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Legenda simbolurilor utilizate

* Procedura de consultare
*** Procedura de aprobare

***I Procedura legislativă ordinară (prima lectură)
***II Procedura legislativă ordinară (a doua lectură)

***III Procedura legislativă ordinară (a treia lectură)

(Procedura indicată se bazează pe temeiul juridic propus în proiectul de act.)

Amendamente la un proiect de act

Amendamentele Parlamentului prezentate pe două coloane

Textul eliminat este evidențiat prin caractere cursive aldine în coloana din 
stânga. Textul înlocuit este evidențiat prin caractere cursive aldine în ambele 
coloane. Textul nou este evidențiat prin caractere cursive aldine în coloana 
din dreapta.

În primul și în al doilea rând din antetul fiecărui amendament se identifică 
fragmentul vizat din proiectul de act supus examinării. În cazul în care un 
amendament vizează un act existent care urmează să fie modificat prin 
proiectul de act, antetul conține două rânduri suplimentare în care se indică 
actul existent și, respectiv, dispoziția din acesta vizată de modificare.

Amendamentele Parlamentului prezentate sub formă de text consolidat

Părțile de text noi sunt evidențiate prin caractere cursive aldine. Părțile de 
text eliminate sunt indicate prin simbolul ▌ sau sunt tăiate. Înlocuirile sunt 
semnalate prin evidențierea cu caractere cursive aldine a textului nou și prin 
eliminarea sau tăierea textului înlocuit.
Fac excepție de la regulă și nu se evidențiază modificările de natură strict 
tehnică efectuate de serviciile competente în vederea elaborării textului final.
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PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului 
privind pachetele de servicii de călătorie și formulele de călătorie asistate, de modificare 
a Regulamentului (CE) nr. 2006/2004 și a Directivei 2011/83/UE și de abrogare a 
Directivei 90/314/CEE a Consiliului
(COM(2013)0512 – C7-0215/2013 – 2013/0246(COD))

(Procedura legislativă ordinară: prima lectură)

Parlamentul European,

– având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului 
(COM(2013)0512),

– având în vedere articolul 294 alineatul (2) și articolul 114 din Tratatul privind 
funcționarea Uniunii Europene, în temeiul cărora propunerea a fost prezentată de către 
Comisie (C7-0215/2013),

– având în vedere articolul 294 alineatul (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii 
Europene,

– având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European1,

– având în vedere avizul Comitetului Regiunilor2, 

– având în vedere articolul 55 din Regulamentul său de procedură,

– având în vedere raportul Comisiei pentru piața internă și protecția consumatorilor și avizul 
Comisiei pentru transport și turism, precum și cel al Comisiei pentru afaceri juridice (A7-
0000/2013),

1. adoptă poziția în primă lectură prezentată în continuare;

2. solicită Comisiei să îl sesizeze din nou în cazul în care intenționează să modifice în mod 
substanțial propunerea sau să o înlocuiască cu un alt text;

3. încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și 
parlamentelor naționale poziția Parlamentului.

                                               
1 JO C 0 din 0.0.0000, p. 0.
2 JO C 0 din 0.0.0000, p. 0.
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Amendamentul 1

Propunere de directivă
Titlul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Propunere de Propunere de
DIRECTIVĂ A PARLAMENTULUI 
EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI

DIRECTIVĂ A PARLAMENTULUI 
EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI

privind pachetele de servicii de călătorie și 
formulele de călătorie asistate, de 
modificare a Regulamentului (CE) nr. 
2006/2004 și a Directivei 2011/83/UE și de 
abrogare a Directivei 90/314/CEE a 
Consiliului

privind pachetele de servicii de călătorie și 
formulele de călătorie conexe, de 
modificare a Regulamentului (CE) nr. 
2006/2004 și a Directivei 2011/83/UE și de 
abrogare a Directivei 90/314/CEE a 
Consiliului
(această modificare se aplică la nivelul 
întregului text)

Or. de

Justificare

Amendament orizontal, se aplică la nivelul întregului text. Noțiunea „formule de călătorie 
asistate” există deja în limba germană. Această noțiune desemnează călătoriile în cadrul 
cărora un organizator oferă clientului posibilitatea de a alege dintr-o gamă de servicii bine 
definite. Astfel de oferte se încadrează în domeniul de aplicare a Directivei privind pachetele 
de servicii pentru călătorii, vacanțe și circuite și intră sub incidența acelorași cerințe ca și în 
cazul pachetelor de servicii de călătorie clasice. Categoria propusă de formule de călătorie 
asistate reprezintă un alt caz. 

Amendamentul 2

Propunere de directivă
Considerentul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) În conformitate cu articolul 26 alineatul
(2) din tratat, piața internă cuprinde un 
spațiu fără frontiere interne, în care sunt 
garantate libera circulație a mărfurilor și a 
serviciilor, precum și libertatea de stabilire.
Armonizarea anumitor aspecte ale 

(5) În conformitate cu articolul 26 alineatul
(2) din tratat, piața internă cuprinde un 
spațiu fără frontiere interne, în care sunt 
garantate libera circulație a mărfurilor și a 
serviciilor, precum și libertatea de stabilire.
Armonizarea drepturilor și obligațiilor 
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contractelor de servicii de călătorie 
grupate într-un pachet și la formulele de 
călătorie asistate este necesară pentru 
crearea unei veritabile piețe interne a 
consumatorilor în acest domeniu, prin 
identificarea unui echilibru corect între un 
nivel ridicat de protecție a consumatorilor 
și competitivitatea întreprinderilor.

care derivă din contractele de servicii de 
călătorie grupate într-un pachet și din
formulele de călătorie asistate este necesară 
pentru crearea unei veritabile piețe interne 
a consumatorilor în acest domeniu, prin 
identificarea unui echilibru corect între un 
nivel ridicat de protecție a consumatorilor 
și competitivitatea întreprinderilor.

Or. de

Amendamentul 3

Propunere de directivă
Considerentul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7) Majoritatea călătorilor care 
achiziționează pachete sunt consumatori în 
sensul legislației UE în domeniul protecției 
consumatorilor. În același timp, nu este 
întotdeauna ușor să se facă deosebirea între 
consumatori și reprezentanți ai 
întreprinderilor mici sau membri ai 
profesiunilor liberale care rezervă călătorii 
în legătură cu activitatea lor comercială sau 
profesională, prin aceleași canale de 
rezervare ca și consumatorii. Acești 
călători necesită adesea un nivel similar de 
protecție. Spre deosebire de aceștia, 
societățile sau organizațiile mai mari fac 
adeseori rezervările de călătorie pentru 
angajații lor pe baza unui contract-cadru 
încheiat cu societăți specializate în 
organizarea deplasărilor pentru 
persoanele care călătoresc în scop 
profesional. Acest din urmă tip de formulă 
de călătorie nu necesită nivelul de protecție 
prevăzut pentru consumatori. În 
consecință, prezenta directivă ar trebui să 
se aplice persoanelor care călătoresc în 
scop profesional numai în măsura în care 
acestea nu fac rezervări de călătorie în baza 
unui contract-cadru. Pentru a evita 
confuziile cu privire la definiția termenului

(7) Majoritatea călătorilor care 
achiziționează pachete sunt consumatori în 
sensul legislației UE în domeniul protecției 
consumatorilor. În același timp, nu este 
întotdeauna ușor să se facă deosebirea între 
consumatori și reprezentanți ai 
întreprinderilor sau membri ai profesiunilor 
liberale care rezervă călătorii în legătură cu 
activitatea lor comercială sau profesională, 
prin aceleași canale de rezervare ca și 
consumatorii. Acești călători necesită 
adesea un nivel similar de protecție. Spre 
deosebire de aceștia, societățile sau 
organizațiile fac adeseori rezervările de 
călătorie pentru angajații, membrii sau 
reprezentanții lor pe baza unui contract-
cadru încheiat cu societăți. Acest din urmă 
tip de formulă de călătorie nu necesită 
nivelul de protecție prevăzut pentru 
consumatori. În consecință, prezenta 
directivă ar trebui să se aplice persoanelor 
care călătoresc în scop profesional numai 
în măsura în care acestea nu fac rezervări 
de călătorie în baza unui contract-cadru.
Pentru a evita confuziile cu privire la 
definiția termenului „consumator” din alte 
directive privind protecția consumatorilor, 
persoanele protejate în temeiul prezentei 
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„consumator” din alte directive privind 
protecția consumatorilor, persoanele 
protejate în temeiul prezentei directive ar 
trebui denumite „călători”.

directive ar trebui denumite „călători”.

Or. de

Justificare

Adăugarea termenilor de „membri sau reprezentanți”clarifică faptul că angajatorul este o 
persoană juridică. Criteriul societăților „specializate în organizarea deplasărilor pentru 
persoanele care călătoresc în scop profesional”ar trebui eliminat întrucât poate da naștere la 
ambiguități. Contractul-cadru trebuie să fie o condiție suficientă.

Amendamentul 4

Propunere de directivă
Considerentul 16

Textul propus de Comisie Amendamentul

(16) Pentru a putea stabili ce constituie un 
pachet de servicii și ce constituie o formulă 
de călătorie asistată ar trebui avută în 
vedere exclusiv combinația diferitelor 
servicii de călătorie, cum ar fi cazarea, 
transportul pasagerilor cu autobuzul, cu 
trenul, pe calea apei sau a aerului, precum 
și închirierea unui autoturism. Cazarea în 
scop rezidențial, inclusiv în scopul urmării
de cursuri de limbi străine de lungă durată, 
nu ar trebui considerată cazare în sensul 
prezentei directive.

(16) Pentru a putea stabili ce constituie un 
pachet de servicii și ce constituie o formulă 
de călătorie asistată ar trebui avută în 
vedere combinația diferitelor servicii de 
călătorie, cum ar fi cazarea, transportul 
pasagerilor cu autobuzul, cu trenul, pe 
calea apei sau a aerului, precum și 
închirierea unui autoturism. Cazările la 
hotel împreună cu alte facilități rezervate 
precum bilete la un spectacol muzical sau 
tratamente de wellness ar trebui exceptate 
în cazul în care acestea nu constituie o 
parte consistentă a călătoriei sau în cazul 
în care elementul central al călătoriei nu 
îl reprezintă în mod clar aceste servicii 
auxiliare. Cazarea în scop rezidențial
pentru mai mult de o lună sau în cazul 
călătoriilor care nu prezintă în mod clar 
niciun scop turistic, precum urmărirea de 
cursuri de limbi străine de lungă durată, nu 
ar trebui considerată cazare în sensul 
prezentei directive.

Or. de
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Amendamentul 5

Propunere de directivă
Considerentul 16 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(16a) Transporturile cu autobuzul, cu 
trenul, pe calea apei sau a aerului, care 
includ și cazarea, de exemplu călătoriile 
cu feribotul cu cazare peste noapte sau 
călătoriile cu trenul în vagonul de dormit, 
ar trebui să se considere drept servicii 
unice de călătorie, întrucât aspectul 
transportului este în mod clar 
predominant. 

Or. de

Amendamentul 6

Propunere de directivă
Considerentul 17

Textul propus de Comisie Amendamentul

(17) Alte servicii turistice, cum ar fi 
vânzarea de bilete pentru concerte sau 
evenimente sportive, organizarea de 
excursii sau vizitarea unor parcuri tematice 
constituie servicii care, în combinație cu 
transportul pasagerilor, cazarea și/sau 
închirierea unui autoturism, ar trebui să fie 
considerate un pachet sau o formulă de 
călătorie asistată. Însă astfel de pachete nu 
ar trebui să intre în domeniul de aplicare al 
prezentei directive decât în măsura în care 
serviciul turistic în cauză reprezintă o parte 
semnificativă a pachetului. În general, 
serviciul turistic ar trebui considerat o parte 
semnificativă a pachetului dacă reprezintă 
peste 20 % din prețul total al pachetului 
sau dacă este o caracteristică esențială a 
călătoriei sau a vacanței. Serviciile 
auxiliare, precum asigurarea de călătorie, 
transportul bagajelor, mesele și serviciile 

(17) Alte servicii turistice, cum ar fi 
vânzarea de bilete pentru concerte sau 
evenimente sportive, organizarea de 
excursii sau vizitarea unor parcuri tematice 
constituie servicii care, în combinație cu 
transportul pasagerilor, cazarea și/sau 
închirierea unui autoturism, ar trebui să fie 
considerate un pachet sau o formulă de 
călătorie asistată. Însă astfel de pachete nu 
ar trebui să intre în domeniul de aplicare al 
prezentei directive decât în măsura în care 
serviciul turistic în cauză reprezintă o parte 
semnificativă a pachetului. În general, 
serviciul turistic ar trebui considerat o parte 
semnificativă a pachetului dacă este definit 
ca atare în mod explicit, dacă reprezintă 
peste 20 % din prețul total al pachetului 
sau dacă este o caracteristică esențială a 
călătoriei sau a vacanței. Serviciile 
auxiliare, precum, în special, asigurarea de 
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de curățenie oferite ca parte a cazării, nu ar 
trebui considerate servicii turistice de sine-
stătătoare.

călătorie, transportul între gară și locul de 
cazare, transportul la inițierea călătoriei 
și în cadrul vizitelor organizate, 
transportul bagajelor, vânzarea de 
abonamente de ski, serviciile de închiriere 
de biciclete, mesele și serviciile de 
curățenie oferite ca parte a cazării, nu ar 
trebui considerate servicii turistice de sine-
stătătoare.

Or. de

Amendamentul 7

Propunere de directivă
Considerentul 18

Textul propus de Comisie Amendamentul

(18) Ar trebui să se clarifice totodată faptul 
că acele contracte prin care un comerciant 
dă dreptul călătorului ca, după încheierea 
contractului, să aleagă dintr-o selecție de 
diferite tipuri de servicii de călătorie, așa 
cum se întâmplă în cazul unui bon-cadou 
constând dintr-un pachet de servicii de 
călătorie, ar trebuie să constituie un pachet.
Mai mult, o combinație de servicii de 
călătorie ar trebui considerată un pachet 
atunci când numele și informațiile 
călătorului care sunt necesare pentru 
finalizarea operațiunii de rezervare sunt 
transferate între comercianți cel mai târziu 
în momentul confirmării rezervării pentru 
primul serviciu. Informațiile necesare 
pentru finalizarea unei operațiuni de 
rezervare se referă la datele de pe cartea 
de credit sau la alte informații necesare 
pentru efectuarea plății. Dimpotrivă, 
simplul transfer al unor informații 
precum destinația sau orarul călătoriei ar 
trebui să fie insuficient.

(18) Ar trebui să se clarifice totodată faptul 
că acele contracte prin care un comerciant 
dă dreptul călătorului ca, după încheierea 
contractului, să aleagă dintr-o selecție de 
diferite tipuri de servicii de călătorie, așa 
cum se întâmplă în cazul unui bon-cadou 
constând dintr-un pachet de servicii de 
călătorie, ar trebuie să constituie un pachet.
Mai mult, o combinație de servicii de 
călătorie ar trebui considerată un pachet 
atunci când numele călătorului și alte 
detalii privind rezervarea care sunt 
necesare pentru finalizarea operațiunii de 
rezervare sunt transferate între comercianți.
De asemenea, croazierele și călătoriile cu 
trenul pe durata mai multor zile care 
includ și cazare ar trebui considerate 
pachete de servicii de călătorie, întrucât 
acestea combină serviciile de transport, 
cazare și masă.

Or. de
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Justificare

Termenul „informațiile necesare”este prea vag, trebuie să se precizeze în mod clar că este 
vorba de detalii privind rezervarea. Limitarea la operațiunea de rezervare oferă posibilitatea 
unor lacune inacceptabile ce permit ocolirea dispozițiilor directivei. Este, totodată, 
problematică transmiterea datelor cărților de credit sau a altor date fără acordul călătorului 
(protecția datelor). În plus, o croazieră sau o călătorie cu trenul pe durata mai multor zile 
care include și cazare (de exemplu în Orient Express) ar trebui să fie considerată drept 
pachet de servicii de călătorie.

Amendamentul 8

Propunere de directivă
Considerentul 19

Textul propus de Comisie Amendamentul

(19) Întrucât în cazul călătoriilor de scurtă 
durată este mai puțin necesară protecția 
călătorilor și pentru a evita sarcinile inutile 
pentru comercianți, călătoriile care durează 
mai puțin de 24 de ore și nu includ cazarea, 
precum și pachetele organizate ocazional
ar trebui excluse din domeniul de aplicare 
al prezentei directive.

(19) Întrucât în cazul călătoriilor de scurtă 
durată este mai puțin necesară protecția 
călătorilor și pentru a evita sarcinile inutile 
pentru comercianți, călătoriile care durează 
mai puțin de 24 de ore și nu includ cazarea 
ar trebui excluse din domeniul de aplicare 
al prezentei directive. Același lucru ar 
trebui să se aplice și în cazul pachetelor și 
formulelor de călătorie asistate, oferite și 
organizate de o persoană fizică sau 
juridică care nu obține, nici direct, nici 
indirect, niciun câștig financiar în urma 
desfășurării acestei activități. 

Or. de

Justificare

Activitatea nu trebuie să fie de natură comercială nici măcar în cazul călătoriilor organizate 
ocazional. De exemplu, călătoriile în scopuri amicale ale echipelor de bowling nu ar trebui 
incluse în domeniul de aplicare al directivei întrucât nu sunt de natură comercială. Situația 
este însă diferită în cazul unei călătorii organizate ocazional care are un scop comercial, 
precum un pelerinaj anual la Mekka. 

Amendamentul 9

Propunere de directivă
Considerentul 21
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(21) În privința pachetelor, comercianții cu 
amănuntul ar trebui să răspundă, împreună 
cu organizatorul, de furnizarea 
informațiilor precontractuale. În același 
timp, ar trebui clarificat faptul că 
răspunderea pentru erorile de rezervare 
aparține, de asemenea, comercianților cu 
amănuntul. Pentru a facilita comunicarea, 
cu precădere în cazurile transfrontaliere, 
călătorii ar trebui să aibă posibilitatea de a 
lua legătura cu organizatorul prin 
intermediul comerciantului cu amănuntul 
prin care au achiziționat pachetul.

(21) În privința pachetelor, comercianții cu 
amănuntul ar trebui să răspundă, împreună 
cu organizatorul, de furnizarea 
informațiilor precontractuale. În același 
timp, ar trebui clarificat faptul că 
răspunderea pentru erorile de rezervare 
aparține, de asemenea, comercianților cu 
amănuntul, în cazul în care comit erori în 
procesul de rezervare. Pentru a facilita 
comunicarea, cu precădere în cazurile 
transfrontaliere, călătorii ar trebui să aibă 
posibilitatea de a lua legătura cu 
organizatorul prin intermediul 
comerciantului cu amănuntul prin care au 
achiziționat pachetul.

Or. de

Justificare

Context la considerentul 37, similar.

Amendamentul 10

Propunere de directivă
Considerentul 23

Textul propus de Comisie Amendamentul

(23) Furnizarea informațiilor esențiale, de 
exemplu, cele referitoare la caracteristicile 
principale ale serviciilor de călătorie sau la 
prețuri, furnizate în materialele 
promoționale, pe site-ul internet al 
organizatorului sau în broșuri, ca parte a 
informațiilor precontractuale, ar trebui să 
fie obligatorie, cu excepția cazului în care 
organizatorul își rezervă dreptul de a aduce 
modificări acestor elemente și modificările 
respective sunt comunicate într-un mod 
clar și bine evidențiat călătorului înainte de 
încheierea contractului. Cu toate acestea, 
având în vedere noile tehnologii în 
materie de comunicații, nu mai este 

(23) Furnizarea informațiilor esențiale, de 
exemplu, cele referitoare la caracteristicile 
principale ale serviciilor de călătorie sau la 
prețuri, furnizate în materialele 
promoționale, pe site-ul internet al 
organizatorului sau în broșuri, ca parte a 
informațiilor precontractuale, ar trebui să 
fie obligatorie, cu excepția cazului în care 
organizatorul își rezervă dreptul de a aduce 
modificări acestor elemente și modificările 
respective sunt comunicate într-un mod 
clar și bine evidențiat călătorului înainte de 
încheierea contractului.
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necesar să se prevadă dispoziții speciale 
privind broșurile, însă ar trebui să se 
garanteze faptul că, în anumite situații, 
modificările care afectează executarea 
contractului sunt comunicate între părți 
pe un suport durabil, care să fie accesibil 
ulterior spre consultare. Ar trebui să fie 
posibil să se aducă modificări acestor 
informații în cazul în care ambele părți la 
contract convin în mod expres asupra 
acestui lucru.

Or. de

Amendamentul 11

Propunere de directivă
Considerentul 23 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(23a) Timpul de zbor ar trebui să facă 
parte integrantă din contract și să 
constituie o caracteristică esențială a 
călătoriei. Abaterile de la timpul plănuit 
de zbor nu ar trebui să depășească 3 ore.

Or. de

Justificare

Organizatorii și companiile aeriene atrag clienții de multe ori cu un timp de zbor confortabil, 
însă, mai ales în cazul pachetelor de servicii de călătorie, zborurile sunt schimbate într-un 
interval scurt de timp cu zboruri mai ieftine, în mijlocul nopții. În vederea unei îmbunătățiri a 
serviciilor, organizatorii și companiile aeriene ar trebui să fie obligați să respecte timpul de 
zbor prevăzut și să anunțe din timp intervalele acestuia, astfel încât călătorul să se poată 
adapta și să poată rezerva o călătorie așa cum ea se va desfășura în final. 

Amendamentul 12

Propunere de directivă
Considerentul 23 b (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(23b) Cu toate acestea, având în vedere 
noile tehnologii în materie de 
comunicații, nu mai este necesar să se 
prevadă dispoziții speciale privind 
broșurile, însă ar trebui să se garanteze 
faptul că modificările care afectează 
executarea contractului sunt comunicate 
între părți pe un suport durabil, care să 
fie accesibil ulterior spre consultare. Ar 
trebui să fie posibil să se aducă modificări 
acestor informații în cazul în care ambele 
părți la contract convin în mod expres 
asupra acestui lucru.

Or. de

Justificare

Textul amendamentului provine de la considerentul 23 (al Comisiei), cu eliminarea expresiei 
„în anumite situații”.

Amendamentul 13

Propunere de directivă
Considerentul 26

Textul propus de Comisie Amendamentul

(26) Având în vedere că pachetele de 
călătorie sunt adesea achiziționate cu mult 
timp înaintea derulării lor, pot apărea 
evenimente neprevăzute. De aceea, 
călătorul ar trebui ca, în anumite condiții, 
să aibă dreptul de a transfera pachetul către 
un alt călător. În aceste situații, 
organizatorul ar trebui aibă posibilitatea de 
a-și recupera cheltuielile, de exemplu în 
cazul în care un subcontractant cere un 
comision pentru schimbarea numelui 
călătorului sau pentru anularea unui bilet 
de transport și emiterea unuia nou. De 
asemenea, călătorii ar trebui să aibă 
posibilitatea de a anula contractul în orice 
moment înainte de începerea derulării 

(26) Având în vedere că pachetele de 
călătorie sunt adesea achiziționate cu mult 
timp înaintea derulării lor, pot apărea 
evenimente neprevăzute. De aceea, 
călătorul ar trebui ca, în anumite condiții, 
să aibă dreptul de a transfera pachetul către 
un alt călător. În aceste situații, 
organizatorul ar trebui aibă posibilitatea de 
a-și recupera cheltuielile, de exemplu în 
cazul în care un subcontractant cere un 
comision pentru schimbarea numelui 
călătorului sau pentru anularea unui bilet 
de transport și emiterea unuia nou. De 
asemenea, călătorii ar trebui să aibă 
posibilitatea de a anula contractul în orice 
moment înainte de începerea derulării 
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pachetului, în schimbul unei despăgubiri 
corespunzătoare, precum și dreptul de a 
rezilia contractul fără plata unei 
despăgubiri, în cazul unor circumstanțe 
inevitabile și extraordinare, precum starea 
de război sau un dezastru natural, care 
afectează în mod semnificativ pachetul. Ar 
trebui să se considere că există 
circumstanțe inevitabile și extraordinare în 
special atunci când prin rapoarte fiabile și 
publice, cum ar fi recomandările emise de 
autoritățile din statele membre, nu se 
recomandă călătoriile către o anumită 
destinație.

pachetului, în schimbul unei despăgubiri 
corespunzătoare, precum și dreptul de a 
rezilia contractul fără plata unei 
despăgubiri, în cazul unor circumstanțe 
inevitabile și extraordinare, precum starea 
de război sau un dezastru natural, care 
afectează în mod semnificativ pachetul, în 
cazul în care acestea au avut loc după 
semnarea contractului de călătorie. Ar 
trebui să se considere că există
circumstanțe inevitabile și extraordinare în 
special atunci când prin rapoarte fiabile și 
publice, cum ar fi recomandările emise de 
autoritățile din statele membre, nu se 
recomandă călătoriile către o anumită 
destinație.

Or. de

Justificare

În cazul în care călătorul a rezervat un pachet în cunoștință de cauză, rezilierea gratuită a 
acestuia ar fi disproporționată.

Amendamentul 14

Propunere de directivă
Considerentul 28

Textul propus de Comisie Amendamentul

(28) În anumite cazuri, organizatorilor ar 
trebui să li se permită să aducă modificări 
în mod unilateral contractului de servicii de 
călătorie grupate într-un pachet. Cu toate 
acestea, călătorii ar trebui să aibă dreptul 
de a rezilia contractul dacă modificările 
propuse alterează în mod semnificativ 
oricare dintre caracteristicile principale ale 
serviciilor de călătorie. Creșterile de preț ar 
trebui să fie posibile numai dacă au 
intervenit schimbări ale prețului la 
carburant pentru transportul de călători, ale 
taxelor sau comisioanelor impuse de un terț 
care nu este implicat direct în furnizarea 
serviciilor de călătorie incluse în pachet 
sau ale ratelor de schimb valutar relevante 

(28) În anumite cazuri, organizatorilor ar 
trebui să li se permită să aducă modificări 
în mod unilateral contractului de servicii de 
călătorie grupate într-un pachet. Cu toate 
acestea, călătorii ar trebui să aibă dreptul 
de a rezilia contractul dacă modificările 
propuse alterează în mod semnificativ 
oricare dintre caracteristicile principale ale 
serviciilor de călătorie. Creșterile de preț ar 
trebui să fie posibile numai dacă au 
intervenit schimbări ale prețului la 
carburant pentru transportul de călători, ale 
taxelor sau comisioanelor impuse de un terț 
care nu este implicat direct în furnizarea 
serviciilor de călătorie incluse în pachet 
sau ale ratelor de schimb valutar relevante 
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pentru pachetul respectiv și dacă atât 
creșterea, cât și scăderea prețului sunt 
prevăzute în mod expres în contract.
Majorările prețurilor ar trebui limitate la 
10 % din prețul pachetului.

pentru pachetul respectiv și dacă atât 
creșterea, cât și scăderea prețului sunt 
prevăzute în mod expres în contract.
Călătorul ar trebui să aibă dreptul să 
rezilieze contractul fără obligația de a 
plăti o despăgubire sau să accepte oferta 
de călătorie alternativă de valoare 
similară propusă de organizator atunci 
când majorările prețurilor depășesc cu 
10% prețul inițial al pachetului.

Or. de

Justificare

În cadrul reglementării actuale nu ar fi posibile majorări justificate ale prețurilor cu peste 
10%. 

Amendamentul 15

Propunere de directivă
Considerentul 28 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(28a) O creștere a prețului ar trebui să fie 
întotdeauna justificată în scris. Dacă se 
majorează prețul cu mai mult de 10%, 
călătorului ar trebui să i se ofere, în scris, 
posibilitatea rezilierii contractului sau o 
altă călătorie echivalentă la prețul stabilit 
pentru călătoria inițială. În cazul în care 
călătorul nu face uz de acest drept, 
călătoria la prețul ridicat ar trebui să fie 
considerată drept acceptată. Sarcina 
probei privind primirea scrisorii ar trebui 
să revină organizatorului.

Or. de

Amendamentul 16

Propunere de directivă
Considerentul 31
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(31) Prezenta directivă nu ar trebui să 
aducă atingere drepturilor călătorilor de a 
formula cereri atât în temeiul prezentei 
directive, cât și în temeiul altor acte 
legislative relevante ale UE, astfel încât 
călătorii să poată avea în continuare 
posibilitatea de a adresa cereri de 
despăgubire organizatorului, 
transportatorului sau oricărei alte părți 
responsabile ori, după caz, mai multor 
părți. Ar trebui să se clarifice că un călător 
nu poate cumula drepturile care decurg 
din diferitele temeiuri juridice, dacă 
acestea protejează același interes sau au 
același obiectiv. Răspunderea 
organizatorului nu afectează dreptul 
acestuia de a pretinde reparații de la terțe 
părți, inclusiv de la furnizorii de servicii.

(31) Prezenta directivă nu ar trebui să 
aducă atingere drepturilor călătorilor de a 
formula cereri atât în temeiul prezentei 
directive, cât și în temeiul altor acte 
legislative relevante ale UE, astfel încât 
călătorii să poată avea în continuare 
posibilitatea de a adresa cereri de 
despăgubire organizatorului, 
transportatorului sau oricărei alte părți 
responsabile ori, după caz, mai multor 
părți. Ar trebui să se clarifice că cererile de 
despăgubire în legătură cu aceleași fapte 
nu pot fi cumulate în temeiul unor 
reglementări diferite. Răspunderea 
organizatorului nu afectează dreptul 
acestuia de a pretinde reparații de la terțe 
părți, inclusiv de la furnizorii de servicii.

Or. de

Justificare

A se vedea, de asemenea, amendamentul la articolul 12 alineatul (5).

Amendamentul 17

Propunere de directivă
Considerentul 32

Textul propus de Comisie Amendamentul

(32) În cazul în care călătorul întâmpină 
dificultăți în timpul călătoriei sau al 
vacanței, organizatorul ar trebui să aibă 
obligația de a-i acorda prompt asistență.
Asistența respectivă ar trebui să constea în 
principal în furnizarea, dacă este cazul, de 
informații cu privire la aspecte precum 
serviciile sanitare, autoritățile locale și 
asistența consulară, precum și asistență 
practică, de exemplu pentru comunicarea la 
distanță și oferirea unor modalități de 
călătorie alternative.

(32) În cazul în care călătorul întâmpină 
dificultăți în timpul călătoriei sau al 
vacanței, organizatorul ar trebui să aibă 
obligația de a-i acorda prompt asistență
corespunzătoare. Asistența respectivă ar 
trebui să constea în principal în furnizarea, 
dacă este cazul, de informații cu privire la 
aspecte precum serviciile sanitare, 
autoritățile locale și asistența consulară, 
precum și asistență practică, de exemplu 
pentru comunicarea la distanță și
achiziționarea unor formule de călătorie 
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alternative.

Or. de

Justificare

Ar trebui să se clarifice că organizatorul nu are obligația să preia, de exemplu și costurile 
pentru formulele de călătorie alternative necesare călătorului. Organizatorul nu este 
responsabil dacă călătorul se pune și/sau este într-o situație dificilă.

Amendamentul 18

Propunere de directivă
Considerentul 34

Textul propus de Comisie Amendamentul

(34) Statele membre ar trebui să se asigure 
că acei călători care achiziționează un 
pachet sau o formulă de călătorie asistată 
sunt pe deplin protejați în cazul 
insolvabilității organizatorului, a 
comerciantului cu amănuntul care a 
facilitat achiziționarea formulei de 
călătorie asistate sau a oricăruia dintre 
furnizorii de servicii. Statele membre în 
care sunt stabiliți organizatorii de pachete 
de servicii de călătorie și comercianții cu 
amănuntul care facilitează achiziționarea 
de formule de călătorie asistate ar trebui 
să se asigure că acei comercianți care oferă 
astfel de combinații de servicii de călătorie 
oferă garanții privind rambursarea tuturor 
sumelor achitate de călători și privind 
repatrierea acestora în caz de 
insolvabilitate. Deși sunt libere să decidă 
asupra modului în care se va asigura 
protecția în caz de insolvabilitate, statele 
membre ar trebui să se asigure că aceste 
mecanisme naționale sunt eficace și că pot 
garanta repatrierea rapidă și rambursarea 
sumelor plătite de către toți călătorii 
afectați de insolvabilitate. Protecția 
necesară în caz de insolvabilitate ar trebui 
să țină seama de riscul financiar real al 
activităților organizatorului, comerciantului 
cu amănuntul sau furnizorului de servicii 

(34) Statele membre ar trebui să se asigure 
că acei călători care achiziționează un 
pachet sau o formulă de călătorie asistată 
sunt pe deplin protejați în cazul 
insolvabilității organizatorului, a 
comerciantului cu amănuntul care a 
facilitat achiziționarea formulei de 
călătorie asistate sau a unei societăți 
implicate în formula de călătorie asistată.
Statele membre ar trebui să se asigure că 
acei comercianți care oferă astfel de 
combinații de servicii de călătorie oferă 
garanții privind rambursarea tuturor 
sumelor achitate de călători și privind 
repatrierea acestora în caz de 
insolvabilitate. Deși sunt libere să decidă 
asupra modului în care se va asigura 
protecția în caz de insolvabilitate, statele 
membre ar trebui să se asigure că aceste 
mecanisme sunt eficace și că pot garanta 
repatrierea și rambursarea sumelor plătite 
de către toți călătorii afectați de 
insolvabilitate. Protecția necesară în caz de 
insolvabilitate ar trebui să țină seama de 
riscul financiar real al activităților 
organizatorului, comerciantului cu 
amănuntul sau a unei societăți implicate în 
formula de călătorie conexă, inclusiv de 
tipul combinației de servicii de călătorie 
vândute de aceștia, de fluctuațiile sezoniere 
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în cauză, inclusiv de tipul combinației de 
servicii de călătorie vândute de aceștia, de 
fluctuațiile sezoniere previzibile, precum și 
de ponderea plăților în avans și de modul 
în care acestea sunt garantate. În 
conformitate cu Directiva 2006/123/CE a 
Parlamentului European și a Consiliului 
din 12 decembrie 2006 privind serviciile în 
cadrul pieței interne25, atunci când 
protecția în caz de insolvabilitate poate fi 
furnizată sub forma unei garanții sau a unei 
polițe de asigurare, aceasta nu se poate 
limita la atestări eliberate de operatori 
financiari stabiliți într-un anumit stat 
membru.

previzibile, precum și de ponderea plăților 
în avans și de modul în care acestea sunt 
garantate. În conformitate cu Directiva 
2006/123/CE a Parlamentului European și 
a Consiliului din 12 decembrie 2006 
privind serviciile în cadrul pieței interne25, 
atunci când protecția în caz de 
insolvabilitate poate fi furnizată sub forma 
unei garanții sau a unei polițe de asigurare, 
aceasta nu se poate limita la atestări 
eliberate de operatori financiari stabiliți 
într-un anumit stat membru.

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

Or. de

Amendamentul 19

Propunere de directivă
Considerentul 40

Textul propus de Comisie Amendamentul

(40) Adoptarea prezentei directive face 
necesară adaptarea anumitor acte 
legislative în materie de protecție a 
consumatorilor. Dat fiind că Directiva 
2011/83/UE a Parlamentului European și a 
Consiliului din 25 octombrie 2011 privind 
drepturile consumatorilor26 nu se aplică, în 
forma sa actuală, contractelor care cad sub 
incidența Directivei 90/314/CEE, ea 
trebuie modificată pentru a se garanta 
faptul că se aplică în cazul formulelor de 
călătorie asistate și, totodată, că anumite 
drepturi ale consumatorilor prevăzute în 
directiva respectivă se aplică și în cazul 
pachetelor de servicii de călătorie.

(40) Adoptarea prezentei directive face 
necesară adaptarea anumitor acte 
legislative în materie de protecție a 
consumatorilor. Dat fiind că Directiva 
2011/83/UE a Parlamentului European și a 
Consiliului din 25 octombrie 2011 privind 
drepturile consumatorilor26 nu se aplică, în 
forma sa actuală, contractelor care cad sub 
incidența Directivei 90/314/CEE, ea 
trebuie modificată pentru a se garanta 
faptul că se aplică, în continuare, în cazul
serviciilor individuale care fac parte din 
formulele de călătorie asistate, atât timp 
cât acestea nu sunt excluse în alt mod din 
domeniul de aplicare al Directivei 
2011/83/UE și, totodată, că anumite 
drepturi ale consumatorilor prevăzute în 
directiva respectivă se aplică și în cazul 
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pachetelor de servicii de călătorie.
__________________ __________________
26JO L 304, 22.11.2011, p. 64. 26JO L 304, 22.11.2011, p. 64.

Or. de

Amendamentul 20

Propunere de directivă
Articolul 1 

Textul propus de Comisie Amendamentul

Obiectivul prezentei directive este de a 
contribui la buna funcționare a pieței 
interne și la asigurarea unui nivel ridicat de 
protecție a consumatorilor prin apropierea 
anumitor aspecte ale actelor cu putere de 
lege și ale actelor administrative ale 
statelor membre referitoare la contractele 
privind pachetele de servicii de călătorie și 
formulele de călătorie asistate încheiate 
între călători și comercianți.

Obiectivul prezentei directive este de a 
contribui la buna funcționare a pieței 
interne și la asigurarea unui nivel ridicat, 
cât se poate de uniform, de protecție a 
consumatorilor în ceea ce privește actele
cu putere de lege și actele administrative 
ale statelor membre referitoare la 
contractele privind pachetele de servicii de 
călătorie și formulele de călătorie asistate 
încheiate între călători și comercianți.

Or. de

Amendamentul 21

Propunere de directivă
Articolul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 1a
Nivelul de armonizare

Dacă nu se prevede altfel în prezenta 
directivă, statele membre nu pot menține 
sau introduce în legislația lor internă 
dispoziții diferite de cele stabilite în 
prezenta directivă, inclusiv dispoziții mai 
mult sau mai puțin stricte, pentru a 
asigura un nivel diferit de protecție a 



PR\1011179RO.doc 21/58 PE524.596v01-00

RO

consumatorilor.

Or. de

Justificare

Noul amendament este identic cu articolul 4 din Directiva privind drepturile consumatorilor 
din 2011. Acesta a fost preluat pentru mai multă coerență, scopul său fiind acela de a 
clarifica nivelul de armonizare care nu a fost formulat în mod clar în propunerea Comisiei.

Amendamentul 22

Propunere de directivă
Articolul 2 – alineatul 2 – litera a a (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(aa) pachetelor și formulelor de călătorie 
asistate oferite și organizate de o persoană 
fizică sau juridică care nu obține, nici 
direct, nici indirect, niciun câștig 
financiar în urma desfășurării acestei 
activități; 

Or. de

Justificare

A se vedea în acest sens, considerentul 19 care menționa în versiunea inițială călătoriile 
organizate ocazional. În acest caz, criteriul obținerii de profit este hotărâtor. Entitățile 
caritabile, cluburile de fotbal, școlile și altele nu ar trebui să intre sub incidența directivei. În 
caz contrar ar trebui ca și aceștia să încheie o asigurare în caz de insolvență și ar fi 
răspunzători.

Amendamentul 23

Propunere de directivă
Articolul 2 – alineatul 2 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) contractelor auxiliare referitoare la 
servicii financiare;

(b) contractelor accesorii referitoare la 
serviciile de călătorie care sunt auxiliare 
pachetelor sau contractelor accesorii
referitoare la servicii financiare;
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Or. de

Justificare

Ar fi disproporționat ca comercianții cu amănuntul să fie expuși riscului de a prelua rolul 
unui organizator sau al unui furnizor de formule de călătorie conexe atunci când aceștia 
oferă, în cadrul unor pachete de servicii de călători, un serviciu accesoriu, precum un bilet de 
tren până la aeroport. În caz contrar, comerciantul cu amănuntul ar trebui să fie răspunzător 
nu doar pentru serviciul suplimentar, ci și pentru întregul pachet, deși pentru acesta este 
răspunzător organizatorul. 

Amendamentul 24

Propunere de directivă
Articolul 2 – alineatul 2 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) pachetelor și formulelor de călătorie 
asistate achiziționate în temeiul unui 
contract-cadru încheiat între angajatorul 
persoanei aflate într-o călătorie de afaceri 
și un comerciant specializat în 
organizarea călătoriilor de afaceri;

(c) pachetelor și formulelor de călătorie 
asistate achiziționate în temeiul unui 
contract-cadru pentru călătorii de afaceri;

Or. de

Amendamentul 25

Propunere de directivă
Articolul 2 – alineatul 2 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) pachetelor în care cel mult unul dintre 
serviciile de călătorie menționate la 
articolul 3 alineatul (1) literele (a), (b) și
(c) este combinat cu unul dintre serviciile 
de călătorie menționate la articolul 3 
alineatul (1) litera (d), cu condiția ca acest 
serviciu să nu reprezinte o parte 
semnificativă a pachetului sau

(d) pachetelor în care cel mult unul dintre 
serviciile de călătorie menționate la 
articolul 3 alineatul (1) literele (a), (b) și
(c) este combinat cu unul dintre serviciile 
de călătorie menționate la articolul 3 
alineatul (1) litera (d), cu condiția ca acest 
serviciu să nu reprezinte o parte 
semnificativă a pachetului sau serviciul 
auxiliar să nu constituie, în mod clar, 
elementul principal al călătoriei; și
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Or. de

Justificare

Atât timp cât serviciul auxiliar constituie elementul principal, de exemplu hotelul care a fost 
rezervat doar datorită musicalului, directiva este aplicabilă. Dacă însă serviciul auxiliar nu 
constituie elementul principal, (de exemplu oaspetele rămâne 5 zile în oraș și rezervă pentru 
una dintre seri un bilet la un musical), respectiva rezervare nu ar trebui să intre sub incidența 
directivei. 

Amendamentul 26

Propunere de directivă
Articolul 2 – alineatul 2 – litera e a (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ea) transporturile cu autobuzul, cu 
trenul, pe calea apei sau a aerului, care 
includ și cazarea, atunci când aspectul 
transportului este în mod clar 
predominant. 

Or. de

Amendamentul 27

Propunere de directivă
Articolul 2 – alineatul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Statele membre pot introduce sau 
menține dispoziții a căror sferă de 
aplicare nu include doar contractele 
menționate la prezentul articol.

Or. de

Amendamentul 28

Propunere de directivă
Articolul 3 – punctul 1 – litera b
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) cazarea în alte scopuri decât cel
rezidențial;

(b) cazarea în scop rezidențial, atât timp 
cât aceasta nu depășește o lună sau în 
cazul călătoriilor care nu prezintă în mod 
clar niciun scop turistic;

Or. de

Justificare

Expresia „cazarea în alte scopuri decât cel rezidențial” induce în eroare. O cazare 
presupune întotdeauna elemente care servesc unor scopuri rezidențiale. În acest caz se poate 
face diferențierea în funcție de un criteriu adițional, și anume perioada de timp sau scopul 
turistic. Adaptarea rezultă în contextul modificării considerentului 16, care face referire la 
exemplul cursurilor de limbi străine de lungă durată.

Amendamentul 29

Propunere de directivă
Articolul 3 – punctul 2 – litera b – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) indiferent dacă se încheie contracte 
separate cu furnizori individuali de servicii 
de călătorie, cu condiția ca serviciile 
respective:

(b) indiferent dacă se încheie contracte 
separate cu furnizori individuali de servicii 
de călătorie, cu condiția, în special, ca 
serviciile respective:

Or. de

Justificare

Numerotarea nu ar trebui în niciun caz să aibă caracter exhaustiv pentru a asigura că și 
viitoarele strategii de piață sunt incluse.

Amendamentul 30

Propunere de directivă
Articolul 3 – punctul 2 – litera b – subpunctul i

Textul propus de Comisie Amendamentul

(i) să fie achiziționate de la un singur punct 
de vânzare, în cadrul aceluiași proces de 

(i) să fie achiziționate de la un singur punct 
de vânzare, în cadrul aceluiași proces de 
rezervare, cu excepția situației în care 
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rezervare; combinarea mai multor servicii are loc în 
mod demonstrabil la dorința exclusivă a 
călătorului și după ce acesta a fost 
informat în mod clar și explicit cu privire 
la faptul că nu poate beneficia de 
drepturile acordate în temeiul prezentei 
directive exclusiv călătorilor care 
achiziționează pachete.

Or. de

Justificare

Simpla furnizare de servicii separate de călătorie prin intermediul punctelor de vânzare ca 
urmare a cerințelor speciale ale clienților ar trebui să fie permisă în continuare în aceleași 
condiții, fără ca acestea să fie considerate drept organizatori.

Amendamentul 31

Propunere de directivă
Articolul 3 – punctul 2 – litera b – subpunctul v

Textul propus de Comisie Amendamentul

(v) să fie achiziționate de la comercianți 
diferiți prin procese de rezervare online 
legate, în care numele călătorului sau
informațiile personale necesare pentru 
finalizarea operațiunii de rezervare sunt 
transferate între comercianți cel târziu în 
momentul confirmării rezervării pentru 
primul serviciu;

(v) să fie achiziționate de la comercianți 
diferiți prin procese de rezervare online 
legate, în care numele călătorului sau alte 
detalii privind rezervarea, necesare pentru 
finalizarea operațiunii de rezervare, sunt 
transferate între comercianți;

Or. de

Justificare

Termenul„informațiile necesare” este prea vag, necesitând o explicație suplimentară. 
Limitarea la perioada de rezervare prezintă lacune inacceptabile ce permit ocolirea 
dispozițiilor directivei.

Amendamentul 32

Propunere de directivă
Articolul 3 – punctul 5 – partea introductivă
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Textul propus de Comisie Amendamentul

5. „formulă de călătorie asistată” înseamnă 
o combinație de cel puțin două tipuri 
diferite de servicii de călătorie destinate
aceleași călătorii sau vacanțe, care nu 
constituie un pachet și care duc la 
încheierea unor contracte separate cu 
furnizori individuali de servicii de 
călătorie, dacă un comerciant cu amănuntul 
facilitează această combinație:

5. „formulă de călătorie conexă” înseamnă 
o combinație de cel puțin două tipuri 
diferite de servicii de călătorie destinate 
aceleași călătorii sau vacanțe, care nu 
constituie un pachet și care duc la 
încheierea unor contracte separate cu 
furnizori individuali de servicii de 
călătorie, dacă un furnizor implicat sau un
comerciant cu amănuntul facilitează 
această combinație:

Or. de

Justificare

În ceea ce privește termenul „formulă de călătorie asistată”, a se consulta amendamentul 1. 
Scopul celei de-a doua modificări este acela de a evita situația în care astfel de oferte, în 
cadrul cărora un furnizor de servicii de călătorie nu doar furnizează primul serviciu, ci îl și 
efectuează, iar călătorul poate rezerva un alt serviciu prin intermediul unui alt furnizor, nu 
cad sub incidența acestei definiții.

Amendamentul 33

Propunere de directivă
Articolul 3 – punctul 5 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) pe baza unor rezervări separate cu 
ocazia unei singure vizite la punctul de 
vânzare sau a unui singur contact cu acesta 
sau

(a) pe baza alegerii făcute de călător a 
fiecărui serviciu de călătorie în parte, pe 
care îl achită în mod individual cu ocazia 
unei singure vizite la punctul de vânzare 
sau a unui singur contact cu acesta sau

Or. de

Justificare

Conform considerentului 10, expresia „un singur proces de rezervare”semnifică faptul că 
călătorul alege serviciile de călătorie înainte de a fi de acord cu achitarea acestora. 
Reformularea preia, din motive legate de înțelegerea textului, această delimitare din 
considerent și o introduce în articol. 
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Amendamentul 34

Propunere de directivă
Articolul 3 – punctul 9 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) vinde sau oferă spre vânzare pachete 
sau

(a) vinde sau oferă spre vânzare pachete
prestabilite de organizator sau

Or. de

Justificare
Textul provine de la vechea directivă și ar trebui menținut pentru a garanta o delimitare mai 
clară între comerciantul cu amănuntul și organizator. 

Amendamentul 35

Propunere de directivă
Articolul 3 – punctul 9 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) facilitează achiziționarea de servicii de 
călătorie care fac parte dintr-o formulă de 
călătorie asistată, oferind călătorilor 
asistență în ceea ce privește încheierea de 
contracte de servicii de călătorie separate 
cu furnizori individuali de servicii;

(b) facilitează achiziționarea de servicii de 
călătorie care fac parte dintr-o formulă de 
călătorie asistată, oferind călătorilor 
asistență în ceea ce privește încheierea de 
contracte de servicii de călătorie separate 
cu furnizori individuali de servicii, dintre 
care unul poate fi însuși organizatorul;

Or. de

Justificare

Formularea propusă nu este clară în situația în care un furnizor vinde un serviciu de 
călătorie în numele său, oferindu-i posibilitatea călătorului să rezerve, de asemenea, 
serviciile altor furnizori. Modificarea propusă clarifică faptul că un comerciant cu 
amănuntul, care vinde propriul serviciu (de exemplu o companie aeriană) și oferă, de 
asemenea, posibilitatea de a rezerva serviciile unor alți furnizori intră în domeniul de 
aplicare al directivei.

Amendamentul 36

Propunere de directivă
Articolul 3 – punctul 12 a (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

12a. „servicii auxiliare” înseamnă servicii 
turistice care nu pot fi de sine stătătoare 
în cadrul unei prestări sau completări de 
servicii de călătorie precum, în special, 
asigurarea de călătorie, transportul între 
gară și locul de cazare, la aeroport, 
precum și în cadrul vizitelor organizate, 
transportul bagajelor, vânzarea de 
abonamente de ski, serviciile de închiriere 
de biciclete, mesele și serviciile de 
curățenie oferite ca parte a cazării;

Or. de

Justificare

O definiție a „serviciilor auxiliare”apare în textul legislativ, iar introducerea acesteia este 
recomandabilă nu doar în cadrul considerentului 17.

Amendamentul 37

Propunere de directivă
Articolul 3 – punctul 12 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

12b. „transportator” înseamnă o persoană 
fizică sau juridică care nu este nici 
organizator, nici comerciant cu 
amănuntul și care oferă servicii de 
transport călătorilor.

Or. de

Justificare

A se vedea și completarea de la articolul 11 alineatul (8) privind responsabilitatea internă și 
posibilitatea de a solicita despăgubiri transportatorilor la nivel intern.

Amendamentul 38

Propunere de directivă
Articolul 4 – alineatul 1 – litera a – subpunctul iii
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(iii) localizarea, principalele caracteristici 
și categoria turistică a unităților de cazare;

(iii) localizarea, principalele caracteristici 
și categoria oficială a unităților de cazare;

Or. de

Justificare

Aceasta este o caracteristică importantă și ar trebui formulată clar și obligatoriu.

Amendamentul 39

Propunere de directivă
Articolul 4 – alineatul 1 – litera a – subpunctul vi

Textul propus de Comisie Amendamentul

(vi) limba (limbile) în care se desfășoară
fiecare activitate și

(vi) limba (limbile) în care se desfășoară
activitățile esențiale și

Or. de

Justificare

Nu ar trebui incluse toate activitățile. Pentru călător nu este, de exemplu, esențial să știe ce 
limbă vorbește șoferul de autobuz, masorul sau bucătarul. Pe de altă parte, ar trebui să fie 
important de știut în ce limbă se desfășoară activitățile pentru copii.

Amendamentul 40

Propunere de directivă
Articolul 4 – alineatul 1 – litera a – subpunctul vii

Textul propus de Comisie Amendamentul

(vii) dacă se garantează accesul 
persoanelor cu mobilitate redusă pe toată 
durata călătoriei sau a vacanței;

(vii) dacă se garantează, la cerere, accesul 
persoanelor cu o mobilitate redusă de un 
anumit tip pe toată durata călătoriei sau a 
vacanței;

Or. de

Justificare

Persoanele cu o mobilitate redusă pot fi, printre altele, și nevăzătorii sau femeile însărcinate. 
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Furnizarea obligatorie de informații pentru fiecare grupă în parte ar fi o cerință exagerată. 
Cu toate acestea, astfel de informații trebuie furnizate întotdeauna în cazul unei cereri 
concrete. 

Amendamentul 41

Propunere de directivă
Articolul 4 – alineatul 1 – litera c a (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ca) dreptul de reziliere a contractului și 
condițiile de exercitare aferente;

Or. de

Justificare

Raportul prevede un drept de reziliere pentru contractele la distanță și pentru contractele 
negociate în afara spațiului comercial.

Amendamentul 42

Propunere de directivă
Articolul 4 – alineatul 1 – litera e

Textul propus de Comisie Amendamentul

(e) numărul minim de persoane necesar 
pentru ca serviciile din pachet să poată fi 
executate și termenul-limită de cel puțin 20 
de zile înainte de începerea derulării 
pachetului până la care este posibilă 
anularea dacă nu se întrunește acest număr;

(e) după caz, numărul minim de persoane 
necesar pentru ca serviciile din pachet să 
poată fi executate și termenul-limită
prevăzut la articolul 10 alineatul (3)
înainte de începerea derulării pachetului 
până la care este posibilă anularea dacă nu 
se întrunește acest număr;

Or. de

Justificare

Termenul limită obligatoriu de 20 de zile pentru orice tip de călătorie este prea rigid, de 
aceea se recomandă o diferențiere. A se vedea în acest sens amendamentul la articolul 10 
alineatul (3).
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Amendamentul 43

Propunere de directivă
Articolul 4 – alineatul 1 – litera f

Textul propus de Comisie Amendamentul

(f) informații generale despre cerințele 
legate de pașaport și vize, inclusiv 
termenele aproximative de obținere a 
vizelor pentru cetățenii statului (statelor) 
membru (membre) vizat(e), precum și 
informații referitoare la formalitățile 
sanitare;

(f) informații generale despre cerințele 
legate de pașaport și vize pentru cetățenii 
statelor membre, precum și informații 
referitoare la formalitățile sanitare pentru 
călătoria rezervată și ședere;

Or. de

Justificare

Întrucât directiva se adresează călătorilor din statele UE, ar trebui să furnizeze informații 
pentru statele membre ale UE. Sensul termenului „vizat(ă)”nu este foarte clar. În plus, nu 
este de datoria organizatorului să definească și /sau să actualizeze datele limită care se pot 
schimba ca urmare a volumului de muncă.

Amendamentul 44

Propunere de directivă
Articolul 4 – alineatul 1 – litera f a (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(fa) informații privind semnarea 
facultativă a unui contract de asigurare 
care să acopere costurile anulării 
pachetului de către consumator sau 
costurile de asistență, inclusiv taxele de 
repatriere, în caz de accidentare sau de 
boală.

Or. de

Justificare

Această reglementare care provine din Directiva 90/314 ar trebui menținută întrucât o 
asigurare medicală obligatorie nu reprezintă o compensare adecvată pentru o astfel de 
asigurare. 
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Amendamentul 45

Propunere de directivă
Articolul 4 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Informațiile menționate la alineatul (1) 
sunt prezentate într-un mod clar și bine 
evidențiat.

(2) Informațiile menționate la alineatul (1) 
sunt prezentate într-un mod clar și bine 
evidențiat. Sarcina probei că aceste 
informații sunt transmise călătorului îi 
revine organizatorului și, după caz, 
comerciantului cu amănuntul, în cazul în 
care pachetul de servicii de călătorie a 
fost achiziționat prin intermediul acestuia.

Or. de

Amendamentul 46

Propunere de directivă
Articolul 5 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre se asigură că 
organizatorul nu poate să modifice 
informațiile aduse la cunoștința călătorului 
în temeiul articolului 4 literele (a), (c), (d),
(e) și (g), cu excepția cazului în care 
organizatorul își rezervă dreptul de a 
modifica informațiile respective și 
comunică orice modificare călătorului într-
un mod clar și bine evidențiat înainte de 
încheierea contractului.

(1) Statele membre se asigură că 
organizatorul nu poate să modifice 
informațiile aduse la cunoștința călătorului 
în temeiul articolului 4 literele (a), (c), (d),
(e), (f) și (g), cu excepția cazului în care 
organizatorul își rezervă dreptul de a 
modifica informațiile respective și 
comunică orice modificare călătorului într-
un mod clar și bine evidențiat înainte de 
încheierea contractului. Toate modificările 
cu privire la informațiile precontractuale 
sunt transmise călătorului în scris într-un 
mod clar și bine evidențiat înainte de 
încheierea contractului.

Or. de

Justificare

Chiar și cerințele și termenele privind pașapoartele sau vizele se pot schimba în țările de 
destinație. În acest caz este necesar ca și organizatorul să le modifice și să le transmită.
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Amendamentul 47

Propunere de directivă
Articolul 5 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Dacă informațiile privind comisioanele, 
tarifele sau alte costuri suplimentare 
menționate la articolul 4 litera (c) nu sunt 
furnizate înainte de încheierea contractului, 
călătorul nu suportă respectivele 
comisioane, tarife sau alte costuri.

(2) Dacă informațiile privind comisioanele, 
tarifele sau alte costuri suplimentare 
menționate la articolul 4 litera (c) nu sunt 
furnizate în scris înainte de încheierea 
contractului, călătorul nu suportă 
respectivele comisioane, tarife sau alte 
costuri.

Or. de

Amendamentul 48

Propunere de directivă
Articolul 6 – alineatul 2 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) coordonatele unui punct de contact
unde călătorul poate depune plângere în 
legătură cu orice neconformitate pe care o 
constată la fața locului;

(c) toate coordonatele de contact relevante 
pentru cazul în care călătorul constată 
neconformitatea unui serviciu, precum și 
informațiile cu privire la modul în care
călătorul ar trebui să acționeze;

Or. de

Justificare
Articolul 12 alineatul (3) litera (b) îi impune călătorului obligația de a informa fără 
întârziere organizatorul de îndată ce acesta constată neconformitatea unui serviciu. 
Obligația organizatorului de a informa călătorul cu privire la procedura de apel ar trebui să 
fie coerentă cu obligația călătorului. Aceasta garantează faptul că consumatorul cunoaște 
exact pașii care trebuie urmați.

Amendamentul 49

Propunere de directivă
Articolul 6 – alineatul 2 – litera f
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(f) în cazul minorilor care călătoresc pe 
baza unui pachet care include cazare, 
informații care să permită contactul direct 
cu minorul sau cu persoana responsabilă de 
acesta în locul în care minorul este cazat;

(f) în cazul minorilor care călătoresc pe 
baza unui pachet care include cazare și nu 
sunt însoțiți de părinți sau de tutori, 
informații care să permită contactul direct
al unuia dintre părinți sau al tutorului cu 
minorul sau cu persoana responsabilă de 
acesta în locul în care minorul este cazat;

Or. de

Amendamentul 50

Propunere de directivă
Articolul 6 – alineatul 2 – litera g

Textul propus de Comisie Amendamentul

(g) informații privind mecanismele 
alternative sau online disponibile pentru 
soluționarea litigiilor.

(g) Informații privind mecanismele 
alternative pentru soluționarea litigiilor
conform Directivei 2013/11/UE și 
mecanismele online pentru soluționarea 
litigiilor conform Regulamentului 
2013/524/UE.

Or. de

Justificare

Ambele documente au fost adoptate și se aplică în această formă, în loc să se creeze confuzie 
prin trimiteri nedefinite.

Amendamentul 51

Propunere de directivă
Articolul 7 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre asigură posibilitatea 
călătorului de a transfera contractul unei 
persoane care satisface toate condițiile 
aplicabile contractului respectiv, după ce îl 
înștiințează pe organizator cu suficient 

(1) Statele membre asigură posibilitatea 
călătorului de a transfera contractul unei 
persoane care satisface toate condițiile 
aplicabile contractului respectiv, după ce îl 
înștiințează pe organizator cu până la șapte 
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timp înainte de începerea derulării 
pachetului, pe un suport durabil.

zile înainte de începerea derulării 
pachetului, pe un suport durabil.

Or. de

Justificare

Termenele limită inexacte ar trebui evitate.

Amendamentul 52

Propunere de directivă
Articolul 8 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) costului combustibilului pentru
transportul de pasageri;

(a) costurilor de transport, inclusiv costul
combustibilului,

Or. de

Amendamentul 53

Propunere de directivă
Articolul 8 – alineatul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) O reducere de preț prevăzută la 
alineatul (1) trebuie transmisă mai 
departe dacă depășește 3%, iar o creștere 
de preț mai mare de 3% poate fi transmisă 
mai departe. Orice creștere de preț se 
comunică în scris călătorului și se 
justifică. În cazul unei reduceri de preț, 
organizatorul poate percepe o sumă 
forfetară de 10 EUR pe călător pentru 
costuri administrative.

Or. de

Justificare

Pentru evitarea eforturilor și a costurilor disproporționate ar trebui introdus un prag minim.
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Amendamentul 54

Propunere de directivă
Articolul 8 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Creșterea prețului menționată la 
alineatul (1) nu depășește 10 % din prețul
pachetului.

(2) În cazul în care creșterea prețului 
menționată la alineatul (1) depășește cu 
10% prețul călătoriei, organizatorului îi 
revin obligațiile de informare, iar 
călătorul dispune de drepturile prevăzute 
la articolul 9 alineatul (2).

Or. de

Justificare

În caz contrar o majorare arbitrară ar deveni posibilă, fără obligația prezentării unei 
justificări.

Amendamentul 55

Propunere de directivă
Articolul 9 – alineatul 2 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) În cazul în care, înainte de începerea 
derulării pachetului, organizatorul este 
constrâns să modifice semnificativ oricare 
dintre principalele caracteristici ale 
serviciilor de călătorie astfel cum sunt 
definite la articolul 4 litera (a) sau cerințele 
speciale astfel cum sunt menționate la 
articolul 6 alineatul (2) litera (a), 
organizatorul îl informează fără întârziere 
pe călător într-un mod clar și bine 
evidențiat, pe suport durabil, cu privire la:

(2) În cazul în care, înainte de începerea 
derulării pachetului, organizatorul este 
constrâns să modifice semnificativ oricare 
dintre principalele caracteristici ale 
serviciilor de călătorie astfel cum sunt 
definite la articolul 4 litera (a) sau cerințele 
speciale astfel cum sunt menționate la 
articolul 6 alineatul (2) litera (a) sau să 
majoreze cu peste 10% prețul contractual 
al călătoriei, organizatorul îl informează 
fără întârziere pe călător într-un mod clar și 
bine evidențiat, pe suport durabil, cu 
privire la:

Or. de
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Amendamentul 56

Propunere de directivă
Articolul 9 – alineatul 2 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) modificările propuse și (a) modificările propuse și efectele 
acestora asupra prețului călătoriei și

Or. de

Amendamentul 57

Propunere de directivă
Articolul 9 – alineatul 2 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) posibilitatea călătorului de a rezilia 
contractul fără a plăti penalități într-o 
perioadă rezonabilă determinată și că, în
caz contrar, modificarea propusă se 
consideră acceptată.

(b) posibilitatea călătorului de a rezilia 
contractul fără a plăti penalități într-o 
perioadă rezonabilă determinată sau, în 
mod alternativ, de a accepta o altă ofertă 
similară din partea organizatorului, în
cazul în care modificarea operată va avea 
o influență considerabilă asupra 
desfășurării călătoriei;

Or. de

Justificare

Este foarte important care va fi impactul modificării. În cazul în care călătorii dispun doar de 
dreptul de a rezilia contractul, ei nu dispun de alternativă dacă perioada rămasă e foarte 
scurtă, pentru că este foarte greu să găsească o soluție potrivită și rezonabilă ca preț cu puțin 
timp înainte de data călătoriei. Organizatorii trebuie, prin urmare, să ofere o alternativă.

Amendamentul 58

Propunere de directivă
Articolul 9 – alineatul 2 – litera b a (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ba) faptul că modificarea propusă va fi 
considerată ca acceptată, dacă nu și-a 
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exercitat dreptul de reziliere sau nu a 
acceptat o ofertă alternativă de călătorie;

Or. de

Amendamentul 59

Propunere de directivă
Articolul 9 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) În cazul în care modificările aduse 
contractului menționate la alineatul (2) au 
drept consecință scăderea calității sau a 
costului pachetului, călătorul are dreptul la 
o reducere corespunzătoare a prețului.

(3) În cazul în care modificările aduse 
contractului sau oferta alternativă
menționate la alineatul (2) au drept 
consecință scăderea calității sau a costului 
pachetului, călătorul are dreptul la o 
reducere corespunzătoare a prețului.

Or. de

Amendamentul 60

Propunere de directivă
Articolul 9 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) În cazul în care contractul este reziliat 
în conformitate cu alineatul (2) litera (b), 
organizatorul rambursează toate sumele 
achitate de călător, în termen de 
paisprezece zile după rezilierea 
contractului. După caz, călătorul are 
dreptul la o despăgubire în conformitate cu 
articolul 12.

(4) În cazul în care contractul este reziliat 
în conformitate cu alineatul (2) litera (b), 
organizatorul rambursează toate sumele 
achitate de călător, în termen de 
paisprezece zile după rezilierea 
contractului, inclusiv sumele pentru 
serviciile auxiliare rezervate de el, cum ar 
fi asigurarea de acoperire a costurilor 
anulării călătoriei sau asigurarea de 
călătorie, sau alte activități rezervate la 
destinație. După caz, călătorul are dreptul 
la o despăgubire în conformitate cu 
articolul 12.

Or. de
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Justificare

Trebuie rambursate toate costurile asociate rezervării.

Amendamentul 61

Propunere de directivă
Articolul 10 – alineatul -1 (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(-1) În cazul contractelor negociate în 
afara spațiilor comerciale și al 
contractelor la distanță, călătorul dispune 
de o perioadă de 24 de ore de la 
recepționarea confirmării de rezervare în 
care poate rezilia contractul. Această 
dispoziție nu include contractele la 
distanță care sunt încheiate cu mai puțin 
de 14 zile înainte de data plecării.

Or. de

Justificare

O perioadă mai lungă pentru reziliere ar fi problematică, întrucât acest lucru ar avea 
implicații pentru numeroși alți prestatori de servicii. În schimb 24 de ore reprezintă o 
perioadă rezonabilă.

Amendamentul 62

Propunere de directivă
Articolul 10 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre asigură călătorului 
posibilitatea de a rezilia contractul înainte 
de începerea derulării pachetului, cu plata 
unei despăgubiri adecvate organizatorului. 
În contract pot fi prevăzute comisioane de 
reziliere standardizate rezonabile, în 
funcție de momentul rezilierii, precum și 
de economiile de costuri și de veniturile 
generate în mod uzual de desfășurarea 
alternativă a serviciilor de călătorie. În 
absența unor comisioane de reziliere 

(1) Statele membre asigură călătorului 
posibilitatea de a rezilia contractul înainte 
de începerea derulării pachetului, cu plata 
unei despăgubiri adecvate organizatorului. 
În contract pot fi prevăzute comisioane de 
reziliere standardizate rezonabile, în 
funcție de momentul rezilierii, precum și 
de economiile de costuri și de veniturile 
generate în mod uzual de desfășurarea 
alternativă a serviciilor de călătorie. În 
absența unor comisioane de reziliere 
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standardizate, valoarea despăgubirii 
corespunde prețului pachetului din care se 
scad cheltuielile economisite de 
organizator.

standardizate, valoarea despăgubirii 
corespunde prețului pachetului din care se 
scad cheltuielile economisite de 
organizator. Sarcina probei privind gradul 
de adecvare al despăgubirilor revine 
organizatorului.

Or. de

Justificare

Doar organizatorul poate indica la ce costuri face economii. Doar el este la curent cu 
cheltuielile suportate în alte domenii.

Amendamentul 63

Propunere de directivă
Articolul 10 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Călătorul are dreptul să rezilieze 
contractul înainte de începerea derulării 
pachetului fără a plăti vreo despăgubire în 
cazul unor circumstanțe inevitabile și 
extraordinare care se produc la locul de 
destinație sau în vecinătatea imediată a 
acestuia și care afectează în mod 
semnificativ pachetul.

(2) Călătorul are dreptul să rezilieze 
contractul înainte de începerea derulării 
pachetului fără a plăti vreo despăgubire în 
cazul unor circumstanțe inevitabile și 
extraordinare care se produc, după 
încheierea contractului de călătorie, la 
locul de destinație sau în vecinătatea 
imediată a acestuia și care afectează în mod 
semnificativ pachetul. Astfel de 
circumstanțe există, de exemplu, în cazul 
în care pachetul este semnificativ afectat 
de o situație de război sau de o catastrofă 
naturală. Se consideră că există 
circumstanțe inevitabile și extraordinare 
în special atunci când informații fiabile și 
publice, cum ar fi recomandările emise de 
autoritățile din statele membre, nu 
recomandă călătoriile către o anumită 
destinație.

Or. de

Justificare

Completarea corespunde considerentului 26, care ar trebui încorporat și în textul legislativ, 
din motive de claritate pentru călători. Dreptul de reziliere nu se aplică în cazul în care 
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călătorul a rezervat călătoria fiind informat cu privire la existența unor circumstanțe 
extraordinare la fața locului.

Amendamentul 64

Propunere de directivă
Articolul 10 – alineatul 3 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) numărul de persoane înscrise pentru 
participarea la pachetul respectiv este mai 
mic decât numărul minim stabilit în 
contract, iar organizatorul îl înștiințează pe 
călător cu privire la reziliere în termenul 
stabilit în contract și cu cel puțin 20 de zile 
înainte de începerea derulării pachetului
sau

(a) numărul de persoane înscrise pentru 
participarea la pachetul respectiv este mai 
mic decât numărul minim stabilit în 
contract, iar organizatorul îl înștiințează pe 
călător cu privire la reziliere în termenul 
stabilit în contract, dar cu cel puțin 

(i) 20 de zile înainte de începerea 
călătoriei, în cazul călătoriilor mai lungi 
de 6 zile;
(ii) șapte zile înainte de începerea 
călătoriei, în cazul călătoriilor între 2 și 6 
zile;
(iii) 48 de ore înainte de începutul 
călătoriei, pentru excursiile de o zi,
sau

Or. de

Justificare

Termenul invariabil de 20 de zile pentru toate tipurile de călătorii este prea rigid și ar trebui 
înlocuit prin termene graduale, inspirate de sistemul austriac, deja verificat. Acest lucru este 
valabil pentru ambele părți: atât pentru întreprinderi, cât mai ales pentru consumatori. 
Aceasta mai ales întrucât nu este în interesul consumatorului ca o excursie de o zi să fie 
anulată doar pentru că organizatorul este obligat prin lege să stabilească numărul final de 
participanți deja cu 20 de zile înainte.

Amendamentul 65

Propunere de directivă
Articolul 10 – alineatul 4
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) În cazurile de reziliere în temeiul 
alineatelor (1), (2) și (3), organizatorul 
rambursează, în termen de paisprezece zile, 
toate sumele necuvenite achitate de 
călător.

(4) În cazurile de reziliere în temeiul 
alineatelor (1), (2) și (3), organizatorul 
rambursează, în termen de paisprezece zile, 
toate sumele achitate de călător.

Or. de

Justificare

Ar fi dificil să se dovedească în mod concret ce sume au fost plătite necuvenit. Cine ar trebui 
să facă dovadă plăților necuvenite?

Amendamentul 66

Propunere de directivă
Articolul 11 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Dacă oricare dintre servicii nu este 
executat în conformitate cu dispozițiile 
contractului, organizatorul remediază 
neconformitatea, cu excepția cazului în 
care acest lucru este disproporționat.

(2) Dacă oricare dintre servicii nu este 
executat în conformitate cu dispozițiile 
contractului, organizatorul remediază 
neconformitatea, cu excepția cazului în 
care acest lucru este disproporționat sau 
neconformitatea este imputabilă 
călătorului. Prezenta dispoziție se aplică 
și în cazul nerespectării articolului 12 
alineatul (3) litera (b).

Or. de

Justificare

Amendamentul vizează armonizarea cu regulile privind reducerile de preț și despăgubirile.

Amendamentul 67

Propunere de directivă
Articolul 11 – alineatul 4 a (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(4a) În cazul în care se aplică alineatul 
(4), călătorul poate rezilia contractul dacă 
nerespectarea prevederilor contractului 
este importantă și îndeplinirea ulterioară 
a contractului nu a mai fost posibilă sau 
nu a fost satisfăcătoare.

Or. de

Amendamentul 68

Propunere de directivă
Articolul 11 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) În perioada în care este imposibil să se 
asigure întoarcerea la timp a călătorului din 
cauza unor circumstanțe inevitabile și 
extraordinare, organizatorul nu suportă, 
pentru continuarea sejurului, costuri care 
depășesc 100 EUR pe noapte și trei nopți 
de cazare pentru fiecare călător.

(5) În perioada în care este imposibil să se 
asigure întoarcerea la timp a călătorului din 
cauza unor circumstanțe inevitabile și 
extraordinare, organizatorul nu suportă, 
pentru continuarea sejurului, costuri care 
depășesc cinci nopți de cazare pentru 
fiecare călător. Organizatorul asigură 
cazarea în conformitate cu categoria 
hotelului rezervat inițial. Călătorul poate 
efectua singur rezervarea doar în cazul în 
care organizatorul declară explicit că nu 
poate sau că refuză să efectueze 
rezervarea. Călătorul poate solicita 
organizatorului fie rambursarea a până la 
trei nopți de cazare pe călător, fără plafon 
de preț, fie până la cinci nopți pe călător 
cu plafon de 100 EUR pe noapte.

Or. de

Justificare

Trebuie găsit un compromis acceptabil pentru toate părțile. În cazul în care organizatorul 
asigură cazarea, ar trebui să suporte costul a cinci nopți, fără plafon de preț. Dacă călătorul 
însuși trebuie să facă rezervările, acestuia trebuie să i se ramburseze fie costurile pentru 
până la trei nopți fără plafon de preț, fie costurile pentru până la cinci nopți, dar cu plafon 
maxim de 100 EUR pe noapte.
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Amendamentul 69

Propunere de directivă
Articolul 11 – alineatul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) Limitarea costurilor menționată la 
alineatul (5) nu se aplică persoanelor cu 
mobilitate redusă, astfel cum sunt definite 
în Regulamentul (CE) nr. 1107/2006 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
din 5 iulie 2006 privind drepturile
persoanelor cu handicap și ale persoanelor 
cu mobilitate redusă pe durata călătoriei 
pe calea aerului28, și însoțitorilor 
acestora, femeilor însărcinate și copiilor 
neînsoțiți și nici persoanelor care au 
nevoie de asistență medicală specială, cu 
condiția ca organizatorul să fi fost 
informat cu privire la aceste nevoi 
speciale cu cel puțin 48 de ore înainte de 
începerea derulării pachetului. 
Organizatorul nu are dreptul de a invoca 
circumstanțe neobișnuite și extraordinare 
pentru a limita costurile menționate la 
alineatul (5) dacă furnizorul de transport 
în cauză nu poate invoca astfel de 
circumstanțe în temeiul legislației 
aplicabile a Uniunii.

(6) În caz de circumstanțe inevitabile și 
extraordinare, se acordă atenție prioritară
persoanelor cu mobilitate redusă. 
Organizatorul ține cont, pe cât posibil, de 
nevoile persoanelor cu mobilitate redusă.

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

Or. de

Justificare

Persoanele cu mobilitate redusă nu ar trebui să beneficieze în acest caz de un tratament mai 
favorabil decât ceilalți călători. Interzicerea limitării costurilor adiționale pentru zilele 
suplimentare de cazare prezintă un risc incalculabil pentru organizatori. Aceste dispoziții vor 
apăsa greu mai ales asupra organizatorilor care se specializează în servicii pentru 
persoanele cu mobilitate redusă, ceea ce riscă să facă acest sector neatractiv. 
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Amendamentul 70

Propunere de directivă
Articolul 12 – alineatul 2 – paragraful 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Călătorul are dreptul la o reducere de preț 
de 50% în cazul în care nerespectarea 
contractului a fost cauzată de 
circumstanțe inevitabile și extraordinare.

Or. de

Justificare

Dispoziția ar trebui mutată de la alineatul (3) la alineatul (2).

Amendamentul 71

Propunere de directivă
Articolul 12 – alineatul 3 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Călătorul nu are dreptul la o reducere a 
prețului sau la despăgubiri pentru daune, 
în cazul în care:

(3) Călătorul nu are dreptul la despăgubiri 
pentru daune, în cazul în care:

Or. de

Justificare
Dreptul la o reducere de preț ar trebui să se aplice independent de motivele care au condus la 
nerespectarea contractului. O astfel de reducere de preț este justificată, întrucât călătorul nu 
a beneficiat de toate serviciile specificate în contract și achitate.

Amendamentul 72

Propunere de directivă
Articolul 12 – alineatul 3 – litera a – subpunctul iii

Textul propus de Comisie Amendamentul

(iii) cauzată de circumstanțe inevitabile și 
extraordinare sau

eliminat
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Or. de

Justificare

Această dispoziție ar impune consumatorilor supracosturi. Riscurile ar trebui să fie suportate 
în mod egal.

Amendamentul 73

Propunere de directivă
Articolul 12 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Drepturile la despăgubiri sau la 
reducerea prețului prevăzute în prezenta 
directivă nu aduc atingere drepturilor 
călătorilor în temeiul Regulamentului (CE) 
nr. 261/200429, al Regulamentului (CE) nr. 
1371/200730, al Regulamentului (EE) nr. 
1177/201031 și al Regulamentului (UE) nr. 
181/201132. Călătorii au dreptul de a 
introduce cereri de în temeiul prezentei 
directive și în temeiul regulamentelor 
respective, însă nu au dreptul de a 
cumula, în legătură cu aceleași fapte,
drepturi care decurg din temeiuri juridice
diferite, dacă aceste drepturi protejează 
același interes sau au același obiect.

(5) Drepturile la despăgubiri sau la 
reducerea prețului prevăzute în prezenta 
directivă nu aduc atingere drepturilor 
călătorilor în temeiul Regulamentului (CE) 
nr. 261/200429, al Regulamentului (CE) 
nr. 1371/200730, al Regulamentului (EE) 
nr. 1177/201031 și al Regulamentului (UE) 
nr. 181/201132. Călătorii au dreptul de a 
introduce cereri de despăgubiri în temeiul 
prezentei directive și în temeiul 
regulamentelor respective, îndeosebi cereri 
de despăgubiri suplimentare. Cererile de 
despăgubiri în legătură cu aceleași fapte 
nu pot fi cumulate în temeiul unor 
reglementări diferite.

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

Or. de

Justificare

Amendamentul corespunde modificărilor aduse Regulamentului privind drepturile 
pasagerilor în transportul aerian și ține seama de cauza pendinte la CJUE (C. XZR/111/12).
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Amendamentul 74

Propunere de directivă
Articolul 12 – alineatul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) Perioada de prescriere pentru 
introducerea cererilor în temeiul 
prezentului articol nu poate fi mai scurtă 
de un an.

(6) Perioada de prescriere pentru 
introducerea cererilor în temeiul 
prezentului articol este de doi ani de la 
apariția motivului cererii.

Or. de

Justificare

Perioada de doi ani este identică cu cea adoptată de comisia IMCO la 5 noiembrie 2013 
pentru Regulamentul privind drepturile pasagerilor în transportul aerian.

Amendamentul 75

Propunere de directivă
Articolul 14 – paragraful 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre se asigură că organizatorul 
acordă călătorului aflat în dificultate 
asistență promptă, în special prin:

Statele membre se asigură că organizatorul
acordă călătorului aflat în dificultate 
asistență imediată și adecvată, în special 
prin:

Or. de

Amendamentul 76

Propunere de directivă
Articolul 14 – paragraful 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) acordarea de asistență călătorului în 
ceea ce privește efectuarea comunicărilor 
la distanță și modalitățile de călătorie 
alternative.

(b) acordarea de asistență călătorului în 
ceea ce privește efectuarea comunicărilor 
la distanță și achiziționarea formulelor de 
călătorie alternative.
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Or. de

Amendamentul 77

Propunere de directivă
Articolul 14 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Organizatorul are posibilitatea de a 
pretinde un comision rezonabil pentru o 
astfel de asistență în cazul în care 
călătorul este cel care a provocat situația, 
din neglijență sau în mod intenționat.

Organizatorul are posibilitatea de a 
pretinde un comision rezonabil pentru o 
astfel de asistență.

Or. de

Justificare

Textul prevede posibilitatea perceperii costurilor asociate asistenței doar atunci când 
călătorul este el însuși responsabil pentru problemele intervenite. Acest lucru reprezintă un 
risc serios pentru organizatori.

Amendamentul 78

Propunere de directivă
Articolul 15 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre se asigură că 
organizatorii și comercianții cu amănuntul 
care facilitează achiziționarea de formule 
de călătorie asistate și care sunt stabiliți pe 
teritoriul lor obțin garanții pentru 
rambursarea efectivă și rapidă a tuturor 
sumelor achitate de călători și, în măsura în 
care este inclus și transportul de pasageri, 
pentru repatrierea efectivă și promptă a 
călătorilor în caz de insolvabilitate.

(1) Statele membre se asigură că 
organizatorii și comercianții cu amănuntul 
care facilitează achiziționarea de pachete 
de servicii de călătorie și formule de 
călătorie asistate obțin garanții pentru 
rambursarea efectivă și imediată a tuturor 
sumelor achitate de călători și, în măsura în 
care este inclus și transportul de pasageri, 
pentru repatrierea a călătorilor în caz de 
insolvabilitate proprie sau de 
insolvabilitate a unei întreprinderi 
implicate în formulele de călătorie 
conexe. În măsura posibilului, se va oferi 
continuarea călătoriei.
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Or. de

Justificare

Dispozițiile privind caracterul efectiv și larg al protecției oferite în caz de insolvabilitate ar 
trebui să se aplice atât pentru pachetele de servicii de călătorie și cât și pentru formulele de 
călătorie asistate, și pentru toate părțile implicate. De exemplu repatrierea nu ar trebui 
efectuată imediat, atunci când călătorul se află abia la începutul călătoriei. Pe cât posibil, ar 
trebui oferită continuarea călătoriei.

Amendamentul 79

Propunere de directivă
Articolul 16 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Dacă un stat membru are îndoieli cu 
privire la protecția în caz de insolvabilitate 
a unui organizator sau a unui comerciant cu 
amănuntul care facilitează achiziționarea 
de formule de călătorie asistate și care este 
stabilit într-un alt stat membru și își 
desfășoară activitatea pe teritoriul său, 
acesta solicită clarificări de la statul 
membru de stabilire. Statele membre 
răspund solicitărilor din partea altor state 
membre în termen de maximum 15 zile 
lucrătoare de la primirea acestora.

(4) Dacă un stat membru are îndoieli cu 
privire la protecția în caz de insolvabilitate 
a unui organizator sau a unui comerciant cu 
amănuntul care facilitează achiziționarea 
de formule de călătorie asistate și care este 
stabilit într-un alt stat membru, acesta 
solicită clarificări de la statul membru de 
stabilire. Statele membre răspund 
solicitărilor din partea altor state membre 
în termen de maximum 15 zile lucrătoare 
de la primirea acestora.

Or. de

Justificare

Nemodificarea textului ar lăsa o lacună ce ar permite evitarea responsabilității. Amendament 
coroborat cu articolul 15 alin. (1).

Amendamentul 80

Propunere de directivă
Articolul 17 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) călătorul nu va beneficia de niciunul 
din drepturile acordate în temeiul prezentei 
directive exclusiv călătorilor care 

(b) călătorul nu va beneficia de niciunul 
din drepturile acordate în temeiul prezentei 
directive exclusiv călătorilor care 
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achiziționează pachete, cu excepția 
dreptului la rambursarea plăților în avans 
și, în măsura în care este inclus și 
transportul de pasageri, a dreptului la 
repatriere în cazul în care comerciantul cu 
amănuntul sau oricare furnizor de servicii 
devine insolvabil.

achiziționează pachete, cu excepția 
dreptului la rambursarea plăților în avans 
și, în măsura în care este inclus și 
transportul de pasageri, a dreptului la 
repatriere în cazul în care comerciantul cu 
amănuntul sau oricare furnizor de servicii 
devine insolvabil și

Or. de

Amendamentul 81

Propunere de directivă
Articolul 17 – alineatul 1 – litera b a (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ba) după caz, există un drept de reziliere 
și condiții de exercitare aferente.

Or. de

Amendamentul 82

Propunere de directivă
Articolul -18 (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul -18
Neinformarea călătorului

(1) În cazul în care există dreptul de a 
rezilia contractul, însă călătorul nu a fost 
informat cu privire la acest fapt, călătorul 
poate rezilia contractul, fără costuri 
suplimentare.
(2) În cazul în care călătorul nu este 
informat cu privire la majorarea prețului 
sau la alte costuri suplimentare, acesta nu 
este obligat să le suporte.

Or. de
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Amendamentul 83

Propunere de directivă
Articolul 18 

Textul propus de Comisie Amendamentul

Atunci când organizatorul este stabilit în 
afara SEE, comerciantul cu amănuntul 
stabilit între-un stat membre este supus 
obligațiilor prevăzute pentru organizatori 
în capitolele IV și V, cu excepția cazului în 
care comerciantul cu amănuntul furnizează 
dovezi conform cărora organizatorul 
respectă dispozițiile capitolelor IV și V.

Atunci când organizatorul este stabilit în 
afara SEE, comerciantul cu amănuntul 
stabilit între-un stat membre este supus 
obligațiilor prevăzute pentru organizatori 
în capitolele IV și V, cu excepția cazului în 
care comerciantul cu amănuntul furnizează 
dovezi conform cărora organizatorul 
respectă dispozițiile capitolelor IV și V. În 
cazul în care un astfel de organizator 
acționează în calitate de comerciant cu 
amănuntul, responsabilitatea pentru 
despăgubire în cazul încălcării unor alte 
obligații de diligență contractuale nu 
încetează. Prezentele dispoziții nu aduc 
atingere dispozițiilor naționale în materie 
de responsabilitate a comercianților cu 
amănuntul.

Or. de

Amendamentul 84

Propunere de directivă
Articolul 19 

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre se asigură că un 
comerciant cu amănuntul care a fost de 
acord să organizeze rezervarea unui pachet 
sau a unei formule de călătorie asistate sau 
care facilitează rezervarea unor astfel de 
servicii este răspunzător pentru orice eroare
în procesul de rezervare, cu excepția 
cazului în care o astfel de eroare este
imputabilă călătorului sau unor 
circumstanțe inevitabile și extraordinare.

Statele membre se asigură că un 
comerciant cu amănuntul care a fost de 
acord să organizeze rezervarea unui pachet 
sau a unei formule de călătorie asistate sau 
care facilitează rezervarea unor astfel de 
servicii este răspunzător pentru orice eroare
pe care o comite în procesul de rezervare. 
Un comerciant cu amănuntul nu este
răspunzător pentru erorile imputabile
călătorului sau unor circumstanțe 
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inevitabile și extraordinare.

Or. de

Justificare

Considerentul 37 prevede clar că comerciantul cu amănuntul este răspunzător doar pentru 
acele erori pe care le comite el însuși în cadrul procesului de rezervare. Extinderea 
responsabilității sale dincolo de controlul pe care îl poate exercita ar fi disproporționată. De 
aceea, această clarificare ar trebui introdusă în articolul relevant.

Amendamentul 85

Propunere de directivă
Articolul 26 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Directiva 90/314/CE se abrogă de la [18
luni după intrarea în vigoare a prezentei 
directive].

Directiva 90/314/CE se abrogă de la [24
luni după intrarea în vigoare a prezentei 
directive].

Or. de

Amendamentul 86

Propunere de directivă
Articolul 27 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre adoptă și publică în 
termen de [18 luni după intrarea în vigoare 
a prezentei directive] actele cu putere de 
lege și actele administrative necesare 
pentru a se conforma prezentei directive. 
Statele membre comunică Comisiei textul 
acestor acte.

 (Nu privește versiunea în limba română).

Or. de
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Amendamentul 87

Propunere de directivă
Articolul 27 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Statele membre aplică dispozițiile 
respective începând din [18 luni după 
intrarea în vigoare a prezentei directive].

(2) Statele membre aplică dispozițiile 
respective începând din [24 luni după 
intrarea în vigoare a prezentei directive].

Or. de
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EXPUNERE DE MOTIVE

Observații generale
Raportorul salută revizuirea Directivei privind pachetele de servicii pentru călătorii 
90/314/CEE, îndeosebi pentru integrarea comerțului online. Totodată nu trebuie scăpat din 
vedere că piața serviciilor de călătorie, mai ales cea online, este în permanentă evoluție, noi 
idei de afaceri făcându-și periodic apariția pe această piață. De aceea, domeniul de aplicare al 
directivei nu ar trebui definit prea în detaliu și în mod prea concret pentru a se evita, astfel, ca 
directiva să nu devină depășită deja în momentul adoptării ei. Trebuie neapărat evitată apariția 
unor modele de afaceri care urmăresc ocolirea domeniului de aplicare. Prin urmare, sunt 
extrem de importante caracterul imperativ al directivei, obligația statelor membre de a asigura 
respectarea acesteia, eficacitatea și domeniul de aplicare a protecției în caz de insolvabilitate, 
precum și stabilirea de sancțiuni și aplicarea acestora în caz de încălcare a dispozițiilor de 
către întreprinderi. De mare importanță sunt recunoașterea reciprocă a protecției în caz de 
insolvabilitate și cooperarea administrativă dintre statele membre. De asemenea, foarte 
important este ca statele membre, în cooperare cu Comisia, să sublinieze drepturile ce decurg 
din această directivă și să indice clar căror tipuri de călătorii li se aplică această directivă și 
pentru ce tipuri de călătorii nu se va oferi o astfel de protecție.
Printre altele, trebuie evitate paralelismele între noua directivă și regulamentele în vigoare 
privind drepturile pasagerilor. Este esențial ca o cumulare a drepturilor să fie posibilă doar în 
cazul în care revendicările nu se referă la o aceeași situație. În schimb, trebuie să existe 
întotdeauna posibilitatea solicitării de despăgubiri suplimentare. Întreprinderile implicate 
trebuie să poată pretinde compensații unele de la altele. Revendicările care pot fi formulate 
între părți sunt reglementate prin dispoziții naționale. Însă consumatorul ar trebui să se 
adreseze întotdeauna organizatorului călătoriei, în cazul său fiind irelevante reglementările 
aplicabile relațiilor din cadrul sectorului.

Armonizare deplină sau armonizare minimă
Unul dintre punctele centrale este întrebarea dacă ar trebui vizată o armonizare deplină sau 
una minimă. Propunerea Comisiei nu dă indicații clare în acest sens. Desigur că nu este 
simplu să se urmeze o abordare clară, mai ales dacă se ține seama de potențiala opoziție a 
anumitor state membre la o armonizare completă. Nu trebuie însă uitat că obiectivul îl 
reprezintă realizarea unei piețe interne comune. Consumatorii ar trebui așadar să dispună de o 
protecție unică și de drepturi clare, care să nu difere dacă aceștia trăiesc la Eupen, respectiv 
Aachen, la doar 16 km distanță, dar în state membre diferite. Raportorul consideră, prin 
urmare, că o armonizare deplină este în interesul consumatorilor europeni, și, din motive de 
concurență, și al întreprinderilor europene. Pentru a garanta o abordare uniformă, a fost 
integrat în directivă un nou articol, intitulat „Nivelul de armonizare”, identic cu articolul 4 din 
Directiva privind drepturile consumatorilor. Conform acestui articol, statele membre nu pot 
menține sau introduce în legislația lor internă dispoziții diferite față de cele stabilite în 
prezenta directivă. Acest lucru este valabil și pentru dispoziții mai stricte sau mai puțin stricte, 
menite să garanteze un nivel diferit de protecție a consumatorilor. Raportorul este conștient de 
faptul că aceasta ar putea da naștere unor opoziții semnificative din partea statelor membre. 
Este, cu toate acestea, esențială realizarea unui nivel comun înalt de protecție a 
consumatorilor, pentru a nu discrimina consumatorii din statele membre care permit niveluri 
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de protecție mai scăzute. Scopul trebuie să îl constituie ridicarea, și nu scăderea nivelului de 
protecție. 

Domeniul de aplicare și definiția
În ceea ce privește domeniul de aplicare, acesta nu ar trebui să acopere călătoriile furnizate și 
organizate de o persoană fizică sau juridică care nu obține câștiguri financiare directe sau 
indirecte de pe urma acestei activități. Călătoriile organizate în scopuri necomerciale, de 
exemplu de către cluburi de fotbal, școli, universități sau organizații caritative, nu ar trebui să 
facă obiectul unor obligații de asigurare de insolvabilitate sau responsabilitate. Acest lucru ar 
fi nerezonabil.
La articolul 2 trebuie, de asemenea, clarificate condițiile de exceptare a deplasărilor pentru 
persoanele care călătoresc în scop profesional. Existența unui contract-cadru ar trebui să 
constituie o cerință, dar nu ar trebui să fie obligatoriu pentru comerciantul care oferă călătoria 
ca acesta să fie specialist în organizarea de deplasări pentru persoane care călătoresc în scop 
profesional. În plus, trebuie să fie clar faptul că contractul-cadru este încheiat cu angajatorul 
călătorului în capacitatea acestuia de persoană juridică. 
Tot la articolul 2, exceptarea de la domeniul de aplicare a contractelor accesorii a fost extinsă 
astfel încât să includă serviciile auxiliare furnizate ca element subsidiar al pachetului. Scopul 
acestei modificări este acela de a garanta că comercianții cu amănuntul, în special micile 
agenții de turism locale, nu devin furnizori ai unui pachet prin rezervarea suplimentară a unui 
transport la punctul de plecare, de exemplu o călătorie cu trenul la aeroportul locului de 
plecare, deoarece, în acest caz, aceștia ar fi responsabili pentru întreaga călătorie în fața 
adevăratului organizator. 

Singurul criteriu aflat la baza definiției unui pachet sau a unei „formule de călătorie conexe”, 
denumită înainte „formulă de călătorie asistată” (conceptul ar trebui modificat, deoarece în 
unele state membre există deja, cu o accepție diferită), ar trebui să constea în combinarea mai 
multor servicii de călătorie, cum ar fi cazarea, transportul și închirierea unui autoturism. 
Combinarea a două servicii auxiliare sau a unui serviciu principal cu un serviciu auxiliar 
nesemnificativ nu ar trebui să intre în domeniul de aplicare al prezentei directive. Directiva nu 
ar trebui să se aplice nici în cazul contractelor de transport care implică furnizarea de cazare, 
cum ar fi călătoriile cu vagoanele de dormit sau cu feribotul cu cazare; croazierele, precum și 
călătoriile cu trenul care durează mai multe zile și implică cazarea, ar trebui, totuși, să fie 
acoperite, fiind pachete ce cuprind mai multe elemente și au în mod evident caracter de 
călătorie, și nu unul exclusiv de transport. 
Pentru a nu impune o povară disproporționată asupra sectorului hotelier, cazările la hotel 
peste noapte care sunt combinate cu bilete pentru musicaluri sau tratamente de wellness ar 
trebui exceptate dacă serviciul auxiliar nu reprezintă în mod clar elementul principal al 
călătoriei. În ceea ce privește clasarea unui serviciu auxiliar drept „esențial” sau „neesențial”, 
pragul de 20% din prețul total nu ar trebui considerat drept criteriu unic, ci și natura călătoriei, 
dorința exprimată în mod clar de călător în momentul rezervării, sau descrierea călătoriei 
oferită de furnizor în momentul rezervării acesteia.
Este importantă stabilirea unei distincții clare între pachet și „formula de călătorie conexă”, 
precum și clarificarea distribuirii responsabilității, în special în ceea ce privește informațiile 
precontractuale. 

Informațiile precontractuale, anularea și retragerea
În ceea ce privește informațiile precontractuale, nu ar trebui impuse prea multe cerințe de 
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informare organizatorilor. De exemplu, ar fi disproporționat să li se solicite să specifice limba 
sau limbile în care vor fi desfășurate toate activitățile sau dacă este garantat accesul pentru 
persoane cu mobilitate redusă pe durata călătoriei. Informațiile referitoare la ultimul aspect 
menționat ar trebui furnizate la cerere. În schimb, este deosebit de importantă furnizarea 
tuturor datelor de contact relevante, nu în ultimul rând pentru a permite călătorilor să depună 
plângeri privind lipsa de conformitate. 
Ar trebui prevăzut un drept explicit de retragere pentru contractele încheiate în afara spațiilor 
comerciale și contractele la distanță. În aceste cazuri, călătorul ar trebui să beneficieze de 
dreptul de retragere în termen de 24 de ore de la primirea confirmării de rezervare. Totuși, 
acest lucru nu ar trebui să se aplice contractelor la distanță încheiate cu mai puțin de 14 zile 
înainte de plecare.
În plus, călătorii ar trebui să se poată retrage în orice moment din contract în schimbul unei 
despăgubiri adecvate. Sarcina probei în ceea ce privește gradul de adecvare al despăgubirii 
aparține organizatorului, deoarece doar acesta poate prezenta costurile suportate sau nu în 
urma retragerii. În cazul în care călătoria este afectată în mod semnificativ de circumstanțe 
inevitabile și extraordinare, cum ar fi operațiuni de război sau o catastrofă naturală, călătorul 
ar trebui să se poată retrage fără a plăti nicio despăgubire. Totuși, această regulă nu ar trebui 
să se aplice atunci când circumstanțele respective au avut loc înainte de rezervare, iar 
călătorul era informat cu privire la acestea. 

Modificări ale călătoriei, reduceri de preț sau creșteri de preț
În unele cazuri, poate fi necesară modificarea contractului de călătorie de către organizator în 
mod unilateral. În cazul în care o astfel de modificare vizează caracteristici esențiale ale 
călătoriei având drept urmare modificarea semnificativă a acesteia, călătorul are drept de 
retragere fără a suferi pierderi financiare. În acest caz, acesta ar trebui să se poată retrage din 
întregul pachet, inclusiv serviciile auxiliare rezervate. O creștere a prețului ar trebui să fie 
transmisă doar dacă depășește 3% din costul total al călătoriei. O scădere a prețului trebuie în 
orice caz să fie transmisă dacă depășește 3% din costul total. În cazul unei reduceri de preț, 
organizatorul poate percepe o taxă administrativă de 10 EUR per călător. Modificările de preț 
trebuie să fie întotdeauna justificate în scris. Ca o consecință juridică a unei creșteri de preț de 
peste 10% sau o modificare semnificativă permisă a contractului, călătorului ar trebui să i se 
ofere, în plus față de dreptul de retragere fără penalizare financiară, și opțiunea de a participa 
la o călătorie echivalentă. Dreptul de retragere în sine este de multe ori inutil pentru călător, 
dacă acesta nu mai poate rezerva într-un interval scurt de timp o călătorie echivalentă. Acest 
lucru este în special relevant în sezonul de vârf sau pentru grupuri (mai mici) de călători sau 
familii. Prin urmare, călătorul trebuie să poată alege între trei opțiuni: acceptarea călătoriei la 
prețul crescut, acceptarea călătoriei alternative oferite sau retragerea din contractul de 
călătorie cu dreptul de rambursare imediată a prețului călătoriei deja plătit, inclusiv toate 
cheltuielile auxiliare. În cazul în care călătorul nu răspunde la scrisoarea prin care este 
informat cu privire la modificările suferite de contract sau la creșterea prețului cu peste 10%, 
se consideră că acesta a acceptat călătoria la prețul crescut. Sarcina probei aferentă acestei 
comunicări revine organizatorului.

Călători care întâmpină dificultăți 
În cazul în care călătorul întâmpină dificultăți în timpul călătoriei, care nu pot fi atribuite 
organizatorului, acesta din urmă ar trebui totuși să aibă obligația de a-i acorda prompt 
asistență corespunzătoare. Aceasta ar trebui să includă, printre altele, furnizarea de informații, 
asistență practică, de exemplu pentru comunicarea la distanță sau oferirea unor modalități de 
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călătorie alternative. Toate acestea nu trebuie însă să reprezinte o povară financiară pentru 
organizator, deoarece acesta nu poate influența în niciun fel situația în care se găsește 
călătorul. Călătorul trebuie să plătească singur costurile survenite sau să solicite rambursarea 
acestora de către o parte terță considerată responsabilă. Cu toate acestea, organizatorul ar 
trebui să atragă atenția, în cadrul informațiilor precontractuale, asupra asigurărilor de 
călătorie, precum și a asigurărilor de acoperire a costurilor anulării călătoriei.

Protecția în caz de insolvabilitate
Este important să existe o protecție cuprinzătoare în caz de insolvabilitate. Aceasta nu trebuie 
să cuprindă doar garanțiile financiare, ci și garanția repatrierii imediate, pentru cazul în care 
un călător rămâne „blocat” într-un stat membru, altul decât statul din care provine. Călătorii 
trebuie protejați împotriva insolvabilității organizatorului, a comerciantului cu amănuntul sau 
a unei întreprinderi implicate în formula de călătorie asistată. În acest sens, ar trebui, totuși, 
clarificat faptul că, în caz de insolvabilitate, repatrierea călătorilor nu trebuie să aibă loc în 
mod necesar imediat, deoarece acest lucru ar putea da naștere unei situații în care călătorii, 
deși se află doar la începutul vacanței lor, trebuie repatriați în mod obligatoriu. În loc de 
aceasta, ar trebui ca, în măsura posibilului, să se ofere continuarea călătoriei. 

Răspunderea obiectivă
Aspectul referitor la răspunderea obiectivă este, de asemenea, deosebit de important. O astfel 
de răspundere nu trebuie respinsă în mod automat. Astfel, este corect ca, precum în cazul 
revizuirii Directivei privind drepturile pasagerilor aerieni, de modificare a Regulamentului 
(CE) nr. 261/2004, organizatorul să poarte o anumită răspundere în cazul în care nu este 
posibilă o repatriere la timp a călătorului din cauza unor circumstanțe inevitabile și 
extraordinare (articolul 11). Cu toate acestea, situația nu este pe deplin comparabilă cu cea din 
sectorul aerian, unde nu este vorba decât despre furnizarea unor servicii de transport. Din 
acest motiv, este important ca responsabilitatea pentru organizarea cazării să revină în primul 
rând organizatorului. Călătorul ar trebui să organizeze sau să poată organiza cazarea doar în 
cazul în care organizatorul declară în mod explicit că nu poate sau nu dorește să facă acest 
lucru. În cazul în care călătorul este nevoit în cele din urmă să își caute singur un loc de 
cazare, aceasta ar trebui limitată ori la 3 zile fără limită de preț, ori la 5 zile cu limita 
prevăzută de Comisie de 100 EUR pe noapte. 
Cu toate acestea, în ceea ce privește răspunderea obiectivă în contextul reducerii prețului 
(articolul 12), situația se prezintă diferit. Propunerea Comisiei prevede că riscul de 
nerespectare a prevederilor contractului din cauza unor circumstanțe inevitabile și 
extraordinare trebuie asumat în întregime de călător. Raportorul consideră că acest risc ar 
trebui asumat în mod egal de către ambele părți. 

Dat fiind faptul că timpul prevăzut pentru analizarea și adoptarea prezentului raport este foarte 
scurt, raportorul a rezervat o serie de amendamente care vor fi depuse în cursul procedurii. 
Multitudinea de grupuri de interese implicate și diversitatea pozițiilor acestora vor garanta 
faptul că propunerea va beneficia de o analiză detaliată. În plus, trebuie luate în considerare 
evoluțiile în ceea ce privește revizuirea Regulamentului privind drepturile pasagerilor aerieni, 
ale cărui dispoziții se suprapun sau sunt identice cu cele din propunerea analizată aici; 
negocierile privind respectiva revizuire nu sunt încă încheiate. Raportorul are drept obiectiv 
realizarea unui echilibru între interesele consumatorilor și cele ale industriei de resort. 
Rezultatul final ar trebui să constea într-un set de reglementări inteligibile, bine structurate, 
care să poată face față și în viitor evoluțiilor moderne actuale și care să ofere tuturor 
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grupurilor interesate suficientă protecție pe termen lung.


