individuais não estejam 
excluídas do âmbito de aplicação da 
Diretiva 2011/83/UE, e que certos direitos 
dos consumidores nela previstos se aplicam 
igualmente às viagens organizadas.

__________________ __________________
26 JO L 304 de 22.11.2011, p. 64. 26 JO L 304 de 22.11.2011, p. 64.
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Or. de

Alteração 20

Proposta de diretiva
Artigo 1 

Texto da Comissão Alteração

A presente diretiva tem por objeto 
contribuir para o bom funcionamento do 
mercado interno e para um elevado nível 
de proteção dos consumidores mediante a 
aproximação de deter minados aspetos
das disposições legislativas, 
regulamentares e administrativas dos 
Estados-Membros em matéria de contratos 
sobre viagens organizadas e serviços 
combinados de viagem celebrados entre os 
viajantes e os operadores comerciais.

A presente diretiva tem por objeto 
contribuir para o bom funcionamento do 
mercado interno e para um elevado nível 
de proteção dos consumidores, o mais 
uniforme possível, no que diz respeito às
disposições legislativas, regulamentares e 
administrativas dos Estados-Membros em 
matéria de contratos sobre viagens 
organizadas e serviços de viagem conexos
celebrados entre os viajantes e os 
operadores comerciais. 

Or. de

Alteração 21

Proposta de diretiva
Artigo 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 1.º-A
Nível de harmonização

Os Estados-Membros não devem manter 
ou introduzir na sua legislação nacional 
disposições divergentes das previstas na 
presente diretiva, nomeadamente 
disposições mais ou menos estritas, que 
tenham por objetivo garantir um nível 
diferente de proteção dos consumidores, 
salvo disposição em contrário na presente 
diretiva.
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Or. de

Justificação

O novo bloco de texto é idêntico ao do artigo 4.º da Diretiva relativa aos direitos dos 
consumidores, de 2011. Este foi integrado em nome da coerência, pretendendo clarificar o 
nível de harmonização, formulado de um modo pouco claro na proposta da Comissão.

Alteração 22

Proposta de diretiva
Artigo 2 – n.º 2 – alínea a-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(a-A) Viagens organizadas ou serviços de 
viagem conexos oferecidos ou propostos 
por uma pessoa singular ou coletiva, sem 
lucro financeiro direto ou indireto 
resultante dessa atividade.

Or. de

Justificação

Ver também o considerando 19, que, na sua versão original, mencionava viagens 
organizadas ocasionais. No entanto, o critério determinante é a obtenção de lucros. Não 
devem ser abrangidas instituições de caridade, associações de futebol, escolas, entre outros. 
Caso contrário, também estas teriam de contratar um regime de proteção em caso de 
insolvência e seriam responsáveis.

Alteração 23

Proposta de diretiva
Artigo 2 – n.º 2 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) contratos acessórios que abranjam 
serviços financeiros;

(b) contratos acessórios que abranjam 
serviços de viagem prestados como serviço 
conexo à viagem organizada ou contratos 
acessórios que abranjam serviços 
financeiros;

Or. de
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Justificação

Seria desproporcionado expor o retalhista ao risco de assumir a função de organizador ou de 
este ser considerado prestador de serviços de viagem afins quando presta um serviço 
acessório a uma viagem organizada, por exemplo, um bilhete de comboio para o aeroporto. 
O retalhista teria de responsabilizar-se não só pelo serviço reservado adicionalmente, mas 
também pela viagem organizada, apesar de o organizador já se responsabilizar pela mesma.

Alteração 24

Proposta de diretiva
Artigo 2 – n.º 2 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

(c) viagens organizadas e serviços 
combinados de viagem adquiridos com 
base num contrato-quadro celebrado entre 
o empregador do viajante e um operador 
especializado na organização de viagens 
de negócios;

(c) viagens organizadas e serviços de 
viagem conexos adquiridos com base num 
contrato-quadro celebrado para viagens de 
negócios;

Or. de

Alteração 25

Proposta de diretiva
Artigo 2 – n.º 2 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

(d) viagens organizadas ou serviços 
combinados de viagem em que apenas um 
dos serviços de viagem, na aceção do 
artigo 3.º, n.º 1, alíneas a), b) e c), seja 
combinado com um serviço de viagem na 
aceção da alínea d) do mesmo artigo, caso 
este último não represente uma parte 
significativa da viagem organizada; ou

(d) viagens organizadas em que apenas um 
dos serviços de viagem, na aceção do 
artigo 3.º, n.º 1, alíneas a), b) e c), seja 
combinado com um serviço de viagem na 
aceção da alínea d) do mesmo número, 
caso este serviço não represente uma parte 
significativa da viagem organizada ou o 
elemento principal da viagem não seja 
claramente o serviço conexo; e

Or. de

Justificação

A diretiva é aplicável se o elemento principal da viagem for claramente o serviço conexo, ou 
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seja, se o hotel só for reservado por causa do musical. No entanto, tratando-se de um aspeto 
secundário, que não é o elemento principal (o hóspede pernoita cinco noites na cidade e 
reserva bilhetes para um musical numa das noites), essa reserva não deve ser abrangida pela 
diretiva.

Alteração 26

Proposta de diretiva
Artigo 2 – n.º 2 – alínea e-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(e-A) transporte rodoviário, ferroviário, 
fluvial, marítimo ou aéreo que inclua 
alojamento, se o aspeto do transporte for 
claramente predominante.

Or. de

Alteração 27

Proposta de diretiva
Artigo 2 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. Os Estados-Membros podem 
introduzir ou manter disposições cujo 
âmbito de aplicação vá além dos contratos 
mencionados no presente artigo.

Or. de

Alteração 28

Proposta de diretiva
Artigo 3 – ponto 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) o alojamento para fins não residenciais, (b) o alojamento para fins residenciais, 
desde que não por um período superior a
um mês ou que não seja evidente um 
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objetivo turístico,

Or. de

Justificação

«Alojamento para fins não residenciais» induz em erro. O alojamento inclui sempre também 
elementos para fins residenciais. Deste modo, deve aplicar-se um outro critério, por exemplo, 
a duração ou o objetivo turístico. O ajuste é realizado no contexto da alteração ao 
considerando 16, o qual menciona, por exemplo, cursos de línguas de longa duração.

Alteração 29

Proposta de diretiva
Artigo 3 – ponto 2 – alínea b) – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

(b) independentemente de serem 
celebrados contratos separados com 
diferentes prestadores de serviços de 
viagem, esses serviços forem:

(b) independentemente de serem 
celebrados contratos separados com 
diferentes prestadores de serviços de 
viagem, esses serviços forem, 
nomeadamente:

Or. de

Justificação

A enumeração não deve ser taxativa, a fim de garantir a inclusão de futuras estratégias de 
mercado.

Alteração 30

Proposta de diretiva
Artigo 3 – ponto 2 – alínea b) – subalínea i)

Texto da Comissão Alteração

i) adquiridos num ponto de venda único no 
quadro do mesmo processo de reserva,

i) adquiridos num ponto de venda único no 
quadro do mesmo processo de reserva, a 
não ser que a combinação dos serviços 
seja feita comprovadamente a pedido
exclusivo do viajante e após a declaração 
clara e bem percetível de que o viajante 
não beneficia de nenhum dos direitos que 
são reconhecidos exclusivamente aos 
consumidores de viagens organizadas 
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pela presente diretiva,

Or. de

Justificação

A mera intermediação, através de agências de viagens tradicionais, de diversos serviços 
isolados de viagem baseados em desejos especiais dos clientes deve continuar a ser possível 
sob as condições mencionadas, sem que estas passem a ser consideradas organizadores.

Alteração 31

Proposta de diretiva
Artigo 3 – ponto 2 – alínea b) – subalínea v)

Texto da Comissão Alteração

v) adquiridos a diferentes operadores 
mediante procedimentos interligados de 
reserva pela Internet, em que o nome do 
viajante ou os dados particulares 
necessários para efetuar a reserva são 
transferidos entre os operadores, o mais 
tardar quando é confirmada a reserva do 
primeiro serviço;

v) adquiridos a diferentes operadores 
mediante procedimentos interligados de 
reserva pela Internet, em que o nome do 
viajante ou os dados da reserva são 
transferidos entre os operadores;

Or. de

Justificação

A expressão «os dados particulares necessários» é muito vaga, carecendo de clarificação. A 
restrição ao período da reserva oferece lacunas inaceitáveis para contornar a diretiva.

Alteração 32

Proposta de diretiva
Artigo 3 – ponto 5 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

(5) «serviços combinados de viagem», 
uma combinação de, pelo menos, dois tipos 
diferentes de serviços de viagem para 
efeitos da mesma viagem ou férias, que 
não constitua uma viagem organizada e 
que tenha por resultado a celebração de 
contratos separados com prestadores de 

(5) «serviços de viagem conexos», uma 
combinação de, pelo menos, dois tipos 
diferentes de serviços de viagem para 
efeitos da mesma viagem ou férias, que 
não constitua uma viagem organizada e 
que tenha por resultado a celebração de 
contratos separados com prestadores de 
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serviços de viagem distintos, quando um 
retalhista permita fazer essa combinação:

serviços de viagem distintos, quando um 
prestador de serviços envolvido ou um 
retalhista permita fazer essa combinação:

Or. de

Justificação

A alteração pretende evitar que não sejam abrangidas pela presente definição as ofertas em 
que o próprio prestador de serviços presta o primeiro serviço, não atuando apenas como 
intermediário, permitindo depois ao viajante uma outra prestação através de um outro 
prestador de serviços.

Alteração 33

Proposta de diretiva
Artigo 3 – ponto 5 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) com base em reservas separadas por 
ocasião de uma única visita ou de um 
contacto único com o ponto de venda; ou

(a) através da seleção e do pagamento de 
cada um dos serviços por parte do 
viajante, por ocasião de uma única visita 
ou de um contacto único com o ponto de 
venda; ou

Or. de

Justificação

De acordo com o considerando 10, a expressão «mesmo processo de reserva» significa que o 
viajante seleciona os serviços de viagem antes de autorizar o pagamento. Por motivos de 
compreensão, a reestruturação transfere esta delimitação do considerando para o artigo.

Alteração 34

Proposta de diretiva
Artigo 3 – ponto 9 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) venda ou proponha para venda viagens 
organizadas ou

(a) venda ou proponha para venda viagens 
organizadas pelo organizador ou

Or. de



PE524.596v01-00 26/56 PR\1011179PT.doc

PT

Justificação

O texto foi retirado da antiga diretiva e deve ser mantido, a fim de garantir uma delimitação 
mais clara das duas partes.

Alteração 35

Proposta de diretiva
Artigo 3 – ponto 9 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) facilite a aquisição de serviços de 
viagem que façam parte de um serviço 
combinado de viagem, ajudando os 
viajantes a celebrar contratos separados de 
serviços de viagem com outros prestadores 
de serviços;

(b) facilite a aquisição de serviços de 
viagem que façam parte de um serviço de 
viagem conexo, ajudando os viajantes a 
celebrar contratos separados de serviços de 
viagem com outros prestadores de serviços, 
dos quais um pode ser o próprio 
retalhista;

Or. de

Justificação

A expressão proposta é pouco clara relativamente ao caso de um prestador de serviços 
vender, em nome próprio, um serviço e permitir, em seguida, a reserva de outros serviços de 
outros prestadores de serviços. A alteração proposta clarifica que o âmbito de aplicação da 
diretiva abrange um retalhista que venda o seu próprio serviço (por exemplo, uma 
companhia aérea) e, em seguida, permita a reserva de outros serviços de viagem de outros 
prestadores de serviços.

Alteração 36

Proposta de diretiva
Artigo 3 – ponto 12-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(12-A) «serviços conexos», prestação de 
serviços turísticos não autónomos no 
âmbito da prestação ou do complemento 
de serviços de viagem, em particular, o 
transporte entre a estação de caminhos de 
ferro e o alojamento, o transporte até ao 
aeroporto de partida e no âmbito de 
viagens de excursões, do transporte das 
bagagens, da venda de passes de esqui, do 
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aluguer de bicicletas, das refeições e dos 
serviços de limpeza prestados no âmbito 
do alojamento;

Or. de

Justificação

A definição de «serviços conexos» surge no texto legal, sendo, portanto, útil não só no 
considerando 17.

Alteração 37

Proposta de diretiva
Artigo 3 – ponto 12-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

(12-B) «transportador », uma pessoa 
singular ou coletiva que, não sendo 
organizador nem retalhista, oferece 
serviços de transporte a viajantes.

Or. de

Justificação

Ver também o complemento relativo à responsabilidade no plano interno e à possibilidade de 
pedido de indemnizações junto do transportador no plano interno, no artigo 11.º, n.º 8.

Alteração 38

Proposta de diretiva
Artigo 4 – n.º 1 – alínea a) – subalínea iii)

Texto da Comissão Alteração

iii) a localização, as principais 
características e categoria turística do 
alojamento;

iii) a localização, as principais 
características e categoria oficial do 
alojamento;

Or. de

Justificação

Trata-se de uma característica fundamental que deve ser clara e vinculativa.
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Alteração 39

Proposta de diretiva
Artigo 4 – n.º 1 – alínea a) – subalínea vi)

Texto da Comissão Alteração

vi) a(s) língua(s) em que as atividades 
serão levadas a cabo, e

vi) a(s) língua(s) em que as atividades 
fundamentais serão levadas a cabo, e

Or. de

Justificação

Não é necessário abarcar todas as «atividades». Por exemplo, para o viajante não é 
importante saber previamente que língua fala o motorista, o massagista ou o cozinheiro. Pelo 
contrário, é fundamental saber que língua fala a grande parte dos animadores infantis.

Alteração 40

Proposta de diretiva
Artigo 4 – n.º 1 – alínea a) – subalínea vii)

Texto da Comissão Alteração

vii) se está assegurado o acesso das pessoas 
com mobilidade reduzida durante toda a 
viagem ou as férias;

vii) mediante consulta, se está assegurado 
o acesso das pessoas com um determinado 
tipo de mobilidade reduzida durante toda a 
viagem ou as férias;

Or. de

Justificação

O conceito de pessoas com mobilidade reduzida inclui, por exemplo, deficientes visuais e 
grávidas. Seria exagerado fornecer sempre informações sobre todos os grupos possíveis. 
Contudo, essas informações devem ser sempre transmitidas em caso de consulta concreta 
nesse sentido.

Alteração 41

Proposta de diretiva
Artigo 4 – n.º 1 – alínea c-A) (nova)
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Texto da Comissão Alteração

(c-A) o direito de rescisão e as respetivas
condições;

Or. de

Justificação

O relatório prevê o direito de rescisão para contratos à distância e contratos celebrados fora 
de estabelecimentos comerciais.

Alteração 42

Proposta de diretiva
Artigo 4 – n.º 1 – alínea e)

Texto da Comissão Alteração

(e) o número mínimo de pessoas exigido 
para a viagem organizada poder ter lugar e 
a definição de um prazo de pelo menos 
20 dias antes da data do início da viagem 
para o eventual cancelamento caso esse 
número não seja atingido;

(e) eventualmente, o número mínimo de 
pessoas exigido para a viagem organizada 
poder ter lugar e a definição do prazo 
pertinente mencionado no artigo 10.º, n.º 
3, antes da data do início da viagem para o 
eventual cancelamento, caso esse número 
não seja atingido.

Or. de

Justificação

O prazo geral de cancelamento de 20 dias para qualquer tipo de viagem é demasiado rígido, 
sendo recomendável proceder a um escalonamento. Ver também a proposta de alteração 
relativa ao artigo 10.º, n.º 3.

Alteração 43

Proposta de diretiva
Artigo 4 – n.º 1 – alínea f)

Texto da Comissão Alteração

(f) informações gerais sobre passaportes e 
vistos, incluindo prazos aproximados para 
os nacionais do(s) Estado(s)-Membro(s) 
em causa obterem os vistos, bem como 

(f) informações gerais sobre passaportes e 
vistos para os nacionais dos Estados-
Membros, bem como informações sobre 
as formalidades sanitárias exigidas para a 
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informações sobre as formalidades 
sanitárias exigidas;

viagem reservada e para a estadia;

Or. de

Justificação

Dado que a diretiva se dirige a viajantes dos Estados-Membros da UE, devem prestar-se 
informações destinadas aos Estados-Membros da UE. O significado de «em causa» não é 
claro. Além disso, não cabe aos organizadores anunciar e/ou atualizar prazos eventualmente 
diferentes devido à carga de trabalho.

Alteração 44

Proposta de diretiva
Artigo 4 – n.º 1 – alínea f-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(f-A) Informação sobre a subscrição 
facultativa de um contrato de seguro que 
cubra as despesas de anulação por parte 
do consumidor ou de um contrato de 
assistência que cubra as despesas de 
repatriamento em caso de acidente ou de 
doença.

Or. de

Justificação

Deve ser mantida esta regra, que provém originariamente da Diretiva 90/314/CEE, dado que 
um seguro de doença legal não é um substituto adequado para este tipo de proteção.

Alteração 45

Proposta de diretiva
Artigo 4 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. As informações referidas no n.º 1 são 
apresentadas de uma forma clara e bem 
percetível.

2. As informações referidas no n.º 1 são 
apresentadas de uma forma clara e bem 
percetível. O ónus de provar que as 
informações foram transmitidas ao 
viajante é imposto ao organizador e, se a 
viagem organizada for vendida através de 
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um retalhista, também ao retalhista.

Or. de

Alteração 46

Proposta de diretiva
Artigo 5 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros devem assegurar 
que os organizadores não podem alterar as 
informações transmitidas aos viajantes nos 
termos do artigo 4.º, alíneas a), c), d), e) e 
g), salvo se o organizador se reservar o 
direito de efetuar alterações a essa 
informação e as comunicar ao viajante de 
forma clara e bem percetível antes da 
celebração do contrato.

1. Os Estados-Membros devem assegurar 
que os organizadores não podem alterar as 
informações transmitidas aos viajantes nos 
termos do artigo 4.º, alíneas a), c), d), e), f)
e g), salvo se o organizador se reservar o 
direito de efetuar alterações a essa 
informação. Todas as alterações às 
informações pré-contratuais são 
comunicadas ao viajante por escrito, de 
forma clara e bem percetível, antes da 
celebração do contrato.

Or. de

Justificação

Os requisitos e os prazos aplicáveis a passaportes e vistos podem alterar-se nos países de 
destino. É então necessário que o organizador também proceda a essas alterações e, 
sobretudo, as comunique.

Alteração 47

Proposta de diretiva
Artigo 5 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Se as informações sobre taxas, encargos 
e outros custos adicionais referidas no 
artigo 4.º, alínea c), não forem transmitidas 
antes da celebração do contrato, o viajante 
não pode ser obrigado a suportar tais 
custos.

2. Se as informações sobre taxas, encargos 
e outros custos adicionais referidas no 
artigo 4.º, alínea c), não forem transmitidas 
por escrito antes da celebração do contrato, 
o viajante não pode ser obrigado a suportar 
tais custos.
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Or. de

Alteração 48

Proposta de diretiva
Artigo 6 – n.º 2 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

(c) os dados de um ponto de contacto 
junto do qual o viajante possa denunciar 
qualquer incumprimento constatado no 
local;

(c) todos os dados de contacto pertinentes 
para o caso de o viajante verificar um 
incumprimento, bem como informações 
sobre os procedimentos a adotar pelo 
viajante;

Or. de

Justificação

O artigo 12.º, n.º 3, alínea b) impõe ao viajante o dever de informar o organizador sem 
demora de qualquer falta de conformidade. O dever do organizador informar o cliente sobre 
o processo de queixa deve ser coerente com este dever do viajante. Tal assegura que o 
consumidor saiba exatamente as medidas a tomar.

Alteração 49

Proposta de diretiva
Artigo 6 – n.º 2 – alínea f)

Texto da Comissão Alteração

(f) no caso de menores que viajam no 
quadro de uma viagem organizada que 
inclua alojamento, informações que 
permitam o contacto direto com o menor 
ou com o responsável local pela sua 
estadia;

(f) no caso de menores que viajam no 
quadro de uma viagem organizada que 
inclua alojamento e que não viajam 
acompanhados pelos seus pais ou tutores, 
informações que permitam o contacto 
direto com o menor ou com o responsável 
local pela sua estadia por parte de um dos 
pais ou um tutor;

Or. de
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Alteração 50

Proposta de diretiva
Artigo 6 – n.º 2 – alínea g)

Texto da Comissão Alteração

(g) informações sobre os mecanismos de 
resolução alternativa de litígios existentes, 
incluindo os mecanismos de resolução de 
litígios através da Internet.

(g) informações sobre os mecanismos de 
resolução alternativa de litígios existentes 
em conformidade com a Diretiva 
2013/11/UE, incluindo os mecanismos de 
resolução de litígios através da Internet em 
conformidade com o Regulamento 
2013/524/UE.

Or. de

Justificação

Os dois textos mencionados foram adotados, pelo que devem ser aplicados nesta forma, em 
vez de se criar confusão através de referências indefinidas.

Alteração 51

Proposta de diretiva
Artigo 7 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros devem assegurar 
que um viajante, após um pré-aviso 
razoável ao organizador num suporte 
duradouro antes da data do início da 
viagem organizada, pode ceder o contrato a 
uma pessoa que preencha todas as 
condições aplicáveis a esse contrato.

1. Os Estados-Membros devem assegurar 
que um viajante, após um pré-aviso até 
sete dias ao organizador num suporte 
duradouro antes da data do início da 
viagem organizada, pode ceder o contrato a 
uma pessoa que preencha todas as 
condições aplicáveis a esse contrato.

Or. de

Justificação

Devem ser evitados prazos indefinidos.

Alteração 52

Proposta de diretiva
Artigo 8 – n.º 1 – alínea a)
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Texto da Comissão Alteração

(a) do custo do combustível utilizado para 
o transporte de passageiros,

(a) do custo dos transportes, incluindo o 
custo do combustível,

Or. de

Alteração 53

Proposta de diretiva
Artigo 8 – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A. As reduções do preço em 
conformidade com o n.º 1 devem ser 
transmitidas a partir de uma alteração de 
preço de 3 %; um aumento de preço pode 
ser transmitido a partir dos 3 %. O 
aumento do preço deve ser comunicado e 
fundamentado por escrito ao viajante. Em 
caso de redução do preço, o organizador 
pode cobrar 10 euros por viajante pelos 
encargos administrativos.

Or. de

Justificação

Deve introduzir-se um limite de minimis para evitar encargos e despesas desproporcionadas.

Alteração 54

Proposta de diretiva
Artigo 8 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. O aumento do preço referido no n.º 1 
não pode exceder 10 % do preço da 
viagem organizada.

2. Se o aumento do preço referido no n.º 1 
exceder 10 % do preço da viagem, o 
organizador tem a obrigação de informar
e o viajante os direitos nos termos do 
artigo 9.º, n.º 2. 
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Or. de

Justificação

Caso contrário, o aumento forfetário seria, à partida, possível e admissível sem indicação de 
motivos.

Alteração 55

Proposta de diretiva
Artigo 9 – n.º 2 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

2. Se, antes da data do início da viagem 
organizada, o organizador se vir obrigado a 
alterar significativamente qualquer das 
características principais dos serviços de 
viagem, tal como definidas no artigo 4.º, 
n.º 1, alínea a), ou as exigências especiais, 
referidas no artigo 6.º, n.º 2, alínea a), deve 
comunicar ao viajante sem demora 
injustificada de forma clara e bem 
percetível num suporte duradouro:

2. Se, antes da data do início da viagem 
organizada, o organizador se vir obrigado a 
alterar significativamente qualquer das 
características principais dos serviços de 
viagem, tal como definidas no artigo 4.º, 
n.º 1, alínea a), ou as exigências especiais, 
referidas no artigo 6.º, n.º 2, alínea a), ou a 
aumentar em mais de 10 % o preço 
contratual da viagem, deve comunicar ao 
viajante sem demora injustificada de forma 
clara e bem percetível num suporte 
duradouro:

Or. de

Alteração 56

Proposta de diretiva
Artigo 9 – n.º 2 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) as alterações propostas e (a) as alterações propostas e os seus efeitos 
sobre o preço da viagem, e

Or. de
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Alteração 57

Proposta de diretiva
Artigo 9 – n.º 2 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) a possibilidade de o viajante poder 
rescindir o contrato sem qualquer 
penalização num determinado prazo 
razoável e que, se não o fizer, a proposta 
de alteração será considerada aceite.

(b) se a alteração efetuada tiver uma 
influência significativa sobre a realização 
da viagem, a possibilidade de o viajante 
poder rescindir o contrato sem qualquer 
penalização num determinado prazo 
razoável ou, em alternativa, de poder 
aceitar uma outra oferta, proposta pelo 
organizador, do mesmo valor.

Or. de

Justificação

A importância da alteração é fundamental. O mero direito à rescisão não proporciona 
qualquer alternativa aos viajantes, uma vez que não se encontram viagens de substituição 
adequadas pouco tempo antes do início da viagem. Deste modo, os organizadores devem 
oferecer uma alternativa.

Alteração 58

Proposta de diretiva
Artigo 9 – n.º 2 – alínea b-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(b-A) o facto de a proposta de alteração 
ser considerada aceite se não fizer uso do 
direito de rescisão ou da oferta de viagem 
alternativa.

Or. de

Alteração 59

Proposta de diretiva
Artigo 9 – n.º 3
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Texto da Comissão Alteração

3. Sempre que as alterações ao contrato 
referidas no n.º 2 resultem numa viagem 
organizada de menor qualidade ou de custo 
inferior, o viajante terá direito a uma 
redução do preço.

3. Sempre que as alterações ao contrato ou 
a oferta alternativa referida no n.º 2 
resultem numa viagem organizada de 
menor qualidade ou de custo inferior, o 
viajante terá direito a uma redução do 
preço.

Or. de

Alteração 60

Proposta de diretiva
Artigo 9 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. Se o contrato for objeto de rescisão nos 
termos do n.º 2, alínea b), o organizador 
deve, no prazo de 14 dias a contar do seu 
termo, reembolsar todos os pagamentos 
efetuados pelo viajante. O viajante tem 
direito, se for caso disso, a uma 
indemnização em conformidade com o 
artigo 12.º.

4. Se o contrato for objeto de rescisão nos 
termos do n.º 2, alínea b), o organizador 
deve, no prazo de 14 dias a contar do seu 
termo, reembolsar todos os pagamentos 
efetuados pelo viajante, incluindo os 
pagamentos de serviços conexos 
reservados através de si, por exemplo,
seguros de viagem ou de cancelamento de 
viagem ou atividades adicionais 
reservadas no local. O viajante tem direito, 
se for caso disso, a uma indemnização em 
conformidade com o artigo 12.º.

Or. de

Justificação

Deve garantir-se o reembolso na íntegra de todos os custos incorridos.

Alteração 61

Proposta de diretiva
Artigo 10 – n.º –1-A (novo)
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Texto da Comissão Alteração

-1. Em caso de contrato celebrado fora de 
estabelecimentos comerciais ou de 
contrato à distância, o viajante tem direito 
de rescisão de 24 horas a partir do envio 
da confirmação da reserva. Tal não se 
aplica aos contratos à distância 
celebrados menos de 14 dias antes da 
partida.

Or. de

Justificação

Seria problemático um direito de rescisão mais longo, dado que este teria de ser transmitido 
a múltiplos prestadores de serviços. No entanto, um direito de rescisão de 24 horas deveria
ser viável.

Alteração 62

Proposta de diretiva
Artigo 10 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros devem assegurar 
que o viajante pode rescindir o contrato 
antes da data do início da viagem 
organizada mediante o pagamento de uma 
indemnização adequada. O contrato pode 
estipular taxas de rescisão razoáveis, 
calculadas em função da data da rescisão e 
das economias de custos e dos rendimentos 
habituais resultantes da reafetação dos 
serviços de viagem. Na falta das taxas de 
rescisão habituais, o montante da 
indemnização corresponde ao preço da 
viagem organizada menos as despesas 
economizadas pelo organizador.

1. Os Estados-Membros devem assegurar 
que o viajante pode rescindir o contrato 
antes da data do início da viagem 
organizada mediante o pagamento de uma 
indemnização adequada. O contrato pode 
estipular taxas de rescisão razoáveis, 
calculadas em função da data da rescisão e 
das economias de custos e dos rendimentos 
habituais resultantes da reafetação dos 
serviços de viagem. Na falta das taxas de 
rescisão habituais, o montante da 
indemnização corresponde ao preço da 
viagem organizada menos as despesas 
economizadas pelo organizador. O ónus de 
provar a adequação da indemnização é 
imposto ao organizador.

Or. de
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Justificação

Apenas o organizador pode apresentar as economias de custos. Apenas ele conhece os 
rendimentos habituais resultantes da reafetação.

Alteração 63

Proposta de diretiva
Artigo 10 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. O viajante deve ter o direito a rescindir o 
contrato antes da data do início da viagem 
organizada sem pagar qualquer 
indemnização em caso de circunstâncias 
inevitáveis e excecionais que afetem 
consideravelmente a viagem no local de 
destino ou na sua proximidade imediata.

2. O viajante deve ter o direito a rescindir o 
contrato antes da data do início da viagem 
organizada sem pagar qualquer 
indemnização, após a celebração do 
contrato de viagem, em caso de 
circunstâncias inevitáveis e excecionais 
que afetem consideravelmente a viagem no 
local de destino ou na sua proximidade 
imediata. Verificam-se essas 
circunstâncias se, por exemplo, uma 
viagem organizada for afetada 
significativamente por uma guerra ou 
catástrofe natural. Considera-se que se 
verificam circunstâncias inevitáveis e 
excecionais quando existam relatórios 
fiáveis e públicos, designadamente 
recomendações emitidas pelas autoridades 
dos Estados-Membros, que 
desaconselhem as deslocações a esse 
destino.

Or. de

Justificação

Este complemento corresponde ao considerando 26, que deve ser interpretado em favor dos 
consumidores, também no texto legal. O direito de rescisão não pode ser aplicável se o 
viajante reservar a viagem tendo já conhecimento de circunstâncias excecionais no local.

Alteração 64

Proposta de diretiva
Artigo 10 – n.º 3 – alínea a)
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Texto da Comissão Alteração

(a) o número de pessoas inscritas na 
viagem organizada for inferior ao número 
mínimo indicado no contrato, e o 
organizador notificar o viajante da rescisão 
dentro do prazo fixado no contrato o mais 
tardar 20 dias antes da data do início da 
viagem; ou

(a) o número de pessoas inscritas na 
viagem organizada for inferior ao número 
mínimo indicado no contrato, e o 
organizador notificar o viajante da rescisão 
dentro do prazo fixado no contrato o mais 
tardar, mas o mais tardar 

i) até ao 20.º dia antes do início da 
viagem, no caso de viagens superiores a 
seis dias,
ii) até ao sétimo dia antes do início da 
viagem, no caso de viagens entre dois e 
seis dias,
iii) até 48 horas antes do início da viagem, 
no caso de viagens de um dia;
ou

Or. de

Justificação

O prazo geral de 20 dias para qualquer tipo de viagem é demasiado rígido, sendo útil 
proceder a um escalonamento, à semelhança do comprovado sistema austríaco. Tal aplica-se 
a ambos os lados: às empresas, mas sobretudo aos consumidores. Com efeito, o consumidor 
não fica servido se uma excursão de um dia for cancelada, por motivos de prazo, 20 dias 
antes do início da viagem, porque o organizador é obrigado, por lei, a ter um número fixo de 
participantes já 20 dias antes.

Alteração 65

Proposta de diretiva
Artigo 10 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. Em caso de rescisão do contrato nos 
termos dos n.os 1, 2 e 3, o organizador 
deve, no prazo de 14 dias, reembolsar de 
todos os pagamentos efetuados 
indevidamente pelo viajante.

4. Em caso de rescisão do contrato nos 
termos dos n.os 1, 2 e 3, o organizador 
deve, no prazo de 14 dias, reembolsar de 
todos os pagamentos efetuados pelo 
viajante.

Or. de
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Justificação

Seria difícil comprovar os montante pagos indevidamente e o que isso é em concreto. A quem 
caberia o ónus da prova?

Alteração 66

Proposta de diretiva
Artigo 11 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Se um desses serviços não for executado 
nos termos do contrato, o organizador deve 
suprir o incumprimento, salvo se tal se 
revelar desproporcionado.

2. Se um desses serviços não for executado 
nos termos do contrato, o organizador deve 
suprir o incumprimento, salvo se tal se 
revelar desproporcionado ou se isso for 
imputável ao viajante. O mesmo se aplica
se não for cumprida a condição do artigo 
12.º, n.º 3, alínea b).

Or. de

Justificação

A alteração prevê uma uniformização com as regras da redução do preço e da indemnização 
por perdas e danos, para que as disposições sejam coerentes.

Alteração 67

Proposta de diretiva
Artigo 11 – n.º 4-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

4-A. No caso do n.º 4, o viajante pode 
rescindir o contrato se a falta de 
conformidade com o contrato for de 
natureza essencial e o cumprimento a 
posteriori não for possível ou não for bem 
sucedido.

Or. de
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Alteração 68

Proposta de diretiva
Artigo 11 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. Quando for impossível assegurar o 
regresso atempado do viajante em virtude 
de circunstâncias inevitáveis e excecionais, 
o organizador não é obrigado a suportar os 
custos de prolongamento da estada 
superiores a 100 EUR por noite e a três
noites por viajante.

5. Quando for impossível assegurar o 
regresso atempado do viajante em virtude 
de circunstâncias inevitáveis e excecionais, 
o organizador não é obrigado a suportar os 
custos de prolongamento da estada 
superiores a cinco noites por viajante. O 
organizador deve tratar do alojamento, 
orientando-se pela categoria de hotel 
reservada. Pode ser o próprio viajante a 
efetuar a reserva apenas se o organizador, 
expressamente, não puder ou quiser fazê-
lo. O viajante poderá depois exigir ao 
organizador o reembolso de até três noites 
por viajante sem limite de preço máximo 
ou até cinco noites por viajante até 100 
EUR por noite.

Or. de

Justificação

Neste ponto, deve encontrar-se um meio-termo equilibrado para todas as partes. Se for o 
próprio organizador a tratar do alojamento, este deve suportar as despesas até cinco noites, 
sem limite de preço máximo. Contudo, se tiver de ser o próprio viajante a efetuar a reserva, 
este deve ser reembolsado das despesas até três noites sem limite de preço máximo, ou até 
cinco noites, mas com o limiar de 100 EUR por noite.

Alteração 69

Proposta de diretiva
Artigo 11 – n.º 6

Texto da Comissão Alteração

6. A limitação dos custos referida no n.º 5 
não se aplica às pessoas com mobilidade 
reduzida, tal como definidas no 
Regulamento (CE) n.º 1107/2006 do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 5 
de julho de 2006, relativo aos direitos das 

6. Em circunstâncias inevitáveis e 
excecionais, as pessoas com mobilidade 
reduzida devem receber uma atenção 
especial. Dentro das suas possibilidades, o
organizador deve ter em conta as 
respetivas necessidades das pessoas com 
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pessoas com deficiência e das pessoas 
com mobilidade reduzida28 no transporte 
aéreo, e respetivos acompanhantes, às 
grávidas e às crianças não 
acompanhadas, assim como às pessoas 
que necessitem de cuidados médicos 
específicos, desde que o organizador tenha 
sido notificado dessas necessidades 
específicas pelo menos 48 horas antes da 
data do início da viagem organizada. O 
organizador não pode invocar a 
ocorrência de circunstâncias inevitáveis e 
excecionais para limitar os custos 
referidos no n.º 5 quando o fornecedor de 
serviço de transporte em causa não possa 
invocar tais circunstâncias ao abrigo da 
legislação aplicável na União.

mobilidade reduzida.

__________________
28 JO L 204 de 26.7.2006, p. 1.

Or. de

Justificação

As pessoas com mobilidade reduzida não devem ser beneficiadas em comparação com os 
restantes viajantes. A proibição de restringir os custos adicionais de dormidas adicionais 
representa um risco incalculável para o organizador. No caso particular de organizadores 
especializados em viagens com uma percentagem elevada de viajantes com mobilidade 
reduzida, este encargo terá um efeito importante e prejudicial, o que tornará esta área de 
negócio menos atrativa.

Alteração 70

Proposta de diretiva
Artigo 12 – n.º 2 – parágrafo 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

O viajante tem direito a uma redução de 
preço de 50 % se a falta de conformidade 
com o contrato for devida a 
circunstâncias inevitáveis e excecionais.

Or. de
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Justificação

No lugar do n.º 3, impõe-se uma redução percentual no n.º 2.

Alteração 71

Proposta de diretiva
Artigo 12 – n.º 3 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

3. O viajante não tem direito a uma 
redução do preço ou a uma indemnização 
por perdas e danos:

3. O viajante não tem direito a uma 
indemnização por perdas e danos:

Or. de

Justificação

O direito à redução do preço deve subsistir independentemente dos motivos subjacentes à 
falta de conformidade. A redução do preço é fundamentada objetivamente, dado que o 
viajante não recebeu na íntegra o serviço contratado pelo preço pago.

Alteração 72

Proposta de diretiva
Artigo 12 – n.º 3 – alínea a) – subalínea iii)

Texto da Comissão Alteração

iii) devida a circunstâncias inevitáveis e 
excecionais ou

Suprimido

Or. de

Justificação

Esta regra seria uma sobrecarga para os consumidores. Neste caso, deve haver uma 
distribuição equitativa dos riscos.

Alteração 73

Proposta de diretiva
Artigo 12 – n.º 5
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Texto da Comissão Alteração

5. Nenhum direito a uma indemnização ou 
à redução do preço por força da presente 
diretiva prejudica os direitos dos viajantes
ao abrigo do Regulamento (CE) 
n.º 261/200429, do Regulamento (CE) n.º 
1371/200730, do Regulamento (UE) 
n.º 1177/201031 e do Regulamento (UE) n.º 
181/201132. Os viajantes têm o direito de 
apresentar reclamações ao abrigo da 
presente diretiva e a título dos referidos 
regulamentos, mas não podem acumular 
direitos a título de diferentes bases 
jurídicas em relação aos mesmos factos, se 
esses direitos salvaguardarem o mesmo 
interesse ou tenham o mesmo objetivo.

5. Nenhum direito a uma indemnização ou 
à redução do preço por força da presente 
diretiva prejudica os direitos dos viajantes 
ao abrigo do Regulamento (CE) 
n.º 261/200429, do Regulamento (CE) n.º 
1371/200730, do Regulamento (UE) 
n.º 1177/201031 e do Regulamento (UE) n.º 
181/201132. Os viajantes têm o direito de 
apresentar reclamações ao abrigo da 
presente diretiva e a título dos referidos 
regulamentos, nomeadamente, direitos a 
indemnização por perdas e danos mais 
amplos. Porém, não podem ser 
acumulados direitos a indemnização por 
perdas e danos a título de diferentes bases 
jurídicas em relação aos mesmos factos.

__________________ __________________
29 JO L 46 de 17.2.2004, p. 1. 29 JO L 46 de 17.2.2004, p. 1.
30 JO L 315 de 3.12.2007, p. 14. 30 JO L 315 de 3.12.2007, p. 14.
31 JO L 334 de 17.2.2010, p. 1. 31 JO L 334 de 17.2.2010, p. 1.
32 JO L 55 de 28.2.2011, p. 1. 32 JO L 55 de 28.2.2011, p. 1.

Or. de

Justificação

A alteração corresponde às alterações do Regulamento sobre os direitos dos passageiros 
aéreos e considera o processo pendente no Tribunal de Justiça da União Europeia 
(referência: XZR/111/12).

Alteração 74

Proposta de diretiva
Artigo 12 – n.º 6

Texto da Comissão Alteração

6. O prazo de prescrição para a introdução 
de reclamações ao abrigo do presente 
artigo não pode ser inferior a dois anos.

6. O prazo de prescrição para a introdução 
de reclamações ao abrigo do presente 
artigo é de dois anos a partir da 
constituição do direito.
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Or. de

Justificação

Este prazo de dois anos é idêntico ao aceite pela IMCO, no dia 5 de novembro de 2013, tendo 
em conta o Regulamento sobre os direitos dos passageiros aéreos.

Alteração 75

Proposta de diretiva
Artigo 14 – parágrafo 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros devem assegurar que 
o organizador presta rapidamente
assistência ao viajante que se encontre em 
dificuldades, nomeadamente:

Os Estados-Membros devem assegurar que 
o organizador presta sem demora uma
assistência adequada ao viajante que se 
encontre em dificuldades, nomeadamente:

Or. de

Alteração 76

Proposta de diretiva
Artigo 14 – parágrafo 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) ajudando o viajante a efetuar 
comunicações à distância e a encontrar 
soluções alternativas de viagem.

(Não se aplica à versão portuguesa.)

Or. de

Alteração 77

Proposta de diretiva
Artigo 14 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

O organizador deve poder cobrar uma taxa 
razoável por essa assistência nos casos em 
que a situação tenha sido causada por 

O organizador deve poder cobrar uma taxa 
razoável por essa assistência.
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negligência ou ação do próprio viajante.

Or. de

Justificação

O texto prevê a possibilidade de refaturação dos custos das medidas de assistência desta 
natureza apenas se a culpa pelas dificuldades for do viajante. Donde resulta um risco 
considerável para o organizador.

Alteração 78

Proposta de diretiva
Artigo 15 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros devem assegurar 
que os organizadores e os retalhistas que 
facilitam a aquisição de serviços 
combinados de viagem estabelecidos no 
seu território constituem uma garantia para 
o reembolso efetivo e rápido de todos os 
pagamentos efetuados pelos viajantes e, na 
medida em que esteja previsto o transporte 
de passageiros, para o repatriamento 
efetivo e rápido dos viajantes em caso de 
insolvência.

1. Os Estados-Membros devem assegurar 
que os organizadores e os retalhistas que 
facilitam a aquisição de viagens 
organizadas e de serviços de viagem 
conexos constituem uma garantia para o 
reembolso efetivo e sem demora de todos 
os pagamentos efetuados pelos viajantes e, 
na medida em que esteja previsto o 
transporte de passageiros, para o 
repatriamento efetivo e sem demora dos 
viajantes em caso de insolvência ou de 
insolvência de uma das empresas 
envolvidas nos serviços de viagem
conexos. Não sendo possível, é oferecida a 
continuação da viagem.

Or. de

Justificação

As disposições relativas à eficácia e ao âmbito da proteção em caso de insolvência devem 
aplicar-se às viagens organizadas e aos serviços de viagem conexos. Por exemplo, o 
repatriamento não deve ser rápido se o viajante ainda estiver no início da sua viagem. Sendo 
possível, deve continuar-se a viagem planeada pelo máximo de tempo possível.

Alteração 79

Proposta de diretiva
Artigo 16 – n.º 4
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Texto da Comissão Alteração

4. Se um Estado-Membro tiver dúvidas 
quanto à proteção em caso de insolvência 
por parte de um organizador ou retalhista 
que facilite a aquisição de serviços 
combinados de viagem, e que está 
estabelecido noutro Estado-Membro, mas 
opere no seu território, deve solicitar 
esclarecimentos ao Estado-Membro do 
estabelecimento desse operador. Os 
Estados-Membros devem responder aos 
pedidos dos outros Estados-Membros o 
mais tardar 15 dias úteis a contar da 
receção dos pedidos.

4. Se um Estado-Membro tiver dúvidas 
quanto à proteção em caso de insolvência 
por parte de um organizador ou retalhista 
que facilite a aquisição de serviços de 
viagem conexos, e que está estabelecido 
noutro Estado-Membro, deve solicitar 
esclarecimentos ao Estado-Membro do 
estabelecimento desse operador. Os 
Estados-Membros devem responder aos 
pedidos dos outros Estados-Membros o 
mais tardar 15 dias úteis a contar da 
receção dos pedidos.

Or. de

Justificação

Caso contrário, seria uma lacuna para contornar a responsabilidade. A alteração é 
abrangida pelo contexto do artigo 15.º, n.º 1.

Alteração 80

Proposta de diretiva
Artigo 17 – parágrafo 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) que o viajante não beneficia de nenhum 
dos direitos que são reconhecidos 
exclusivamente aos consumidores de 
viagens organizadas pela presente diretiva, 
mas beneficia do direito ao reembolso dos 
pagamentos efetuados e, desde que esteja 
incluído o transporte de passageiros, do 
direito de repatriamento em caso de 
insolvência do próprio retalhista ou de 
qualquer dos prestadores de serviços.

b) que o viajante não beneficia de nenhum 
dos direitos que são reconhecidos 
exclusivamente aos consumidores de 
viagens organizadas pela presente diretiva, 
mas beneficia do direito ao reembolso dos 
pagamentos efetuados e, desde que esteja 
incluído o transporte de passageiros, do 
direito de repatriamento em caso de 
insolvência do próprio retalhista ou de 
qualquer dos prestadores de serviços; e

Or. de
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Alteração 81

Proposta de diretiva
Artigo 17 – parágrafo 1 – alínea b-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

b-A) se for caso disso, sobre o direito de 
rescisão e as respetivas condições.

Or. de

Alteração 82

Proposta de diretiva
Artigo -18 (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo -18.º
Omissão de informações

1. Se o direito de rescisão existir, mas o 
viajante não tiver sido informado do 
mesmo, pode rescindir o contrato sem 
quaisquer custos.
2. Se não tiver sido informado do 
aumento do preço ou de outros custos 
adicionais, o viajante não é obrigado a 
suportar esses custos.

Or. de

Alteração 83

Proposta de diretiva
Artigo 18 

Texto da Comissão Alteração

Sempre que o organizador esteja 
estabelecido fora do EEE, o retalhista 
estabelecido num Estado-Membro fica 
sujeito às obrigações aplicáveis aos 

Sempre que o organizador esteja 
estabelecido fora do EEE, o retalhista 
estabelecido num Estado-Membro fica 
sujeito às obrigações aplicáveis aos 
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organizadores por força dos capítulos IV e 
V, salvo se puder provar que o organizador 
preenche as condições previstas nesses 
capítulos.

organizadores por força dos capítulos IV e 
V, salvo se puder provar que o organizador 
preenche as condições previstas nesses 
capítulos. No caso de intermediação de 
um organizador dessa natureza, não são 
suprimidas as responsabilidades relativas 
a indemnizações por perdas e danos 
baseadas na violação de outros deveres 
contratuais de diligência. Estas 
disposições não prejudicam outras 
responsabilidades nacionais dos 
intermediários.

Or. de

Alteração 84

Proposta de diretiva
Artigo 19 

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros devem assegurar que 
qualquer retalhista que concordou em 
proceder à reserva de uma viagem 
organizada ou de serviços combinados de 
viagem, ou que possibilite a reserva de tais 
serviços, é responsável por qualquer erro 
que possa ocorrer no processo de reserva, 
salvo se esse erro for imputável ao viajante 
ou devido a circunstâncias inevitáveis e 
excecionais.

Os Estados-Membros devem assegurar que 
qualquer retalhista que concordou em 
proceder à reserva de uma viagem 
organizada ou de serviços de viagem
conexos, ou que possibilite a reserva de 
tais serviços, é responsável se cometer 
erros durante a reserva. Um retalhista não 
é responsável se o erro for imputável ao 
viajante ou devido a circunstâncias 
inevitáveis e excecionais.

Or. de

Justificação

Do considerando 37 original resulta que o retalhista só é responsabilizado por erros de 
reserva a si imputáveis. Seria desproporcionado expandir a responsabilidade do retalhista 
além da sua esfera de influência. Por conseguinte, esta clarificação deve ser incluída no 
respetivo artigo.
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Alteração 85

Proposta de diretiva
Artigo 26 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

A Diretiva 90/314/CE é revogada com 
efeitos a partir de [18 meses após a entrada 
em vigor da presente diretiva].

A Diretiva 90/314/CE é revogada com 
efeitos a partir de [24 meses após a entrada 
em vigor da presente diretiva].

Or. de

Alteração 86

Proposta de diretiva
Artigo 27 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros devem adotar e 
publicar, até [18 meses após a entrada em 
vigor da presente diretiva], as disposições 
legislativas, regulamentares e 
administrativas necessárias para dar 
cumprimento à presente diretiva. 
Os Estados-Membros devem comunicar 
imediatamente à Comissão o texto dessas 
disposições.

(Não se aplica à versão portuguesa.)

Or. de

Alteração 87

Proposta de diretiva
Artigo 27 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Os Estados-Membros devem aplicar as 
referidas disposições até [18 meses após a 
entrada em vigor da presente diretiva].

2. Os Estados-Membros devem aplicar as 
referidas disposições até [24 meses após a 
entrada em vigor da presente diretiva].

Or. de
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EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS

Generalidades
O relator congratula-se com a revisão da Diretiva 90/314/CEE relativa às viagens 
organizadas, férias organizadas e circuitos organizados, em particular, devido à necessidade 
de inclusão do comércio eletrónico. Contudo, não deve esquecer-se que o mercado das 
viagens está em constante mutação e que são desenvolvidas regularmente novas ideias de 
negócio. Deste modo, o âmbito de aplicação da diretiva não deve ser demasiado estrito e 
concreto, a fim de evitar que a diretiva se torne de novo obsoleta logo no momento da sua 
adoção. Deve também evitar-se, impreterivelmente, que sejam desenvolvidos modelos de 
negócio com o objetivo de contornar o âmbito de aplicação. Por conseguinte, o caráter 
imperativo da diretiva é de importância fundamental, bem como o dever dos Estados-
Membros de garantir o cumprimento da diretiva, a eficácia e o âmbito da proteção em caso de 
insolvência, e de estabelecer e fixar sanções no caso de violação de deveres por parte das 
empresas. É importante o reconhecimento mútuo da proteção em caso de insolvência e a 
cooperação administrativa entre os Estados-Membros. Além disso, é de especial importância 
que os Estados-Membros, juntamente com a Comissão, remetam para os direitos decorrentes 
da presente diretiva e que alertem para os tipos de viagens abrangidos pela diretiva e para as 
viagens em que não se verifica essa proteção.
Além disso, deve garantir-se que a nova diretiva não se sobreponha aos regimes em vigor 
relativos aos direitos dos passageiros aéreos. É importante notar que a acumulação de direitos 
só é possível se não for apresentada a mesma queixa. Pelo contrário, devem ser sempre 
possíveis direitos a indemnização por perdas e danos mais amplos. As empresas envolvidas 
devem poder pedir reparações mutuamente; a estruturação do mérito no plano interno é 
determinado em seguida pelo direito nacional. Contudo, para o consumidor, o responsável 
deve ser sempre o organizador ao qual se dirige, dado que para si é irrelevante a estruturação 
jurídica no plano interno.

Harmonização plena ou mínima
Um ponto central é a questão de saber se se deve prosseguir uma harmonização plena ou 
mínima. A proposta da Comissão não ostenta uma linha clara. Seguramente, não é fácil 
prosseguir uma abordagem clara, sobretudo esperando-se uma grande resistência por parte de 
alguns Estados-Membros contra a harmonização plena. Porém, não deve esquecer-se que o 
objetivo é um mercado interno comum. Por conseguinte, os consumidores devem usufruir de 
uma proteção uniforme e ter direitos claros, bem percetíveis e idênticos, independentemente 
de viverem em Eupen ou Aachen (duas cidades com uma escassa distância de 16 km entre si, 
mas localizadas em Estados-Membros distintos). Deste modo, o relator considera que a plena 
harmonização é do interesse dos consumidores europeus e, por motivos concorrenciais, 
também das empresas europeias. Foi integrado na diretiva um novo artigo, «Nível de 
harmonização», redigido em termos idênticos aos do artigo 4.º da Diretiva relativa aos direitos 
dos consumidores. Segundo este, salvo disposição em contrário na presente diretiva, os 
Estados-Membros não devem manter ou introduzir na sua legislação nacional disposições 
divergentes das previstas na presente diretiva, nomeadamente disposições mais ou menos 
estritas, que tenham por objetivo garantir um nível diferente de proteção dos consumidores. O 
relator tem consciência de que haverá um nível considerável de resistência por parte dos 
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Estados-Membros. Contudo, é imperativo criar um elevado nível de proteção dos 
consumidores, dado que, caso contrário, serão discriminados os consumidores de Estados-
Membros com um nível de proteção inferior. O objetivo deve ser aumentar o nível de 
proteção e não reduzi-lo. 

Âmbito e definições
No que diz respeito ao âmbito, não devem ser abrangidas viagens organizadas oferecidas ou 
propostas por uma pessoa singular ou coletiva sem lucro financeiro direto ou indireto 
resultante desta atividade. Com efeito, as viagens organizadas sem fins comerciais, como, por 
exemplo, por associações de futebol, escolas, universidades e instituições de caridade, não 
devem resultar no cumprimento da obrigação de contratar um regime de proteção em caso de 
insolvência ou em responsabilidade, o que seria injusto.
No artigo 2.º, devem também clarificar-se as condições de exclusão de viagens de negócios. 
Deste modo, o contrato-quadro deve ser o pré-requisito; pelo contrário, não é determinante se 
a empresa é especializada na organização de viagens de negócio. Adicionalmente, deve ser 
bem percetível que, no âmbito do contrato-quadro entre o empregador do viajante e a 
empresa, o empregador é uma pessoa coletiva. 
O artigo 2.º foi complementado com a exclusão do âmbito de aplicação dos contratos 
acessórios prestados como serviços conexos à viagem organizada. Esta alteração visa impedir 
que os retalhistas, designadamente pequenas agências de viagens locais, se tornem prestadores 
de uma viagem organizada através da reserva complementar de um transporte até ao ponto de 
partida, por exemplo, uma viagem de comboio até ao aeroporto. Estes tornar-se-iam assim 
responsáveis pela globalidade da viagem, juntamente com o próprio organizador. 

O único critério utilizado para definir uma viagem organizada ou um “serviço de viagem 
conexo” (anteriormente referido como “ serviço combinado de viagem”, termo este que deve 
ser alterado, uma vez que já é utilizado nalguns Estados-Membros numa aceção diferente) 
deve consistir na combinação de diferentes serviços de viagem, como o alojamento, o 
transporte e aluguer de automóveis. As disposições que consistam na combinação de dois 
serviços conexos ou de um serviço principal com um serviço conexo não fundamental não 
devem ser abrangidas pelo âmbito da presente diretiva. O mesmo se aplica aos contratos de 
transporte com alojamento, como por exemplo viagens de comboio em carruagem-cama ou 
viagens de ferryboat com alojamento. Contudo, devem abranger-se cruzeiros e viagens de 
comboio de vários dias com alojamento, compostas por diversos elementos, e que possuam 
expressamente caráter de viagem e não um mero caráter de transporte. 
A fim de não sobrecarregar o setor hoteleiro, devem excluir-se simples alojamentos em hotéis 
com serviços reservados adicionalmente, como bilhetes para musicais ou tratamentos de bem-
estar, se o elemento principal da viagem não for claramente o serviço conexo. No que diz 
respeito à classificação do serviço conexo como «fundamental» ou «não fundamental», deve 
considerar-se não apenas o limite de preço de 20 %, mas também o caráter da viagem, o 
desejo expresso declarado pelo viajante aquando da reserva ou a designação do prestador de 
serviços aquando da reserva.
O importante é criar uma distinção clara entre viagem organizada e “serviços de viagem 
conexos” e clarificar a repartição da responsabilidade, nomeadamente nas informações pré-
contratuais. 

Informações pré-contratuais, revogação e rescisão
No que diz respeito às informações pré-contratuais, não devem impor-se demasiadas 
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exigências de informação aos organizadores. Seria, desse modo, excessiva a comunicação 
obrigatória das línguas faladas em todas as atividades ou a informação sobre a adequação para 
todos os viajantes com mobilidade reduzida. Mediante uma consulta concreta, devem 
fornecer-se informações sobre a adequação para pessoas com mobilidade reduzida. Pelo 
contrário, é fundamental o fornecimento de todos os dados de contacto pertinentes, também 
para o caso de o viajante pretender constatar um incumprimento. 
Deve existir expressamente o direito de revogação para contratos celebrados fora de 
estabelecimentos comerciais ou contrato à distância. Nestes casos, o viajante deve ter um 
direito de rescisão de 24 horas a partir do envio da confirmação de reserva. Contudo, tal não 
se aplica aos contratos à distância celebrados menos de 14 dias antes da partida.
Adicionalmente, os viajantes devem poder rescindir o contrato mediante uma indemnização 
adequada. O ónus de provar a adequação da indemnização é imposto ao organizador, dado 
que apenas este pode apresentar as suas despesas ou economias. Sempre que circunstâncias 
inevitáveis e excecionais, como uma guerra ou catástrofe natural, afetem significativamente a 
viagem, o viajante deve poder rescindir o contrato sem pagar qualquer indemnização. 
Contudo, o mesmo não se aplica se essas circunstâncias forem anteriores à reserva e se o 
viajante estiver informado sobre as mesmas. 

Alterações da viagem, reduções e aumentos de preços
Em determinados casos, o organizador pode ter de alterar unilateralmente o contrato de 
viagem. Se a alteração em causa disser respeito a características principais da viagem, 
provocando a alteração significativa da mesma, o viajante tem direito de rescisão, sem que tal 
lhe cause um dano financeiro. O viajante deve, então, poder rescindir da totalidade da viagem, 
incluindo serviços conexos reservados. O aumento do preço só deve poder ser transmitido se 
exceder 3 % o preço da viagem. A redução do preço deve ser sempre transmitida a partir de 
uma redução superior a 3 %. Em caso de redução do preço, o organizador pode cobrar até 
10 euros por viajante pelos encargos administrativos. As alterações dos preços devem ser 
sempre fundamentadas por escrito. Como consequência jurídica de um aumento de preço 
superior a 10 % ou de uma alteração contratual significativa e admissível, o viajante, além de 
ter o direito de rescisão gratuito, também deve ter a escolha de, em alternativa, participar 
numa viagem equivalente. Frequentemente, o viajante não é servido com o mero direito de 
rescisão se, com um pré-aviso reduzido, já não puder reservar uma viagem equivalente. Este 
aspeto desempenha um papel importante sobretudo na época alta e no caso de (pequenos) 
grupos ou famílias. Consequentemente, o viajante deve escolher entre três opções: aceitação 
da viagem ao preço aumentado, aceitação da viagem proposta em alternativa ou rescisão do 
contrato de viagem com direito ao reembolso direto do preço da viagem já pago, incluindo 
todas as despesas conexas. Se o viajante não responder à comunicação escrita das alterações 
contratuais ou do aumento de preço superior a 10 %, considera-se que a viagem foi aceite ao 
preço aumentado. O ónus da prova da referida comunicação é imposto ao organizador.

Dificuldades do viajante 
Se o viajante se encontrar em dificuldades não imputáveis ao organizador durante a viagem 
ou as férias, este deve, ainda assim, ser obrigado a prestar-lhe prontamente assistência 
adequada, nomeadamente, disponibilizando informações e prestando ajuda prática, por 
exemplo, em matéria de comunicações à distância e de obtenção de soluções alternativas de 
viagem. Contudo, tal não deve ser feito a expensas do organizador, pois este não contribuiu 
para a situação do viajante. Deve ser o viajante a pagar as despesas incorridas ou a exigi-las a 
um terceiro responsável. Contudo, o organizador deve referir, nas informações pré-
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contratuais, a existência de seguros de viagens e de cancelamento de viagem.

Proteção em caso de insolvência
É importante assegurar a existência de uma ampla proteção em caso de insolvência, que 
abranja o seguro financeiro, mas também o repatriamento imediato caso os viajantes fiquem 
retidos num Estado-Membro que não o seu país de origem. Os viajantes devem ser protegidos 
em caso de insolvência do organizador, do retalhista ou de uma empresa envolvida nos 
serviços de viagem conexos. No entanto, importa esclarecer que, em caso de insolvência, o 
repatriamento não tem de ser necessariamente imediato, pois tal poderia implicar, em caso de 
dúvida, a repatriação obrigatória dos viajantes, ainda que estes estivessem apenas no início 
das férias. Pelo contrário, deve ser oferecida a continuação da viagem, se possível. 

Responsabilidade objetiva
A questão da responsabilidade objetiva também se reveste de uma importância significativa. 
Esta responsabilidade não deve ser rejeitada per se. É verdade que, à semelhança da revisão 
da diretiva relativa aos direitos dos passageiros dos transportes aéreos que altera o 
Regulamento (CE) 261/2004, o organizador é de certo modo responsável no caso de 
impossibilidade de repatriamento atempado do viajante em virtude de circunstâncias 
inevitáveis e excecionais (artigo 11.º). Contudo, a situação não é inteiramente comparável 
com a dos voos, na qual se trata apenas de transporte, pelo que é importante que os 
organizadores providenciem alojamento em primeiro lugar. Só deve ser o próprio viajante a 
tratar do seu alojamento se o organizador, expressamente, não puder ou quiser fazê-lo. Se 
tiver de ser o viajante a procurar alojamento, este deve ser limitado a três dias sem restrição 
de preço, ou a cinco dias, com o limiar de 100 euros por noite previsto pela Comissão. 
Em contrapartida, tal não é o caso relativamente à responsabilidade objetiva no contexto da 
redução do preço (artigo 12.º). A proposta da Comissão prevê que o risco seja suportado 
apenas pelo viajante em caso de circunstâncias inevitáveis e excecionais. Nestas situações, o 
risco deve ser suportado equitativamente pelas duas partes.

Devido ao calendário apertado, o presente relatório carece ainda de alterações, sendo que o 
relator se reserva o direito de realizar propostas adicionais de alterações no processo em 
curso. A multiplicidade de partes interessadas afetadas e as suas posições implica uma análise 
profunda. Adicionalmente, devem considerar-se os desenvolvimentos de bases jurídicas 
sobrepostas e, eventualmente, idênticas da revisão do Regulamento relativo aos direitos dos 
passageiros aéreos, cujas negociações ainda não foram concluídas. O relator tem por objetivo 
atingir uma relação equilibrada entre consumidor interesses comerciais. O resultado final 
deverá ser um regime compreensível e bem estruturado que possa acompanhar os 
desenvolvimentos do nosso tempo, mesmo no futuro, e que ofereça proteção suficiente 
sustentável a todas as partes interessadas.


