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PR_COD_1amCom

Oznake postopkov

* Postopek posvetovanja
*** Postopek odobritve

***I Redni zakonodajni postopek (prva obravnava)
***II Redni zakonodajni postopek (druga obravnava)

***III Redni zakonodajni postopek (tretja obravnava)

(Vrsta postopka je odvisna od pravne podlage, ki je predlagana v osnutku 
akta.)

Predlogi sprememb k osnutku akta

Spremembe, ki jih predlaga Parlament, v dveh stolpcih

Izbrisano besedilo je označeno s krepkim poševnim tiskom v levem stolpcu, 
zamenjano besedilo s krepkim poševnim tiskom v obeh stolpcih, novo 
besedilo pa s krepkim poševnim tiskom v desnem stolpcu.

Prva in druga vrstica glave vsakega predloga spremembe navajata zadevni 
del besedila v obravnavanem osnutku akta. Če predlog spremembe zadeva 
obstoječi akt, ki se ga želi spremeniti z osnutkom akta, glava poleg tega 
vsebuje še tretjo in četrto vrstico, ki navajata obstoječi akt oziroma zadevno 
določbo tega akta.

Spremembe, ki jih predlaga Parlament, v obliki konsolidiranega 
besedila

Novo besedilo je označeno s krepkim poševnim tiskom. Izbrisano besedilo je 
označeno s simbolom ▌ali prečrtano (npr. „ABCD“). Zamenjano besedilo je 
izbrisano ali prečrtano, besedilo, ki ga nadomešča, pa je označeno s krepkim 
poševnim tiskom.
Izjema so spremembe izključno tehnične narave, ki so jih vnesle službe z 
namenom priprave končnega besedila in niso označene.



PR\1011179SL.doc 3/53 PE524.596v01-00

SL

VSEBINA

Stran

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA ..................5

OBRAZLOŽITEV................................................................................................................50



PE524.596v01-00 4/53 PR\1011179SL.doc

SL



PR\1011179SL.doc 5/53 PE524.596v01-00

SL

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o paketnih potovanjih in pomoči 
pri organizaciji potovanja, spremembi Uredbe (ES) št. 2006/2004, Direktive 2011/83/EU 
ter razveljavitvi Direktive Sveta 90/314/EGS
(COM(2013)0512 – C7-0215/2013 – 2013/0246(COD))

(Redni zakonodajni postopek: prva obravnava)

Evropski parlament,

– ob upoštevanju predloga Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu (COM(2013)0512),

– ob upoštevanju člena 294(2) in člena 114 Pogodbe o delovanju Evropske unije, na podlagi 
katerih je Komisija podala predlog Parlamentu (C7-0215/2013),

– ob upoštevanju člena 294(3) Pogodbe o delovanju Evropske unije,

– ob upoštevanju mnenja Evropskega ekonomsko-socialnega odbora1,

– ob upoštevanju mnenja Odbora regij2, 

– ob upoštevanju člena 55 Poslovnika,

– ob upoštevanju poročila Odbora za notranji trg in varstvo potrošnikov in mnenj Odbora za 
promet in turizem ter Odbora za pravne zadeve (A7-0000/2013),

1. sprejme stališče v prvi obravnavi, kakor je določeno v nadaljevanju;

2. poziva Komisijo, naj zadevo ponovno predloži Parlamentu, če namerava svoj predlog 
bistveno spremeniti ali nadomestiti z drugim besedilom;

3. naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji ter 
nacionalnim parlamentom.

                                               
1 UL C 0, 0.0.0000, str. 0.
2 UL C 0, 0.0.0000, str. 0.
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Predlog spremembe 1

Predlog direktive
Naslov 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Predlog Predlog

DIREKTIVA EVROPSKEGA 
PARLAMENTA IN SVETA

DIREKTIVA EVROPSKEGA 
PARLAMENTA IN SVETA

o paketnih potovanjih in pomoči pri
organizaciji potovanja, spremembi Uredbe
(ES) št. 2006/2004, Direktive 2011/83/EU 
ter razveljavitvi Direktive 
Sveta 90/314/EGS

o paketnih potovanjih in povezani
organizaciji potovanj, spremembi Uredbe
(ES) št. 2006/2004, Direktive 2011/83/EU 
ter razveljavitvi Direktive 
Sveta 90/314/EGS

(Sprememba velja za celotno besedilo.)

Or. de

Obrazložitev

Horizontalni predlog spremembe, ki velja za celotno besedilo. Pojem v nemščini že obstaja. 
Gre za potovanja, pri katerih organizator potovanj omogoča stranki izbiro iz nabora storitev. 
Takšne ponudbe so že zajete v direktivi o turističnih paketih in za njih veljajo iste zahteve kot 
za klasične turistične pakete. Predlagana kategorija „povezana organizacija potovanj“ 
zadeva drugačne aranžmaje.

Predlog spremembe 2

Predlog direktive
Uvodna izjava 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(5) Notranji trg v skladu s členom 26(2) 
Pogodbe zajema območje brez notranjih 
meja, na katerem so zagotovljeni prost 
pretok blaga in storitev ter svoboda 
ustanavljanja. Da se ustvari pravi notranji 
trg za potrošnike, je na tem področju nujno 
uskladiti določene vidike pogodbe o 
turističnem potovanju in pomoči pri 
organizaciji potovanja, s čimer se doseže 
pravo ravnovesje med visoko ravnijo 
varstva potrošnikov in konkurenčnostjo 
podjetij.

(5) Notranji trg v skladu s členom 26(2) 
Pogodbe zajema območje brez notranjih 
meja, na katerem so zagotovljeni prost 
pretok blaga in storitev ter svoboda 
ustanavljanja. Da se ustvari pravi notranji 
trg za potrošnike, je na tem področju nujno 
uskladiti pravice in dolžnosti, ki izhajajo iz
pogodbe o turističnem potovanju in pomoči 
pri organizaciji potovanja, s čimer se 
doseže pravo ravnovesje med visoko 
ravnijo varstva potrošnikov in 
konkurenčnostjo podjetij.
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Or. de

Predlog spremembe 3

Predlog direktive
Uvodna izjava 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(7) Večina potnikov, ki kupuje pakete, je 
potrošnikov v smislu prava varstva 
potrošnikov Unije. Hkrati pa ni vedno 
lahko razlikovati med potrošniki in 
predstavniki majhnih podjetij ali 
poslovnimi subjekti, ki potovanja, 
povezana z njihovim podjetjem ali 
poklicno dejavnostjo, rezervirajo prek istih 
sistemov rezervacij kot potrošniki. Taki 
potniki pogosto potrebujejo podobno raven 
varstva. Nasprotno pa večja podjetja ali 
organizacije potovalne aranžmaje za svoje 
zaposlene pogosto sklenejo na podlagi 
okvirne pogodbe z družbami, 
specializiranimi za pripravo poslovnih 
potovanj. Pri tej vrsti potovalnih 
aranžmajev ni potrebna taka raven varstva 
kot za potrošnike. Zato bi se morala ta 
direktiva za poslovne potnike uporabljati 
le, kolikor potovalnih aranžmajev ne 
sklepajo na podlagi okvirne pogodbe. Da 
ne bi prihajalo do zmede z opredelitvijo 
pojma „potrošnik“ v drugih direktivah o 
potrošnikih, bi bilo treba osebe, varovane 
po tej direktivi, imenovati „potniki“.

(7) Večina potnikov, ki kupuje pakete, je 
potrošnikov v smislu prava varstva 
potrošnikov Unije. Hkrati pa ni vedno 
lahko razlikovati med potrošniki in 
predstavniki podjetij ali poslovnimi 
subjekti, ki potovanja, povezana z njihovim 
podjetjem ali poklicno dejavnostjo, 
rezervirajo prek istih sistemov rezervacij 
kot potrošniki. Taki potniki pogosto 
potrebujejo podobno raven varstva.
Nasprotno pa podjetja ali organizacije 
potovalne aranžmaje za svoje zaposlene, 
člane in predstavnike pogosto sklenejo na 
podlagi okvirne pogodbe z družbami. Pri 
tej vrsti potovalnih aranžmajev ni potrebna 
taka raven varstva kot za potrošnike. Zato 
bi se morala ta direktiva za poslovne 
potnike uporabljati le, kolikor potovalnih 
aranžmajev ne sklepajo na podlagi okvirne 
pogodbe. Da ne bi prihajalo do zmede z 
opredelitvijo pojma „potrošnik“ v drugih 
direktivah o potrošnikih, bi bilo treba 
osebe, varovane po tej direktivi, imenovati
„potniki“.

Or. de

Obrazložitev

Navedba „članov in predstavnikov“ pojasnjuje, da je „delodajalec“ pravna oseba. Merilo 
glede „podjetja, specializiranega za pripravo poslovnih potovanj“ naj bi se črtalo, ker lahko 
povzroči nejasnosti.  Okvirna pogodba je zadosten pogoj.
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Predlog spremembe 4

Predlog direktive
Uvodna izjava 16

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(16) Za prepoznavanje turističnega paketa 
ali pomoči pri organizaciji potovanja bi 
bilo treba obravnavati le kombinacijo 
različnih potovalnih storitev, kot so 
nastanitev, prevoz potnikov z avtobusom, 
vlakom, ladjo ali letalom, ter najem 
osebnega avtomobila. Kot nastanitev v 
pomenu te direktive se ne bi smela 
obravnavati nastanitev za namene bivanja, 
vključno z dlje trajajočimi jezikovnimi
tečaji.

(16) Za prepoznavanje turističnega paketa 
ali pomoči pri organizaciji potovanja bi 
bilo treba obravnavati kombinacijo 
različnih potovalnih storitev, kot so 
nastanitev, prevoz potnikov z avtobusom, 
vlakom, ladjo ali letalom, ter najem 
osebnega avtomobila. Zgolj prenočitve v 
hotelih z dodatno rezerviranimi paketi, kot
so karte za glasbeno prireditev ali 
program wellness, bi bilo treba izvzeti, če 
ta storitev ni bistveni sestavni del 
potovanja ali če dodatna storitev ni očitno 
glavni element potovanja. Kot nastanitev v 
pomenu te direktive se ne bi smela 
obravnavati nastanitev za namene bivanja,
ki je daljša od enega meseca ali pri kateri 
ni jasnega turističnega cilja, kot so dlje 
trajajoči jezikovni tečaji.

Or. de

Predlog spremembe 5

Predlog direktive
Uvodna izjava 16 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(16a) Prevozi z avtobusom, železnico, 
ladjo ali letalom, ki zajemajo nastanitev, 
na primer vožnje s trajektom s 
prenočitvijo ali železniški prevozi v 
spalniku, bi morali veljati kot posamezna 
potovalna storitev, ker jasno prevladuje 
prevozni značaj.

Or. de
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Predlog spremembe 6

Predlog direktive
Uvodna izjava 17

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(17) Druge turistične storitve, kot so 
vstopnice za koncerte, športne prireditve, 
ekskurzije ali obisk zabaviščnih parkov, so 
storitve, ki bi se lahko v kombinaciji s 
prevozom potnikov, nastanitvijo in/ali 
najemom osebnega avtomobila, 
obravnavale kot turistični paket ali pomoč 
pri organizaciji potovanja. Vendar bi taki 
turistični paketi na področje uporabe te 
direktive spadali le, če bi ustrezna 
turistična storitev zajemala pomemben del 
paketa. Če turistična storitev zajema več 
kot 20 % celotne cene ali drugače pomeni 
bistveno značilnost potovanja ali počitnic, 
bi jo bilo na splošno treba obravnavati kot 
pomemben del turističnega paketa.
Pomožnih storitev, kot so potovalno 
zavarovanje, prevoz prtljage, obroki in 
čiščenje, zagotovljeni kot del nastanitve, se 
samih po sebi ne bi smelo obravnavati kot 
turistične storitve.

(17) Druge turistične storitve, kot so 
vstopnice za koncerte, športne prireditve, 
ekskurzije ali obisk zabaviščnih parkov, so 
storitve, ki bi se lahko v kombinaciji s 
prevozom potnikov, nastanitvijo in/ali 
najemom osebnega avtomobila, 
obravnavale kot turistični paket ali pomoč 
pri organizaciji potovanja. Vendar bi taki 
turistični paketi na področje uporabe te 
direktive spadali le, če bi ustrezna 
turistična storitev zajemala pomemben del 
paketa. Turistično storitev bi bilo treba 
obravnavati kot pomemben del 
turističnega paketa ali pomoči pri 
organizaciji potovanja če je izrecno 
ustrezno označena, če zajema več 
kot 20 % celotne cene ali če drugače 
pomeni bistveno značilnost potovanja ali 
počitnic. Pomožnih storitev, kot so zlasti
potovalno zavarovanje, prevoz od 
železniške postaje do nastanitve, prevoz na 
začetku potovanja ter v okviru izletnih 
voženj, prevoz prtljage, prodaja 
smučarskih vozovnic, izposoja koles,
obroki in čiščenje, zagotovljeni kot del 
nastanitve, se samih po sebi ne bi smelo 
obravnavati kot turistične storitve.

Or. de

Predlog spremembe 7

Predlog direktive
Uvodna izjava 18

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(18) Prav tako bi bilo treba pojasniti, da bi 
morale turistični paket pomeniti pogodbe, s 

(18) Prav tako bi bilo treba pojasniti, da bi 
morale turistični paket pomeniti pogodbe, s 
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katerimi gospodarski subjekt potniku po 
sklenitvi pogodbe omogoči, da izbira med 
različnimi vrstami potovalnih storitev, kot 
je na primer darilni potovalni paket. Poleg 
tega bi bilo treba kot turistični paket 
obravnavati kombinacijo potovalnih 
storitev, pri katerih se med gospodarskimi 
subjekti najpozneje ob potrditvi 
rezervacije prve storitve prenašajo ime in
osebni podatki potnika, potrebni za 
sklenitev rezervacije. Osebni podatki, 
potrebni za sklenitev rezervacije, se 
nanašajo na podatke s kreditne kartice ali 
druge informacije, potrebne za pridobitev 
plačila. Zgolj prenos podatkov, kot je kraj 
ali čas potovanja, pa po drugi strani ne bi 
smel zadostovati.

katerimi gospodarski subjekt potniku po 
sklenitvi pogodbe omogoči, da izbira med 
različnimi vrstami potovalnih storitev, kot 
je na primer darilni potovalni paket. Poleg 
tega bi bilo treba kot turistični paket 
obravnavati kombinacijo potovalnih 
storitev, pri katerih se med gospodarskimi 
subjekti prenašajo ime in drugi podatki, 
potrebni za sklenitev rezervacije. Poleg
tega naj bi križarjenja in večdnevna 
potovanja z vlakom z nastanitvijo veljala 
kot turistični paketi, ker združujejo 
prevoz, nastanitev in prehrano.

Or. de

Obrazložitev

Navedba podatkov je presplošna, saj se mora jasno nanašati na podatke, potrebne za 
sklenitev rezervacije. Omejitev pri postopku rezervacije odpira nesprejemljive vrzeli za 
izogibanje direktivi. Poleg tega je vprašljivo, ali je dovoljeno podatke s kreditnih kartic ipd. 
posredovati naprej brez soglasja potnika (varstvo podatkov!). Poleg tega naj bi tudi 
križarjenje ali večdnevno potovanje z vlakom z nastanitvijo (npr. Orient Express) veljalo kot 
turistični paket.

Predlog spremembe 8

Predlog direktive
Uvodna izjava 19

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(19) Da bi se izognili nepotrebnim 
bremenom za gospodarske subjekte, bi bilo 
treba s področja uporabe te direktive 
izključiti potovanja, ki trajajo manj kot 
24 ur in ne vključujejo nastanitve, ter 
občasno organizirane turistične pakete,
saj potniki v primeru kratkih potovanj ne 
potrebujejo toliko varstva.

(19) Da bi se izognili nepotrebnim 
bremenom za gospodarske subjekte, bi bilo 
treba s področja uporabe te direktive 
izključiti potovanja, ki trajajo manj kot 
24 ur in ne vključujejo nastanitve, saj 
potniki v primeru kratkih potovanj ne 
potrebujejo toliko varstva. Enako bi 
moralo veljati za turistične pakete ali 
pomoč pri organizaciji potovanja, ki jih 
ponuja ali jih je sestavila fizična ali 
pravna oseba, ki od te dejavnosti nima 
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posrednega ali neposrednega dobička.

Or. de

Obrazložitev

Dejavnost tudi pri občasnih potovanjih ne sme biti poslovne narave. Tako naj ne bi bila zajeta 
potovanja, ki se organizirajo za skupino prijateljev, kot so na primer kegljaški klubi, ker niso 
poslovne narave. Zadeva pa je drugačna, če gre pri občasno organiziranih potovanjih za 
komercialne namene, na primer za vsakoletno romanje v Meko.

Predlog spremembe 9

Predlog direktive
Uvodna izjava 21

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(21) Turistični agenti bi morali biti v zvezi 
s turističnimi paketi skupaj z organizatorji 
potovanj odgovorni za zagotavljanje 
informacij pred sklenitvijo pogodbe.
Obenem pa bi bilo treba pojasniti, da so oni 
odgovorni za napake pri rezervaciji.
Potniki bi morali za poenostavitev 
komunikacije, zlasti v čezmejnih primerih, 
imeti možnost, da se na organizatorja 
potovanja obrnejo tudi prek turističnega 
agenta, pri katerem so turistični paket 
kupili.

(21) Turistični agenti bi morali biti v zvezi 
s turističnimi paketi skupaj z organizatorji 
potovanj odgovorni za zagotavljanje 
informacij pred sklenitvijo pogodbe.
Obenem pa bi bilo treba pojasniti, da so oni 
odgovorni za napake, ki jih naredilo pri 
rezervaciji. Potniki bi morali za 
poenostavitev komunikacije, zlasti v 
čezmejnih primerih, imeti možnost, da se 
na organizatorja potovanja obrnejo tudi 
prek turističnega agenta, pri katerem so 
turistični paket kupili.

Or. de

Obrazložitev

Uskladitev z besedilom uvodne izjave 37.

Predlog spremembe 10

Predlog direktive
Uvodna izjava 23

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(23) Bistveni podatki, na primer o glavnih 
značilnostih potovalnih storitev, ali cene iz 
reklam na spletnih straneh organizatorja 

(23) Bistveni podatki, na primer o glavnih 
značilnostih potovalnih storitev, ali cene iz 
reklam na spletnih straneh organizatorja 
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potovanja ali v katalogih kot del informacij 
pred sklenitvijo pogodbe bi morali biti 
zavezujoči, razen če si organizator 
potovanja pridržuje pravico, da spremeni 
navedene elemente, ter če je potnik o takih 
spremembah pred sklenitvijo pogodbe 
obveščen jasno in v vidni obliki. Čeprav je 
primerno, da se v določenih okoliščinah o 
spremembah, ki vplivajo na izvedbo 
pogodbe, stranki obveščata prek trajnega 
nosilca podatkov, da imata v prihodnosti 
dostop do njih, pa glede na nove 
komunikacijske tehnologije posebnih 
pravil ni več treba pisati v kataloge. Kadar 
se obe stranki pogodbe s tem izrecno 
strinjata, bi moralo biti te informacije 
vedno možno spremeniti.

potovanja ali v katalogih kot del informacij 
pred sklenitvijo pogodbe bi morali biti 
zavezujoči, razen če si organizator 
potovanja pridržuje pravico, da spremeni 
navedene elemente, ter če je potnik o takih 
spremembah pred sklenitvijo pogodbe 
obveščen jasno in v vidni obliki.

Or. de

Predlog spremembe 11

Predlog direktive
Uvodna izjava 23 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(23a) Časi letov bi morali biti bistven 
sestavni del pogodbe in ena glavnih 
značilnosti potovanja. Odstopanja ne bi 
smela biti večja od treh ur.

Or. de

Obrazložitev

Organizatorji potovanj in letalske družbe stranke pogosto vabijo z ugodnim časom leta, 
potem pa zlasti lete v okviru turističnih paketih v zadnjem hipu prestavijo na cenejše termine 
sredi noči. Za izboljšanje ravni storitev bi bilo treba od organizatorjev/letalskih družb 
zahtevati, da upoštevajo dogovorjene čase letov in termine pravočasno sporočijo, da se 
potniki lahko pripravijo in kupijo takšno potovanje, kot bo na koncu v resnici.
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Predlog spremembe 12

Predlog direktive
Uvodna izjava 23 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(23b) Čeprav je treba zagotoviti, da se o 
spremembah, ki vplivajo na izvedbo 
pogodbe, stranki obveščata prek trajnega 
nosilca podatkov, da imata v prihodnosti 
dostop do njih, pa glede na nove 
komunikacijske tehnologije posebnih 
pravil ni več treba pisati v kataloge. Kadar 
se obe pogodbeni stranki s tem izrecno 
strinjata, bi moralo biti vedno možno te 
informacije spremeniti.

Or. de

Obrazložitev

Besedilo je iz uvodne izjave 23 (staro), črtano pa je bilo „v določenih okoliščinah“. 

Predlog spremembe 13

Predlog direktive
Uvodna izjava 26

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(26) Ker se paketi pogosto kupijo veliko 
pred njihovo izvedbo, se lahko zgodijo 
nepričakovani dogodki. Zato bi moral imeti 
potnik pod določenimi pogoji pravico, da 
turistični paket prenese na drugega potnika.
Organizatorjem potovanja bi moralo biti v 
takih primerih omogočeno, da bi izterjali 
svoje stroške, na primer če podizvajalec 
zahteva plačilo za spremembo imena 
potnika ali preklic vozovnice in izdajo 
nove. Potniki bi morali tudi imeti možnost, 
da kadar koli pred začetkom turističnega 
paketa odstopijo od pogodbe proti plačilu 
ustreznega nadomestila, pa tudi pravico do 
odstopa od pogodbe brez plačila 

(26) Ker se paketi pogosto kupijo veliko
pred njihovo izvedbo, se lahko zgodijo 
nepričakovani dogodki. Zato bi moral imeti 
potnik pod določenimi pogoji pravico, da 
turistični paket prenese na drugega potnika.
Organizatorjem potovanja bi moralo biti v 
takih primerih omogočeno, da bi izterjali 
svoje stroške, na primer če podizvajalec 
zahteva plačilo za spremembo imena 
potnika ali preklic vozovnice in izdajo 
nove. Potniki bi morali tudi imeti možnost, 
da kadar koli pred začetkom turističnega 
paketa odstopijo od pogodbe proti plačilu 
ustreznega nadomestila, pa tudi pravico do 
odstopa od pogodbe brez plačila 
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nadomestila, kadar bodo na turistični paket 
precej vplivale neizogibne in izjemne 
okoliščine, kot je vojskovanje ali naravna 
katastrofa. Šteje se, da obstajajo neizogibne 
in izjemne okoliščine zlasti takrat, kadar v 
zanesljivih in javno dostopnih poročilih, 
kot so priporočila organov držav članic, 
potovanja na namembni kraj ne 
priporočajo.

nadomestila, kadar bodo na turistični paket 
precej vplivale neizogibne in izjemne 
okoliščine, kot je vojna ali naravna 
katastrofa, če je do teh dogodkov prišlo po 
sklenitvi pogodbe. Šteje se, da obstajajo 
neizogibne in izjemne okoliščine zlasti 
takrat, kadar v zanesljivih in javno 
dostopnih poročilih, kot so priporočila 
organov držav članic, potovanja na 
namembni kraj ne priporočajo.

Or. de

Obrazložitev

Če je potnik ob nakupu poznal te okoliščine, bi bil brezplačen odstop nesorazmeren.

Predlog spremembe 14

Predlog direktive
Uvodna izjava 28

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(28) Organizatorjem bi moralo biti v 
določenih primerih dovoljeno, da vnesejo 
enostranske spremembe v pogodbo o 
turističnem potovanju. Toda če se zaradi 
predlaganih sprememb katera koli od 
glavnih značilnosti potovalnih storitev 
bistveno spremeni, bi morali imeti potniki 
pravico do odstopa od pogodbe. Povišanja 
cen bi morala biti mogoča le, če se 
spremenijo cena goriva za prevoz 
potnikov, takse ali pristojbine, ki jih 
nalagajo tretje strani, ki niso neposredno 
vključene v izvedbo vključenih potovalnih 
storitev, ali menjalni tečaji, povezani s 
paketom, ter če je v pogodbi izrecno 
predvideno povišanje ali znižanje cen.
Povišanja cen bi morala biti omejena na 
10 % cene paketa.

(28) Organizatorjem bi moralo biti v 
določenih primerih dovoljeno, da vnesejo 
enostranske spremembe v pogodbo o 
turističnem potovanju. Toda če se zaradi 
predlaganih sprememb katera koli od 
glavnih značilnosti potovalnih storitev 
bistveno spremeni, bi morali imeti potniki 
pravico do odstopa od pogodbe. Povišanja 
cen bi morala biti mogoča le, če se 
spremenijo cena goriva za prevoz 
potnikov, takse ali pristojbine, ki jih 
nalagajo tretje strani, ki niso neposredno 
vključene v izvedbo vključenih potovalnih 
storitev, ali menjalni tečaji, povezani s 
paketom, ter če je v pogodbi izrecno 
predvideno povišanje ali znižanje cen.
Potniki bi morali imeti pravico, da 
odstopijo od pogodbe brez obveznosti 
plačila odškodnine ali da prejmejo drugo, 
enakovredno potovalno ponudbo 
organizatorja potovanja, če povišanje cen 
presega 10 % prvotne cene paketa.
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Or. de

Obrazložitev

Veljavna ureditev ne omogoča upravičenega povišanja cen za več kot 10 %.

Predlog spremembe 15

Predlog direktive
Uvodna izjava 28 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(28a) Povišanje cen bi moralo biti vedno 
pisno utemeljeno. Če cene povišajo za več 
kot 10 %, bi bilo treba potniku pisno 
ponuditi možnost odstopa ali drugo, 
enakovredno potovanje po prvotni ceni. 
Če potnik ponudbe ne sprejme, naj velja, 
da se strinja s povišanjem cene. Dokazno 
breme za prejem pisnega obvestila naj bi 
nosil organizator potovanja.

Or. de

Predlog spremembe 16

Predlog direktive
Uvodna izjava 31

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(31) Ta direktiva ne bi smela vplivati na 
pravice potnikov do vložitve reklamacij na 
podlagi te direktive in katerega koli 
drugega ustreznega pravnega akta Unije, 
torej bodo imeli potniki še naprej možnost 
naslavljati reklamacije na organizatorja 
potovanj, letalskega prevoznika ali vsako 
drugo odgovorno stranko ali – glede na 
okoliščine – več strank. Treba bi bilo 
pojasniti, da ne smejo kopičiti pravic na 
podlagi različnih pravnih podlag, če 
pravice ščitijo iste interese ali imajo isti 
cilj. Odgovornost organizatorja potovanja 

(31) Ta direktiva ne bi smela vplivati na 
pravice potnikov do vložitve reklamacij na 
podlagi te direktive in katerega koli 
drugega ustreznega pravnega akta Unije, 
torej bodo imeli potniki še naprej možnost 
naslavljati reklamacije na organizatorja 
potovanj, letalskega prevoznika ali vsako 
drugo odgovorno stranko ali – glede na 
okoliščine – več strank. Treba bi bilo 
pojasniti, da se odškodninski zahtevki za 
isto zadevo ne smejo kopičiti na podlagi 
različnih ureditev. Odgovornost 
organizatorja potovanja ne posega v 
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ne posega v pravico, da zahteva 
nadomestilo od tretjih oseb, vključno s 
ponudniki storitev.

pravico, da zahteva nadomestilo od tretjih 
oseb, vključno s ponudniki storitev.

Or. de

Obrazložitev

Glej tudi predlog spremembe k členu 12(5).

Predlog spremembe 17

Predlog direktive
Uvodna izjava 32

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(32) Če je potnik med potovanjem ali 
počitnicami v težavah, bi mu moral 
organizator potovanja zagotoviti takojšnjo
pomoč. Taka pomoč bi morala v glavnem 
zajemati, kadar je to ustrezno, informacije 
o takih vidikih, kot so zdravstvene storitve, 
lokalni organi in konzularna pomoč, ter 
praktično pomoč, na primer glede sredstev 
komuniciranja na daljavo in nadomestnih 
potovalnih aranžmajev.

(32) Če je potnik med potovanjem ali 
počitnicami v težavah, bi mu moral 
organizator potovanja takoj zagotoviti
ustrezno pomoč. Taka pomoč bi morala v 
glavnem zajemati, kadar je to ustrezno, 
informacije o takih vidikih, kot so 
zdravstvene storitve, lokalni organi in 
konzularna pomoč, ter praktično pomoč, na 
primer glede sredstev komuniciranja na 
daljavo in organiziranja nadomestnih 
potovalnih aranžmajev.

Or. de

Obrazložitev

Pojasniti bi bilo treba, da organizator potovanja ni dolžan na primer prevzeti stroškov 
nadomestnih potovalnih aranžmajev, ki jih potnik potrebuje. Organizator potovanja ni 
odgovoren, če potnik zaide v težave.

Predlog spremembe 18

Predlog direktive
Uvodna izjava 34

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(34) Države članice bi morale zagotoviti, 
da so potniki, ki kupujejo turistične pakete 
ali uporabljajo pomoč pri organizaciji 

(34) Države članice bi morale zagotoviti, 
da so potniki, ki kupujejo turistične pakete 
ali uporabljajo pomoč pri organizaciji 
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potovanja, v primeru insolventnosti 
organizatorja potovanja, turističnega 
agenta, ki ponuja pomoč pri organizaciji 
potovanja, ali katerih koli ponudnikov 
storitev, v celoti zaščiteni. Države članice, 
v katerih imajo sedež organizatorji 
turističnih paketov in turistični agenti, ki 
ponujajo pomoč pri organizaciji 
potovanja, bi morale zagotoviti, da 
gospodarski subjekti, ki ponujajo take 
kombinacije potovalnih storitev, v primeru 
insolventnosti jamčijo za povračilo vseh 
plačil, ki so jih opravili potniki, in njihov 
povratek na kraj odhoda. Države članice bi 
morale poskrbeti, da bi bile njihove 
nacionalne sheme za varstvo v primeru 
insolventnosti učinkovite in da bi 
potnikom, na katere je insolventnosti 
vplivala, lahko zajamčile takojšnji
povratek na kraj odhoda in povračilo 
zneskov, obenem pa bi morale ohraniti 
diskrecijsko pravico glede načina 
priznavanja varstva v primeru 
insolventnosti. Pri zahtevanem varstvu v 
primeru insolventnosti bi bilo treba 
upoštevati, kolikšno finančno tveganje se 
dejansko pojavlja pri dejavnostih 
organizatorja potovanja, zadevnega 
turističnega agenta ali ponudnika storitve, 
vključno z vrsto kombinacije potovalnih 
storitev, ki jih prodajajo, predvidljivimi 
sezonskimi nihanji ter obsegom predplačil 
in načinom, na katerega so zavarovana.
Kadar se lahko varstvo v primeru 
insolventnosti zagotovi v obliki jamstva ali 
zavarovalne police, takega jamstva v 
skladu z Direktivo 2006/123/ES 
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 12. 
decembra 2013 o storitvah na notranjem 
trgu25 ni mogoče omejiti na potrdila, ki so 
jih izdali finančni subjekti s sedežem v 
posamezni državi članici.

potovanja, v primeru insolventnosti 
organizatorja potovanja, turističnega 
agenta, ki ponuja pomoč pri organizaciji 
potovanja, ali podjetja, ki je udeleženo pri 
pomoči pri organizaciji potovanja, v celoti 
zaščiteni. Države članice bi morale 
zagotoviti, da gospodarski subjekti, ki 
ponujajo take kombinacije potovalnih 
storitev, v primeru insolventnosti jamčijo 
za povračilo vseh plačil, ki so jih opravili 
potniki, in njihov povratek na kraj odhoda.
Države članice bi morale poskrbeti, da bi
bilo varstvo v primeru insolventnosti
učinkovito in da bi potnikom, na katere je 
insolventnosti vplivala, lahko zajamčile 
povratek na kraj odhoda in povračilo 
zneskov, obenem pa bi morale ohraniti 
diskrecijsko pravico glede načina 
priznavanja varstva v primeru 
insolventnosti. Pri zahtevanem varstvu v 
primeru insolventnosti bi bilo treba 
upoštevati, kolikšno finančno tveganje se 
dejansko pojavlja pri dejavnostih 
organizatorja potovanja, zadevnega 
turističnega agenta ali podjetja,
udeleženega pri povezani organizaciji 
potovanja, vključno z vrsto kombinacije 
potovalnih storitev, ki jih prodajajo, 
predvidljivimi sezonskimi nihanji ter 
obsegom predplačil in načinom, na 
katerega so zavarovana. Kadar se lahko 
varstvo v primeru insolventnosti zagotovi v 
obliki jamstva ali zavarovalne police, 
takega jamstva v skladu z Direktivo 
2006/123/ES Evropskega parlamenta in 
Sveta z dne 12. decembra 2013 o storitvah 
na notranjem trgu25 ni mogoče omejiti na 
potrdila, ki so jih izdali finančni subjekti s 
sedežem v posamezni državi članici.

__________________ __________________
25 UL L 376, 27.12.2006, str. 36. 25 UL L 376, 27.12.2006, str. 36.

Or. de
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Predlog spremembe 19

Predlog direktive
Uvodna izjava 40

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(40) Zaradi sprejetja te direktive je treba 
prilagoditi določene akte o varstvu 
potrošnikov. Da bi se 
Direktiva 2011/83/EU Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2011 
o pravicah potrošnikov26 uporabljala za 
pomoč pri organizaciji potovanja in da bi 
se določene pravice potrošnikov iz 
navedene direktive uporabljale tudi za 
turistične pakete, jo je treba spremeniti, pri 
čemer se upošteva, da se 
Direktiva 2011/83/EU v trenutni obliki ne 
uporablja za pogodbe, zajete v 
Direktivo 90/314/EGS.

(40) Zaradi sprejetja te direktive je treba 
prilagoditi določene akte o varstvu 
potrošnikov. Da bi se 
Direktiva 2011/83/EU Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2011 
o pravicah potrošnikov še naprej 
uporabljala za individualne storitve, ki so 
del pomoči pri organizaciji potovanja, če 
te individualne storitve drugje niso izvzete 
iz področja uporabe Direktive 
2011/83/EU, in da bi se določene pravice 
potrošnikov iz navedene direktive 
uporabljale tudi za turistične pakete, jo je 
treba spremeniti, pri čemer se upošteva, da 
se Direktiva 2011/83/EU v trenutni obliki 
ne uporablja za pogodbe, zajete v 
Direktivo 90/314/EGS.

__________________ __________________
26 UL L 304, 22.11.2011, str. 64. 26 UL L 304, 22.11.2011, str. 64.

Or. de

Predlog spremembe 20

Predlog direktive
Člen 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Ta direktiva prispeva k pravilnemu 
delovanju notranjega trga in doseganju 
visoke ravni varstva potrošnikov s 
približevanjem nekaterih vidikov zakonov, 
uredb in upravnih določb držav članic 
glede pogodb o paketnih potovanjih in 
pomoči pri organizaciji potovanja, 
sklenjenih med potniki in gospodarskimi 

Ta direktiva prispeva k pravilnemu 
delovanju notranjega trga in čim bolj 
enotnemu doseganju visoke ravni varstva 
potrošnikov v zvezi z zakoni, uredbami in 
upravnimi določbami držav članic glede 
pogodb o paketnih potovanjih in pomoči 
pri organizaciji potovanja, sklenjenih med 
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subjekti. potniki in gospodarskimi subjekti.

Or. de

Predlog spremembe 21

Predlog direktive
Člen 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 1a.
Stopnja harmonizacije

Države članice v svojem nacionalnem 
pravu ne ohranijo in ne uvedejo določb, ki 
odstopajo od določb iz te direktive, 
vključno z bolj ali manj strogimi 
določbami za zagotavljanje drugačne 
ravni varstva potrošnikov, razen če v tej 
direktivi ni določeno drugače.

Or. de

Obrazložitev

Novo besedilo je enako členu 4 direktive o pravicah potrošnikov iz leta 2011. Vključeno je 
bilo zaradi skladnosti in da pojasni raven harmonizacije, ki je bila v predlogu Komisije 
nejasno opredeljena.

Predlog spremembe 22

Predlog direktive
Člen 2 – odstavek 2 – točka a a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(aa) turistični paketi ali pomoč pri
organizaciji potovanja, ki jih ponuja ali 
jih je sestavila fizična ali pravna oseba, ki 
od te dejavnosti nima posrednega ali 
neposrednega dobička;

Or. de
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Obrazložitev

Glej tudi uvodno izjavo 19, ki je v prvotnem besedilu navajala občasno organizirana 
potovanja. Odločilen kriterij pa je tukaj ustvarjanje dobička. Dobrodelne ustanove, 
nogometna društva, šole itd. naj se ne vključijo. Sicer bi morali tudi oni skleniti stečajno 
zavarovanje in nositi odgovornost.

Predlog spremembe 23

Predlog direktive
Člen 2 – odstavek 2 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) pomožne pogodbe, v katere so 
vključene finančne storitve;

(b) pomožne pogodbe o potovalnih 
storitvah, ki se izvajajo kot pomožna 
storitev k turističnemu paketu, ali 
pomožne pogodbe, v katere so vključene 
finančne storitve;

Or. de

Obrazložitev

Bilo bi nesorazmerno, če bi organizatorje potovanj izpostavili tveganju, da bodo v vlogi 
organizatorja potovanja ali ponudnika povezanega potovalnega aranžmaja tudi v primeru, ko 
posredujejo pomožno storitev k prodanemu turističnem paketu, na primer karto za vlak do 
letališča. V tem primeru bi turistični agent odgovarjal tako za dodatno storitev kot tudi za 
turistični paket, čeprav zanj že odgovarja organizator potovanja.

Predlog spremembe 24

Predlog direktive
Člen 2 – odstavek 2 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(c) turistične pakete in pomoč pri 
organizaciji potovanja, kupljene na podlagi 
okvirne pogodbe, sklenjene med 
delodajalcem potnika in gospodarskim 
subjektom, specializiranim za pripravo 
poslovnih potovanj;

(c) turistične pakete in pomoč pri 
organizaciji potovanja, kupljene na podlagi 
okvirne pogodbe za pripravo poslovnih 
potovanj;

Or. de
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Predlog spremembe 25

Predlog direktive
Člen 2 – odstavek 2 – točka d

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(d) turistične pakete, pri katerih se več kot 
ena potovalna storitev iz točk (a), (b) in (c) 
člena 3(1) kombinira s potovalnimi 
storitvami iz točke (d) člena 3(1), če ta 
storitev zajema pomemben del paketa, ali

(d) turistične pakete, pri katerih se več kot 
ena potovalna storitev iz točk (a), (b) in (c) 
člena 3(1) kombinira s potovalnimi 
storitvami iz točke (d) člena 3(1), če ta 
storitev zajema pomemben del paketa ali
če pomožna storitev ni jasno prepoznavna 
kot glavni element potovanja; in

Or. de

Obrazložitev

Direktiva se uporablja, če je pomožna storitev glavni element potovanja, če je bil torej hotel 
rezerviran izključno zaradi glasbene prireditve. Če pa je glasbena prireditev postranska 
zadeva, ki ni glavni element (gost petkrat prenoči v mestu in za en večer kupi karte za 
glasbeno prireditev), direktiva te rezervacije ne ureja.

Predlog spremembe 26

Predlog direktive
Člen 2 – odstavek 2 – točka e a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ea) prevozi z avtobusom, železnico, ladjo 
ali letalom, ki zajemajo nastanitev, če 
jasno prevladuje prevozni značaj.

Or. de

Predlog spremembe 27

Predlog direktive
Člen 2 – odstavek 2a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2a. Države članice lahko uvedejo ali 
ohranijo pravne predpise, katerih 
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področje uporabe presega pogodbe, 
omenjene v tem členu.

Or. de

Predlog spremembe 28

Predlog direktive
Člen 3 – točka 1 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) nastanitev, ki ni za bivalne namene; (b) nastanitev za bivalne namene, če ne gre 
za obdobja, daljša od enega meseca, ali če 
očitno ne gre za turistične namene;

Or. de

Obrazložitev

Pojem „nastanitev, ki ni za bivalne namene“ je zavajajoč. Nastanitev ima vedno tudi 
elemente, ki so obsegajo bivanje. Edina možnost je vključitev dodatnega merila, na primer 
dolgoročna narava ali turistični namen. Predlog spremembe je povezan s spremembo uvodne 
izjave 16, ki na primer navaja dlje časa trajajoče jezikovne tečaje.

Predlog spremembe 29

Predlog direktive
Člen 3 – točka 2 – točka b – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) se navedene storitve ne glede na to, ali 
so sklenjene ločene pogodbe s 
posameznimi ponudniki potovalnih 
storitev:

(b) se navedene storitve ne glede na to, ali 
so sklenjene ločene pogodbe s 
posameznimi ponudniki potovalnih 
storitev, zlasti

Or. de

Obrazložitev

Za zagotovitev, da bodo zajete tudi prihodnje tržne strategije, naštevanje nikakor ne bi smelo 
biti izčrpno.
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Predlog spremembe 30

Predlog direktive
Člen 3 – točka 2 – točka b – točka i

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

i) kupijo v istem postopku rezervacije pri 
eni prodajni točki;

i) kupijo v istem postopku rezervacije pri 
eni prodajni točki, razen če so storitve 
dokazljivo sestavljene na izrecno željo 
potnika in potem, ko je bil na jasen in 
razumljiv način seznanjen, da ne bo 
mogel uveljavljati pravic, ki se s to 
direktivo priznavajo izključno potnikom, 
ki so kupili turistični paket;

Or. de

Obrazložitev

Še naprej bi moralo biti mogoče, da lahko tradicionalni potovalni agenti pod navedenimi 
pogoji posredujejo več posameznih potovalnih storitev na posebno željo strank, ne da bi v 
prihodnje veljali kot organizatorji potovanj.

Predlog spremembe 31

Predlog direktive
Člen 3 – točka 2 – točka b – točka v

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

v) kupijo pri različnih gospodarskih 
subjektih prek povezanih postopkov 
spletne rezervacije, kadar si gospodarski 
subjekti najpozneje ob potrditvi 
rezervacije prve storitve med seboj 
prenašajo ime in osebne podatke potnika, 
potrebne za sklenitev rezervacije;

v) kupijo pri različnih gospodarskih 
subjektih prek povezanih postopkov 
spletne rezervacije, kadar si gospodarski 
subjekti med seboj prenašajo ime potnika 
in druge podatke, potrebne za sklenitev 
rezervacije;

Or. de

Obrazložitev

Navedba potrebnih podatkov je nejasna in jo je treba pojasniti.  Omejitev na čas rezervacije 
odpira nesprejemljive vrzeli za izogibanje direktivi.
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Predlog spremembe 32

Predlog direktive
Člen 3 – točka 5 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(5) „pomoč pri organizaciji potovanja“ 
pomeni kombinacijo vsaj dveh različnih 
vrst potovalnih storitev za isto potovanje 
ali počitnice, ki niso turistični paket, zaradi 
česar so s posameznimi ponudniki 
potovalnih storitev sklenjene posebne 
pogodbe, če turistični agent ponuja pomoč 
pri kombinaciji:

(5) „povezana organizacija potovanja“ 
pomeni kombinacijo vsaj dveh različnih 
vrst potovalnih storitev za isto potovanje 
ali počitnice, ki niso turistični paket, zaradi 
česar so s posameznimi ponudniki 
potovalnih storitev sklenjene posebne 
pogodbe, če udeleženi ponudnik ali
turistični agent ponuja pomoč pri 
kombinaciji:

Or. de

Obrazložitev

Glede pojma „povezana organizacija potovanja“ glej predlog spremembe 1. Druga 
sprememba naj prepreči, da bi ta opredelitev obsegala ponudbe, pri katerih ponudnik prvo 
storitev ne samo posreduje, temveč tudi izvede, in zatem potniku omogoči nakup dodatne 
storitve prek drugega ponudnika.

Predlog spremembe 33

Predlog direktive
Člen 3 – točka 5 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) na podlagi ločenih rezervacij ob 
enkratnem obisku ali kontaktu prodajne 
točke ali

(a) tako da potnik izbere vsako storitev 
posebej in jo posebej plača ob enkratnem 
obisku ali kontaktu prodajne točke ali

Or. de

Obrazložitev

V skladu z uvodno izjavo 10 pomeni „v istem postopku rezervacije“, da potnik izbere 
potovalne storitve, preden se strinja s plačilom. Ta razmejitev se iz uvodne izjave prenese v 
člen, da bo bolj razumljiva.
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Predlog spremembe 34

Predlog direktive
Člen 3 – točka 9 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) turistične pakete prodaja ali jih ponuja v 
prodajo ali

(a) turistične pakete, ki jih je sestavil 
organizator potovanja, prodaja ali jih 
ponuja v prodajo ali

Or. de

Obrazložitev

Besedilo je iz stare direktive in bi ga bilo treba ohraniti, da bo mogoče bolj jasno ločiti oba 
udeleženca.

Predlog spremembe 35

Predlog direktive
Člen 3 – točka 9 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) olajša zagotavljanje potovalnih storitev, 
ki so del pomoči pri organizaciji potovanja, 
tako da potnikom pomaga pri sklepanju 
ločenih pogodb za potovalne storitve s 
posameznimi ponudniki storitev;

(b) olajša zagotavljanje potovalnih storitev, 
ki so del pomoči pri organizaciji potovanja, 
tako da potnikom pomaga pri sklepanju 
ločenih pogodb za potovalne storitve s 
posameznimi ponudniki storitev, od 
katerih je eden lahko turistični agent;

Or. de

Obrazložitev

Predlagano besedilo je nejasno v primeru, ko ponudnik najprej v svojem imenu proda storitev 
in zatem potrošniku omogoči nakup dodatnih storitev drugih ponudnikov. Predlagana 
sprememba pojasnjuje, da turistični agent, ki prodaja lastno storitev (npr. letalska družba) in 
zatem omogoči nakup dodatnih potovalnih storitev drugih ponudnikov, spada v področje 
uporabe direktive.

Predlog spremembe 36

Predlog direktive
Člen 3 – točka 12 a (novo)
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(12a) „pomožne storitve“ pomenijo 
nesamostojno opravljeno turistično 
storitev v okviru zagotavljanja ali 
dopolnitve potovalnih storitev, kot so zlasti 
potovalno zavarovanje, prevoz med 
železniško postajo in mestom nastanitve, 
prevoz na odhodno letališče ter v okviru 
izletov, prevoz prtljage, prodaja 
smučarskih vozovnik, izposoja koles, 
hrana ter čiščenje v okviru nastanitve;

Or. de

Obrazložitev

Opredelitev „pomožnih storitev“je v besedilu zakona in zato ni smiselna le v uvodni izjavi 17.

Predlog spremembe 37

Predlog direktive
Člen 3 – točka 12 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(12b) „prevoznik“ je fizična ali pravna 
oseba, ki ni organizator potovanja ali 
turistični agent in ki ponuja prevozne 
storitve za potnike.

Or. de

Obrazložitev

Glej tudi dopolnitev glede odgovornosti v notranjem razmerju in možnosti zahtevati 
odškodnino pri prevoznem podjetju v notranjem razmerju v členu 11(8).

Predlog spremembe 38

Predlog direktive
Člen 4 – odstavek 1 – točka a – točka i i i

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

iii) kraj nastanitve, glavne značilnosti in iii) kraj nastanitve, glavne značilnosti in
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turistično kategorijo nastanitve; uradno kategorijo nastanitve;

Or. de

Obrazložitev

To je bistvena lastnost in bi morala biti jasna in zavezujoča.

Predlog spremembe 39

Predlog direktive
Člen 4 – odstavek 1 – točka a – točka vi

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

vi) jezik(e), v katerih bodo dejavnosti 
potekale, ter

vi) jezik(e), v katerih bodo bistvene
dejavnosti potekale, ter

Or. de

Obrazložitev

Ni treba zajeti vsake „dejavnosti“. Za potnika na primer ni pomembno, da ve vnaprej, kateri 
jezik bo govoril šofer avtobusa, maser ali kuhar. Zelo pomembno pa je vedeti, kateri jezik 
pretežno govori osebje, ki se ukvarja z zabavo otrok.

Predlog spremembe 40

Predlog direktive
Člen 4 – odstavek 1 – točka a – točka vii

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

vii) ali imajo osebe z omejeno mobilnostjo
skozi celotno potovanje ali počitnice 
zagotovljen dostop;

vii) na zahtevo, ali imajo osebe z določeno 
vrsto omejene mobilnosti skozi celotno 
potovanje ali počitnice zagotovljen dostop;

Or. de

Obrazložitev

Osebe z omejeno mobilnostjo so lahko tudi slepi in slabovidni ali nosečnice. Vsekakor bi šlo 
predaleč, če bi zahtevali zagotovitev informacij za vsako možno skupino. Te informacije pa je 
treba vedno posredovati na konkretno zahtevo.
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Predlog spremembe 41

Predlog direktive
Člen 4 – odstavek 1 – točka c a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ca) pravico do odstopa in pogoje zanjo;

Or. de

Obrazložitev

Poročilo predvideva pravico do odstopa od pogodb, sklenjenih na daljavo, in pogodb, ki se 
sklepajo zunaj poslovnih prostorov.

Predlog spremembe 42

Predlog direktive
Člen 4 – odstavek 1 – točka e

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(e) najmanjše število oseb, potrebno za 
izvedbo turističnega paketa, in rok vsaj 
20 dni pred začetkom turističnega paketa
za možno odpoved, če je manj prijavljenih;

(e) po potrebi najmanjše število oseb, 
potrebno za izvedbo turističnega paketa, in 
navedbo roka za odstop iz člena 10(3) pred 
začetkom turističnega paketa, če je manj 
prijavljenih;

Or. de

Obrazložitev

Splošni rok za odstop 20 dni za vse vrste potovanj je pretog in bi ga bilo treba nadomestiti z 
razčlenjenim sistemom. Glej tudi predlog spremembe k členu 10(3).

Predlog spremembe 43

Predlog direktive
Člen 4 – odstavek 1 – točka f

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(f) splošne informacije o potnih listih in 
zahtevah za vizume za državljane zadevne 
države članice, vključno s približnimi časi 
za njihovo pridobitev, ter informacije o 

(f) splošne informacije o potnih listih in 
zahtevah za vizume za državljane držav 
članic ter o zdravstvenih formalnostih za 
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zdravstvenih formalnostih; rezervirano potovanje in bivanje;

Or. de

Obrazložitev

Ker je direktiva naslovljena na potnike iz držav članic EU, bi bilo treba informacije zagotoviti 
za države članice EU. Ni jasno, kaj pomeni „zadevne“. Poleg tega ni naloga organizatorja 
potovanja, da navede in/ali posodablja roke, ki se lahko spreminjajo zaradi delovne 
obremenitve.

Predlog spremembe 44

Predlog direktive
Člen 4 – odstavek 1 – točka f a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(fa) informacije o možnosti sklenitve 
zavarovanja odpovedi potovanja ali 
zavarovanja, ki krije stroške vrnitve v 
primeru nesreče ali bolezni.

Or. de

Obrazložitev

To ureditev iz prvotne direktive 90/314 bi bilo treba ohraniti, ker obvezno zdravstveno 
zavarovanje ni ustrezno nadomestilo za takšno zavarovanje.

Predlog spremembe 45

Predlog direktive
Člen 4 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Informacije iz odstavka 1 se zagotovijo 
jasno in v vidni obliki.

2. Informacije iz odstavka 1 se zagotovijo 
jasno in v vidni obliki. Dokazno breme, da 
so bile te informacije posredovane 
potniku, nosi organizator potovanja, če je 
turistični aranžma prodal turistični agent, 
pa nosi dokazno breme tudi on.

Or. de
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Predlog spremembe 46

Predlog direktive
Člen 5 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Države članice zagotovijo, da 
organizator potovanja ne more spreminjati 
informacij, o katerih je seznanil potnika v 
skladu s točkami (a), (c), (d), (e) in (g) 
člena 4, razen če si organizator potovanja 
pridržuje pravico, da navedene informacije 
spremeni ter potnika pred sklenitvijo 
pogodbe jasno in v vidni obliki obvesti o 
spremembah.

1. Države članice zagotovijo, da 
organizator potovanja ne more spreminjati 
informacij, o katerih je seznanil potnika v 
skladu s točkami (a), (c), (d), (e), (f) in (g) 
člena 4, razen če si organizator potovanja 
pridržuje pravico, da navedene informacije 
spremeni. Vse spremembe 
predpogodbenih informacij se potniku
pred sklenitvijo pogodbe sporočijo pisno 
na jasen in razumljiv način.

Or. de

Obrazložitev

V obiskanih državah se lahko spremenijo tudi zahteve in roki glede potnih listov in vizumov.  
V tem primeru mora tudi organizator spremeniti informacije ter zlasti izdati obvestilo.

Predlog spremembe 47

Predlog direktive
Člen 5 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Če informacije o dodatnih taksah, 
dajatvah ali drugih stroških iz točke (c)
člena 4 niso zagotovljene pred sklenitvijo 
pogodbe, potnik ne krije teh dajatev, taks 
ali drugih stroškov.

2. Če informacije o dodatnih taksah, 
dajatvah ali drugih stroških iz člena 4(1)(c) 
niso pisno zagotovljene pred sklenitvijo 
pogodbe, jih potnik ne krije.

Or. de

Predlog spremembe 48

Predlog direktive
Člen 6 – odstavek 2 – točka c
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(c) podatke o kontaktni točki, kamor se 
lahko potnik pritoži glede kakršne koli 
neskladnosti, ki jo opazi na namembnem 
kraju;

(c) podatke o vseh ustreznih kontaktnih 
podatkih za primer, da potnik ugotovi, da 
storitev ni izvedena v skladu s pogodbo, 
ter podatek, kako naj bi potnik ravnal;

Or. de

Obrazložitev

Člen 12(3)(b) potniku nalaga obveznost, da organizatorja potovanja nemudoma obvesti, če 
ugotovi, da storitev ni izvedena v skladu s pogodbo. Obveznost organizatorja potovanja, da 
stranko obvesti o postopku pritožbe, bi morala biti v skladu s to obveznostjo potnika. Tako bo 
zagotovljeno, da bo potrošnik točno vedel, kako mora ravnati.

Predlog spremembe 49

Predlog direktive
Člen 6 – odstavek 2 – točka f

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(f) kadar v okviru turističnega paketa, v 
katerega je vključena nastanitev, potujejo 
mladoletniki, informacije, ki omogočajo 
neposredni stik z mladoletnikom, ali ime 
odgovorne osebe na namembnem kraju 
mladoletnika;

(f) kadar v okviru turističnega paketa, v 
katerega je vključena nastanitev, potujejo 
mladoletniki brez spremstva staršev ali 
skrbnikov, informacije, ki omogočajo 
neposredni stik med mladoletnikom ali 
odgovorno osebo in staršem ali skrbnikom
na namembnem kraju mladoletnika;

Or. de

Predlog spremembe 50

Predlog direktive
Člen 6 – odstavek 2 – točka g

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(g) informacije o razpoložljivi nadomestni 
možnosti in spletnih mehanizmih za 
reševanje sporov.

(g) informacije o razpoložljivih 
nadomestnih možnostih reševanja sporov 
v skladu z Direktivo 2013/11/EU in 
spletnih mehanizmih za reševanje sporov v 
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skladu z Uredbo 2013/524/EU.

Or. de

Obrazložitev

Obe navedeni besedili sta bili sprejeti in ju je treba v tej obliki izvajati, namesto da se z 
nejasnimi sklicevanji ustvarja zmeda.

Predlog spremembe 51

Predlog direktive
Člen 7 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Države članice zagotovijo, da lahko 
potnik, po tem ko organizatorju potovanja 
pred začetkom turističnega paketa pošlje 
utemeljeno obvestilo na trajnem nosilcu 
podatkov, pogodbo prenese na osebo, ki 
izpolnjuje vse pogoje, ki se uporabljajo za 
navedeno pogodbo.

1. Države članice zagotovijo, da lahko 
potnik, po tem ko organizatorju potovanja 
pred začetkom turističnega paketa pošlje v 
roku sedmih dni utemeljeno obvestilo na 
trajnem nosilcu podatkov, pogodbo prenese 
na osebo, ki izpolnjuje vse pogoje, ki se 
uporabljajo za navedeno pogodbo.

Or. de

Obrazložitev

Nejasnim rokom se je treba izogibati.

Predlog spremembe 52

Predlog direktive
Člen 8 – odstavek 1 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) cen goriva za prevoz potnikov, (a) prevoznih stroškov, vključno s cenami
goriva,

Or. de
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Predlog spremembe 53

Predlog direktive
Člen 8 – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1a. Znižanje cen v skladu z odstavkom 1 je 
treba prenesti na stranko, povišanje pa se 
lahko prenese na stranko, če se cena 
spremeni za 3 % ali več. Zvišanje cen je 
treba potniku sporočiti pisno in ga 
obrazložiti. V primeru znižanja cen lahko 
organizator potovanja vsakemu potniku 
zaračuna pavšalne upravne stroške v 
višini 10 EUR.

Or. de

Obrazložitev

Da bi se izognili nesorazmernemu dodatnemu delu, bi bilo treba uvesti minimalni prag.

Predlog spremembe 54

Predlog direktive
Člen 8 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Povišanje cen iz odstavka 1 ne sme 
presegati 10 % cene turističnega paketa.

2. Če povišanje cen iz odstavka 1 presega 
10 % cene potovanja, ima organizator 
potovanja obveznost zagotoviti 
informacije, potnik pa pravice iz 
člena 9(2).

Or. de

Obrazložitev

Drugače bi bilo pavšalno povišanje načeloma možno in dopustno brez navedbe razlogov.

Predlog spremembe 55

Predlog direktive
Člen 9 – odstavek 2 – uvodni del
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Če je organizator potovanja pred 
začetkom turističnega paketa prisiljen 
bistveno spremeniti katero od glavnih 
značilnosti potovalnih storitev iz točke (a) 
člena 4 ali posebne zahteve iz točke (a) 
člena 6(2), organizator potovanja 
nemudoma jasno in v vidni obliki na 
trajnem nosilcu podatkov obvesti potnika 
o:

2. Če je organizator potovanja pred 
začetkom turističnega paketa prisiljen 
bistveno spremeniti katero od glavnih 
značilnosti potovalnih storitev iz točke (a) 
člena 4 ali posebne zahteve iz točke (a) 
člena 6(2) ali povišati ceno potovanja za 
več kot 10 % pogodbene cene, organizator 
potovanja nemudoma jasno in v vidni 
obliki na trajnem nosilcu podatkov obvesti 
potnika o:

Or. de

Predlog spremembe 56

Predlog direktive
Člen 9 – odstavek 2 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) predlaganih spremembah ter (a) predlaganih spremembah in njihovem 
vplivu na ceno potovanja ter

Or. de

Predlog spremembe 57

Predlog direktive
Člen 9 – odstavek 2 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) dejstvu, da lahko potnik v določenem 
utemeljenem roku od pogodbe odstopi brez 
kazni in da se bo sicer obravnavalo, kot da 
je predlagana sprememba sprejeta.

(b) dejstvu, da lahko potnik v določenem 
utemeljenem roku od pogodbe odstopi brez 
kazni ali namesto tega sprejme drugo, 
enakovredno ponudbo organizatorja 
potovanja, če izvedene spremembe 
bistveno vplivajo na izvedbo potovanja.

Or. de
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Obrazložitev

Bistveno je, kako velika je sprememba. Sama pravica do odstopa potniku ne daje kratkoročnih 
nadomestnih možnosti, ker tik pred začetkom potovanja najbrž tudi ni (cenovno) primernega 
nadomestila. Zato morajo organizatorji potovanja ponuditi nadomestno možnost.

Predlog spremembe 58

Predlog direktive
Člen 9 – odstavek 2 – točka b a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ba) dejstvu, da se bo predlagana 
sprememba pogodbe štela za sprejeto, če 
ne bo uveljavil pravice do odstopa od 
pogodbe ali če ne bo sprejel alternativne 
potovalne ponudbe.

Or. de

Predlog spremembe 59

Predlog direktive
Člen 9 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Potnik je upravičen do ustreznega 
znižanja cen, kadar je turistični paket 
zaradi sprememb v pogodbi iz odstavka 2 
slabše kakovosti ali cenejši.

3. Potnik je upravičen do ustreznega 
znižanja cen ali alternativne ponudbe, 
kadar je turistični paket zaradi sprememb v 
pogodbi iz odstavka 2 slabše kakovosti ali 
cenejši.

Or. de

Predlog spremembe 60

Predlog direktive
Člen 9 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Organizator potovanja v štirinajstih dneh 
po odstopu od pogodbe povrne vsa 

4. Organizator potovanja v štirinajstih dneh 
po odstopu od pogodbe povrne vsa 
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neupravičena plačila, ki jih je prejel od 
potnika, če ta od pogodbe odstopi v skladu 
s točko (b) odstavka 2. Potnik je po potrebi 
upravičen do nadomestila v skladu s 
členom 12.

neupravičena plačila, ki jih je prejel od 
potnika, če ta od pogodbe odstopi v skladu 
s točko (b) odstavka 2, vključno s plačili za 
pomožne storitve, ki jih je rezerviral 
organizator potovanja, kot so potovalno 
zavarovanje ali zavarovanje odpovedi ali 
rezervacija dodatnih dejavnosti na mestu 
samem. Potnik je po potrebi upravičen do 
nadomestila v skladu s členom 12.

Or. de

Obrazložitev

Vse stroške, ki izhajajo iz rezervacije, je treba v celoti povrniti.

Predlog spremembe 61

Predlog direktive
Člen 10 – odstavek -1 (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

-1. Pri pogodbah, ki so sklenjene zunaj 
poslovnih prostorov ali na daljavo, ima 
potnik pravico, da v 24 urah od prejema 
potrdila o rezervaciji odstopi od pogodbe. 
To ne velja za pogodbe na daljavo, 
sklenjene manj kot 14 dni pred odhodom.

Or. de

Obrazložitev

Daljši rok za odstop od pogodbe bi bil problematičen, saj bi to vplivalo na številne posamezne 
ponudnike storitev. 24-urni odstopni rok pa bi moral biti izvedljiv.

Predlog spremembe 62

Predlog direktive
Člen 10 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Države članice zagotovijo, da lahko 
potnik pred začetkom turističnega paketa 
odstopi od pogodbe, če organizatorju 

1. Države članice zagotovijo, da lahko 
potnik pred začetkom turističnega paketa 
odstopi od pogodbe, če organizatorju 
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potovanja plača ustrezno nadomestilo. V 
pogodbi so lahko določene razumne 
standardne odstopnine na podlagi časa 
odstopa ter običajni prihranki stroškov in
prihodki iz razvijanja nadomestnih 
potovalnih storitev. Če standardnih 
odstopnin ni, znesek nadomestila ustreza 
ceni paketa, od katere se odštejejo 
prihranki organizatorja.

potovanja plača ustrezno nadomestilo. V 
pogodbi so lahko določene razumne 
standardne odstopnine na podlagi časa 
odstopa ter običajni prihranki stroškov in 
prihodki iz razvijanja nadomestnih 
potovalnih storitev. Če standardnih 
odstopnin ni, znesek nadomestila ustreza 
ceni paketa, od katere se odštejejo 
prihranki organizatorja. Dokazno breme, 
da je nadomestilo ustrezno, nosi 
organizator potovanja.

Or. de

Obrazložitev

Samo organizator potovanja lahko pove, koliko stroškov je prihranil. Samo on pozna druge 
stroške.

Predlog spremembe 63

Predlog direktive
Člen 10 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. V primeru neizogibnih ali izjemnih 
okoliščin na namembnem kraju ali v 
neposredni bližini, ki precej vplivajo na 
turistični paket, ima potnik pred začetkom 
turističnega paketa pravico do odstopa od 
pogodbe brez nadomestila.

2. V primeru neizogibnih ali izjemnih 
okoliščin na namembnem kraju ali v 
neposredni bližini po sklenitvi pogodbe, ki 
precej vplivajo na turistični paket, ima 
potnik pred začetkom turističnega paketa 
pravico do odstopa od pogodbe brez 
nadomestila. Te okoliščine na primer 
nastopijo, kadar na turistični paket 
pomembno vplivajo vojna ali naravna 
katastrofa. Šteje se, da obstajajo 
neizogibne in izjemne okoliščine zlasti 
takrat, kadar zanesljiva in javno dostopna 
poročila, kot so priporočila organov držav 
članic, ne priporočajo potovanja na 
namembni kraj.

Or. de

Obrazložitev

Ta dodatek je v skladu z uvodno izjavo 26, ki bi jo bilo treba zaradi večje jasnosti za 
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potrošnike vključiti tudi v zakonodajno besedilo. Potnik ne more uveljavljati pravice do 
odstopa od pogodbe, če je potovanje rezerviral kljub temu, da je vedel za izredne okoliščine v 
namembnem kraju.

Predlog spremembe 64

Predlog direktive
Člen 10 – odstavek 3 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) je za turistični paket prijavljenih manj 
oseb od najmanjšega števila, navedenega v 
pogodbi, ter organizator potovanja v roku 
iz pogodbe in najpozneje 20 dni pred 
začetkom turističnega paketa obvesti 
potnika o odstopu od pogodbe ali

(a) je za turistični paket prijavljenih manj 
oseb od najmanjšega števila, navedenega v 
pogodbi, ter organizator potovanja v roku 
iz pogodbe pred začetkom turističnega 
paketa, vendar najpozneje: 

i) do 20. dneva pred začetkom potovanja, 
ki traja več kot 6 dni,
ii) do sedmega dneva pred začetkom 
potovanja, ki traja od 2 do 6 dni,
iii) do 48 ur pred začetkom potovanja pri 
enodnevnih izletih,
obvesti potnika o odstopu od pogodbe ali

Or. de

Obrazložitev

Splošni rok 20 dni za posamezno vrsto potovanja je premalo prožen in bi ga bilo treba 
nadomestiti z razčlenjenim sistemom po avstrijskem zgledu. To velja za obe strani: za 
organizatorja, predvsem pa za potrošnika, ki si ne želi, da bi enodnevni izlet odpovedali 
izključno zato, ker mora organizator po zakonu 20 dni vnaprej vedeti število udeležencev.

Predlog spremembe 65

Predlog direktive
Člen 10 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Organizator potovanja v primerih 
odstopa od pogodbe iz odstavkov 1, 2 in 3 
v štirinajstih dneh povrne vsa
neupravičena plačila, ki jih je prejel od 

4. Organizator potovanja v primerih 
odstopa od pogodbe iz odstavkov 1, 2 in 3 
v štirinajstih dneh povrne vsa plačila, ki jih 
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potnika. je prejel od potnika.

Or. de

Obrazložitev

Težko je dokazati, katera plačila so bila neupravičena in kaj konkretno naj bi to pomenilo. 
Kdo bi nosil dokazno breme?

Predlog spremembe 66

Predlog direktive
Člen 11 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Če katera koli od storitev ni izvedena v 
skladu s pogodbo, organizator potovanja 
odpravi neskladnosti, razen če je to 
nesorazmerno.

2. Če katera koli od storitev ni izvedena v 
skladu s pogodbo, organizator potovanja 
odpravi neskladnosti, razen če je to 
nesorazmerno ali če je za to kriv potnik.
To velja tudi, če zahteve iz člena 12(3)(b) 
niso izpolnjene.

Or. de

Obrazložitev

Namen predloga spremembe je uskladitev s pravili o znižanju cene in nadomestilih, zato da 
bodo določbe skladne.

Predlog spremembe 67

Predlog direktive
Člen 11 – odstavek 4a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4a. V skladu z odstavkom 4 lahko potnik 
odstopi od pogodbe, če je bila neskladnost 
velika in nadomestna izpolnitev ni bila 
možna ali pa je bila neuspešna.

Or. de
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Predlog spremembe 68

Predlog direktive
Člen 11 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

5. Kolikor zaradi neizogibnih ali izjemnih 
okoliščin pravočasen povratek potnika ni 
mogoč, stroške podaljšanega bivanja, ki so 
omejeni na tri noči v vrednosti 100 EUR
na noč na potnika, krije organizator 
potovanj.

5. Kolikor zaradi neizogibnih ali izjemnih 
okoliščin pravočasen povratek potnika ni 
mogoč, stroške podaljšanega bivanja, ki so 
omejeni na pet noči na potnika, krije 
organizator potovanj. Za prenočitev 
poskrbi organizator, pri čemer upošteva 
kategorijo hotela, ki je bil prvotno 
rezerviran. Potnik lahko sam rezervira 
prenočitev samo, če organizator tega ni 
pripravljen ali ne more storiti. V tem 
primeru je upravičen do nadomestila za 
tri noči na potnika brez omejitve cene ali 
pet noči na potnika do višine 100 EUR na 
noč.

Or. de

Obrazložitev

Glede tega vprašanja je treba najti kompromis za vse udeležence. Če organizator sam poskrbi 
za prenočitev, bi moral kriti stroške za največ pet noči, brez omejitve cene. Če pa mora potnik 
sam rezervirati hotel, bi moralo nadomestilo znašati največ tri nočitve brez zgornje meje ali 
največ pet nočitev, pri čemer bi bila cena omejena na 100 EUR na noč.

Predlog spremembe 69

Predlog direktive
Člen 11 – odstavek 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

6. Omejitev stroškov iz odstavka 5 se ne 
uporablja za osebe z omejeno mobilnostjo, 
kot je določeno v Uredbi (ES) 
št. 1107/2006 Evropskega parlamenta in 
Sveta z dne 5. julija 2006 o pravicah 
invalidnih oseb in oseb z omejeno 
mobilnostjo v zračnem prevozu, in vsako 
osebo, ki jo spremlja, nosečnice, otroke 
brez spremstva ter osebe, ki potrebujejo 

6. V neizogibnih in izrednih okoliščinah je 
treba posebno pozornost nameniti osebam
z omejeno mobilnostjo. Organizator
njihove potrebe upošteva v okviru svojih 
zmožnosti.
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posebno zdravstveno pomoč, če je bil
organizator potovanja vsaj 48 ur pred 
začetkom turističnega paketa obveščen o 
njihovih posebnih potrebah. Organizator 
potovanja se ne more sklicevati na 
neizogibne ali izjemne okoliščine za 
omejitev stroškov iz člena 5, če takih 
okoliščin po pravu Unije, ki se uporablja, 
ne more uveljavljati zadevni prevoznik.
__________________
28 UL L 204, 26.7.2006, str. 1.

Or. de

Obrazložitev

Oseb z omejeno mobilnostjo glede tega ne bi smeli obravnavati ugodneje kot drugih potnikov. 
Prepoved omejevanja povračila stroškov za dodatne nočitve organizatorjem potovanj 
povzroča nedoločljivo tveganje. To bi škodovalo zlasti tistim organizatorjem, ki se 
osredotočajo predvsem na ponudbo potovanj osebam z omejeno mobilnostjo, zaradi česar bi 
organizacija tovrstnih potovanj postala manj privlačna.

Predlog spremembe 70

Predlog direktive
Člen 12 – odstavek 2 – pododstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Potnik je upravičen do 50-odstotnega 
znižanja cene, če je do neskladnosti prišlo 
zaradi neizogibnih ali izjemnih okoliščin.

Or. de

Obrazložitev

To določbo bi bilo treba iz tretjega prestaviti v drugi odstavek.

Predlog spremembe 71

Predlog direktive
Člen 12 – odstavek 3 – uvodni del
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Potnik ni upravičen do znižanja cene ali
povračila škode, če:

3. Potnik ni upravičen do povračila škode, 
če:

Or. de

Obrazložitev

Pravica do znižanja cene obstaja ne glede na razlog, zaradi katerega je prišlo do 
neskladnosti. Tovrstno znižanje cene je upravičeno, ker potnik ni prejel vseh storitev, ki jih je 
plačal in so bile navedene v pogodbi.

Predlog spremembe 72

Predlog direktive
Člen 12 – odstavek 3 – točka a – točka i i i

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

iii) posledica neizogibnih ali izjemnih 
okoliščin;

črtano

Or. de

Obrazložitev

Ta določba bi potrošnike nesorazmerno obremenila. Na tem mestu mora biti tveganje 
razdeljeno na pol.

Predlog spremembe 73

Predlog direktive
Člen 12 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

5. Kakršno koli nadomestilo ali znižanje 
cene po tej direktivi ne vpliva na pravice 
potnikov po Uredbi (ES) št. 261/200429, 
Uredbi (ES) št. 1371/200730, Uredbi (ES) 
št. 1177/201031 in Uredbi (ES) 
št. 181/201132. Potniki so upravičeni do 
vložitve zahtevkov po tej direktivi in 
navedenih uredbah, vendar v zvezi z istimi 
dejstvi ne smejo kopičiti pravic na podlagi 

5. Kakršno koli nadomestilo ali znižanje 
cene po tej direktivi ne vpliva na pravice 
potnikov po Uredbi (ES) št. 261/200429, 
Uredbi (ES) št. 1371/200730, Uredbi (ES) 
št. 1177/201031 in Uredbi (ES) 
št. 181/201132. Potniki so po tej direktivi in 
navedenih uredbah upravičeni do vložitve 
zahtevkov, zlasti zahtevkov za dodatno 
nadomestilo. Vendar se pravice do 
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različnih pravnih aktov, če pravice ščitijo 
iste interese ali imajo isti cilj.

nadomestila v zvezi z istimi dejstvi na 
podlagi različnih pravnih aktov ne smejo 
kopičiti.

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

Or. de

Obrazložitev

Sprememba je v skladu s spremembami uredbe o pravicah potnikov v letalskem prometu in 
upošteva postopke, ki potekajo pred Sodiščem Evropske unije (zadeva XZR/111/12).

Predlog spremembe 74

Predlog direktive
Člen 12 – odstavek 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

6. Zastaralni rok za vložitev reklamacij po 
tem členu je eno leto.

6. Zastaralni rok za vložitev reklamacij po 
tem členu je dve leti od datuma nastanka 
pravice.

Or. de

Obrazložitev

Dvoletni rok je enak roku, ki ga je odbor IMCO 5. 11. 2013 sprejel v zvezi z uredbo o 
pravicah potnikov v letalskem prometu.

Predlog spremembe 75

Predlog direktive
Člen 14 – odstavek 1 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Države članice zagotovijo, da organizator 
potovanja nemudoma zagotovi pomoč 
potniku v težavah, zlasti:

Države članice zagotovijo, da organizator 
potovanja nemudoma zagotovi ustrezno 
pomoč potniku v težavah, zlasti:
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Or. de

Predlog spremembe 76

Predlog direktive
Člen 14 – odstavek 1 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) s pomočjo potniku pri sredstvih 
komuniciranja na daljavo in nadomestnih 
potovalnih aranžmajih.

(b) s pomočjo potniku pri sredstvih 
komuniciranja na daljavo in pripravi
nadomestnih potovalnih aranžmajev.

Or. de

Predlog spremembe 77

Predlog direktive
Člen 14 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Če razmere nastanejo zaradi 
malomarnosti potnika ali jih je potnik 
povzročil namenoma, lahko organizator 
potovanja za tako pomoč zaračuna 
razumno provizijo.

Organizator potovanja lahko za tako 
pomoč zaračuna razumno provizijo.

Or. de

Obrazložitev

Predlog določa, da je mogoče zaračunati provizijo za takšno pomoč samo, kadar je potnik 
sam kriv za nastale težave. To za organizatorja potovanj pomeni visoko tveganje.

Predlog spremembe 78

Predlog direktive
Člen 15 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Države članice zagotovijo, da 
organizatorji potovanj in turistični agenti, 

1. Države članice zagotovijo, da 
organizatorji potovanj in turistični agenti, 
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ki ponujajo pomoč pri organizaciji 
potovanja, s sedežem na njihovem ozemlju
dobijo jamstva, da potnikom učinkovito in 
takoj povrnejo vsa plačila ter da jim v 
primeru insolventnosti omogočijo 
učinkovit in takojšnji povratek na kraj 
odhoda, če je v storitev vključen prevoz 
potnikov.

ki ponujajo paketna potovanja in pomoč 
pri organizaciji potovanja, dobijo jamstva, 
da potnikom učinkovito in takoj povrnejo 
vsa plačila ter da jim v primeru 
insolventnosti ali insolventnosti enega od 
organizatorjev, udeleženih pri organizaciji 
potovanja, omogočijo učinkovit in 
takojšnji povratek na kraj odhoda, če je v 
storitev vključen prevoz potnikov. Če je 
možno, se potnikom ponudi nadaljevanje 
potovanja.

Or. de

Obrazložitev

Določbe o učinkovitosti in obsegu zaščite pred insolventnostjo bi morale veljati tako za 
paketna potovanja kot za pomoč pri organizaciji potovanja in za vse udeležene strani. Vrnitev 
na primer ne bi smela biti takojšnja, če je potnik šele na začetku potovanja. Če je 
nadaljevanje potovanja smiselno, bi ga bilo treba ponuditi, dokler je to mogoče.

Predlog spremembe 79

Predlog direktive
Člen 16 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Če ima država članica pomisleke glede 
varstva v primeru insolventnosti za 
organizatorja potovanja ali turističnega 
agenta, ki ponuja pomoč pri organizaciji 
potovanja, ki ima sedež v drugi državi 
članici, a deluje na ozemlju zadevne 
države članice, zahteva pojasnilo od 
države članice ustanovitve. Države članice 
odgovorijo na zahteve drugih držav članic 
najpozneje v 15 delovnih dneh od 
njihovega prejema.

4. Če ima država članica pomisleke glede 
varstva v primeru insolventnosti za 
organizatorja potovanja ali turističnega 
agenta, ki ponuja pomoč pri organizaciji 
potovanja, ki ima sedež v drugi državi 
članici, zahteva pojasnilo od države članice 
ustanovitve. Države članice odgovorijo na 
zahteve drugih držav članic najpozneje v 
15 delovnih dneh od njihovega prejema.

Or. de

Obrazložitev

Sprememba je potrebna, ker bi drugače nastala vrzel v zvezi z odgovornostjo. Povezana je s 
členom 15(1).
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Predlog spremembe 80

Predlog direktive
Člen 17 – odstavek 1 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

b) da potnik v primeru insolventnosti 
turističnega agenta ali katerega koli od 
ponudnikov storitev ne bo upravičen do 
nobenih pravic, ki se s to direktivo 
priznavajo izključno potnikom, ki so kupili 
turistični paket, upravičen pa bo do 
povračila predplačila in do povratka na kraj 
odhoda, če je v storitev vključen prevoz 
potnikov.

b) da potnik v primeru insolventnosti 
turističnega agenta ali katerega koli od 
ponudnikov storitev ne bo upravičen do 
nobenih pravic, ki se s to direktivo 
priznavajo izključno potnikom, ki so kupili 
turistični paket, upravičen pa bo do 
povračila predplačila in do povratka na kraj 
odhoda, če je v storitev vključen prevoz 
potnikov in,

Or. de

Predlog spremembe 81

Predlog direktive
Člen 17 – odstavek 1 – točka b a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

ba) če je to primerno, da obstaja pravica 
do odstopa in kakšni so pogoji za njeno 
uveljavljanje.

Or. de

Predlog spremembe 82

Predlog direktive
Člen -18 (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen -18
Nezagotavljanje informacij

1. Če obstaja pravica do odstopa od 
pogodbe, vendar potnik o tem ni obveščen, 
lahko od pogodbe odstopi brez vsakih 
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stroškov zanj.
2. Če potnik ni obveščen o povišanju cene 
ali drugih dodatnih stroških, mu teh 
stroškov ni treba kriti.

Or. de

Predlog spremembe 83

Predlog direktive
Člen 18

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Kadar ima organizator potovanja sedež 
zunaj EGP, za turističnega agenta s 
sedežem v državi članici veljajo 
obveznosti, določene za organizatorje 
potovanj v poglavjih IV in V, razen če 
lahko turistični agent dokaže, da 
organizator potovanja ravna v skladu s 
poglavjema IV in V.

Kadar ima organizator potovanja sedež 
zunaj EGP, za turističnega agenta s 
sedežem v državi članici veljajo 
obveznosti, določene za organizatorje 
potovanj v poglavjih IV in V, razen če 
lahko turistični agent dokaže, da 
organizator potovanja ravna v skladu s 
poglavjema IV in V. Če ta organizator 
deluje kot turistični agent, še vedno velja 
obstoječa odškodninska odgovornost 
zaradi drugih kršitev pogodbenih 
obveznosti. Te določbe ne posegajo v 
druge nacionalne predpise o odgovornosti 
turističnih agentov.

Or. de

Predlog spremembe 84

Predlog direktive
Člen 19

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Država članica zagotovi, da je za vse 
napake pri postopku rezervacije, razen če 
jih je mogoče pripisati potniku ali 
neizogibnim in izjemnim okoliščinam,
odgovoren turistični agent, ki se je strinjal, 

Država članica zagotovi, da je za vse 
napake, ki jih je naredil pri postopku 
rezervacije, odgovoren turistični agent, ki 
se je strinjal, da opravi rezervacijo 
turističnega paketa ali ponudi pomoč pri 
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da opravi rezervacijo turističnega paketa ali 
ponudi pomoč pri organizaciji potovanja 
ali pomaga pri rezervaciji takih storitev.

organizaciji potovanja ali pomaga pri 
rezervaciji takih storitev. Turistični agent 
ni odgovoren, če je napake pri postopku 
rezervacije mogoče pripisati potniku ali 
neizogibnim in izjemnim okoliščinam.

Or. de

Obrazložitev

Iz prvotne uvodne izjave 37 izhaja, da je turistični agent za napake pri postopku rezervacije 
odgovoren samo, kadar jih je sam zagrešil. Da bi moral odgovarjati za stvari, ki niso v 
njegovi moči, bi bilo nesorazmerno. Zaradi tega je treba v ustreznem členu to tudi pojasniti.

Predlog spremembe 85

Predlog direktive
Člen 26 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Direktiva 90/314/EGS se razveljavi
[18 mesecev po začetku veljavnosti te 
direktive].

Direktiva 90/314/EGS se razveljavi
[24 mesecev po začetku veljavnosti te 
direktive].

Or. de

Predlog spremembe 86

Predlog direktive
Člen 27 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Države članice najpozneje [18 mesecev 
po začetku veljavnosti te direktive] 
sprejmejo in objavijo zakone in druge 
predpise, potrebne za uskladitev s to 
direktivo. Besedilo teh predpisov takoj 
sporočijo Komisiji.

Ne zadeva slovenske različice.

Or. de
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Predlog spremembe 87

Predlog direktive
Člen 27 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Te predpise uporabljajo od [18 mesecev
po začetku veljavnosti te direktive].

2. Te predpise uporabljajo od [24 mesecev
po začetku veljavnosti te direktive].

Or. de
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OBRAZLOŽITEV

Splošne opombe
Poročevalec pozdravlja revizijo Direktive 90/314/EES o paketnem potovanju, organiziranih 
počitnicah in izletih, ker je treba zlasti zagotoviti, da bodo njene določbe veljale tudi za 
spletne potovalne storitve. Zavedati pa se je treba, da se trg potovanj in počitnic nenehno 
spreminja, zlasti na spletu, in da se ves čas razvijajo novi poslovni koncepti. Če ne želimo, da 
bo direktiva zastarela že takrat, ko bo sprejeta, njeno področje uporabe ne bi smelo biti preveč 
ozko in specifično. Za vsako ceno je treba preprečiti razvijanje poslovnih modelov, katerih 
edini namen je izogibanje uporabi direktive. V zvezi s tem sta zlasti pomembni obveznost 
izvajanja direktive in obveznost držav članic, da jo izvršujejo, zagotavljajo njeno učinkovitost 
in področje uporabe določb o varstvu v primeru insolventnosti ter določijo kazni in jih v 
primeru neskladnosti podjetjem tudi naložijo. Prav tako pomembni sta medsebojno 
priznavanje določb o varstvu v primeru insolventnosti in upravno sodelovanje med državami 
članicami. Poleg tega je zlasti pomembno, da države članice sodelujejo s Komisijo, da bi 
javnost ozavestile o pravicah, ki izhajajo iz te direktive, in pojasnile, za katere vrste paketov 
velja in za katere ne.
Zagotoviti je treba tudi, da se nova direktiva in obstoječi predpisi o pravicah potnikov ne bodo 
prekrivali. Ključnega pomena je zagotoviti, da je kopičenje pravic mogoče samo, če se 
uveljavlja več zahtev. Udeležena podjetja morajo imeti možnost, da na podlagi notranje 
ureditve za obravnavanje zahtev, ki velja v potovalni industriji in ki je določena v nacionalni 
zakonodaji, drug od drugega zahtevajo nadomestilo. Potrošniki pa bi morali zahteve vedno 
uveljavljati pri organizatorjih potovanj, saj jih ta sektorska ureditev ne zadeva.

Popolna ali minimalna harmonizacija
Eno od osrednjih vprašanj pri reviziji direktive je, ali naj bo harmonizacija popolna ali 
minimalna. V predlogu Komisije to stališče ni jasno. Res je, da to ni enostavno, saj bi popolni 
harmonizaciji verjetno močno nasprotovale številne države članice. Kljub temu pa ne smemo 
pozabiti, da je končni cilj enotni trg. Potrošniki bi morali biti deležni enake ravni varstva in 
jasno opredeljenih pravic, ki so enake ne glede na to, ali prebivajo v mestu Eupen ali Aachen, 
ki sta oddaljena samo 16 km, vendar sta v različnih državah članicah. Poročevalec meni, da je 
popolna harmonizacija v interesu evropskih potrošnikov, na področju konkurence pa tudi 
evropskih podjetij. Da bi zagotovili enoten pristop, je bil v revidirano direktivo vključen nov 
člen z naslovom „Raven harmonizacije�, v katerem je dobesedno povzet člen 4 direktive o 
pravicah potrošnikov. V skladu s tem členom države članice ne smejo ohraniti ali uvesti 
nacionalnih pravnih določb, ki se razlikujejo od določb iz te direktive, razen če v njej ni 
določeno drugače. To velja tudi za bolj ali manj stroge pravne določbe, katerih namen je 
zagotoviti drugačno raven varstva potrošnikov. Poročevalec se zaveda, da bi lahko države 
članice temu ostro nasprotovale. Najpomembneje je vzpostaviti enotno raven varstva 
potrošnikov, da bi preprečili diskriminacijo potrošnikov iz držav članic, v katerih je raven 
varstva nižja. Cilj ne sme biti nižja, temveč višja splošna raven varstva.

Področje uporabe in opredelitev
Področje uporabe te direktive ne bi smelo zajemati paketov, ki jih pripravijo in nudijo fizične 
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ali pravne osebe, ki od te dejavnosti nimajo neposredne ali posredne finančne koristi. Zahteve 
ali obveznosti, povezane z zavarovanjem v primeru insolventnosti, ne bi smele veljati za 
potovanja za nekomercialne namene, ki jih organizirajo na primer nogometni klubi, šole, 
univerze ali dobrodelne organizacije, saj to ne bi bilo razumno. 
V členu 2 je treba pojasniti tudi pogoje za izključitev poslovnih potovanj iz področja uporabe 
te direktive. Zahtevati bi bilo treba okvirno pogodbo, vendar ne bi smelo biti obvezno, da je 
turistični agent, ki paket ponuja, specializiran za organizacijo poslovnih potovanj. Pojasniti je 
treba tudi, da je okvirna pogodba sklenjena s potnikovim delodajalcem kot pravno osebo.
Odstopanje iz člena 2, ki se nanaša na pomožne pogodbe, je bilo razširjeno in zajema 
pomožne storitve, ki so dopolnilne storitve v paketu. Namen tega predloga spremembe je 
zagotoviti, da turistični agenti, zlasti majhne lokalne potovalne agencije, nevede postanejo 
organizatorji paketnih potovanj že samo s tem, ko rezervirajo prevoz do kraja odhoda, na 
primer prevoz z vlakom do odhodnega letališča, in tako skupaj z dejanskim organizatorjem 
postanejo odgovorni za ves paket.

Edino merilo za opredelitev paketnega potovanja ali povezane organizacije potovanja, prej 
„pomoč pri organizaciji potovanja� (ta izraz bi bilo treba spremeniti, saj se v nekaterih 
državah članicah že uporablja z drugačnim pomenom), bi moralo biti, da je sestavljeno iz 
kombinacije različnih potovalnih storitev, kot je nastanitev, prevoz in najem avtomobila. 
Potovanja, sestavljena iz kombinacije dveh pomožnih storitev ali glavne storitve v 
kombinaciji z nepomembno pomožno storitvijo, ne bi smela spadati v področje uporabe te 
direktive. Enako velja za pogodbe o prevozu, ki vključujejo določbe o nastanitvi, kot je 
potovanje z vlakom s spalnim vagonom ali trajektom z nastanitvijo v kabini. Direktiva pa bi 
morala zajemati križarjenja in večdnevna potovanja z vlakom, pri katerih nastanitev ni na 
vlaku, saj je jasno, da gre za pakete s kombinacijo več ločenih elementov in ne vključujejo 
samo storitve prevoza.
Da bi se izognili prekomernemu obremenjevanju hotelskega sektorja, bi bilo treba iz področja 
uporabe te direktive izključiti prenočitev v hotelu v kombinaciji z vstopnico za glasbeno 
predstavo ali programom wellness, če je jasno, da pomožna storitev ni bistveni element 
potovanja. Pri določitvi, ali je pomožna storitev bistveni del paketa ali ne, ne bi smelo veljati 
samo merilo praga v vrednosti 20 % celotne cene, pač pa bi bilo treba ustrezno upoštevati 
naravo potovanja, jasno izražene želje potnika pri rezervaciji potovanja in opis potovanja, ki 
ga je pri rezervaciji predložil organizator.
Pomembno je vzpostaviti jasno razlikovanje med paketnim potovanjem in povezano 
organizacijo potovanja in pojasniti breme odgovornosti, zlasti glede zagotavljanja informacij 
pred sklenitvijo pogodbe.

Predpogodbene informacije, odpoved in odstop od pogodbe
Organizatorjem ne bi smeli nalagati prevelikih obveznosti glede zagotavljanja informacij pred 
sklenitvijo pogodbe. Nesorazmerno bi bilo na primer zahtevati, da natančno določijo jezik ali 
jezike, v katerih bodo potekale vse dejavnosti, ali navedejo, ali je za vse potovanje omogočen 
dostop za osebe z omejeno mobilnostjo. Informacije o tem bi bilo treba zagotoviti na zahtevo. 
Nasprotno pa je zlasti pomembno zagotoviti celovite kontaktne podatke nenazadnje tudi zato, 
da lahko potniki vložijo pritožbe glede neskladnosti. Določiti bi bilo treba tudi jasno pravico 
do odstopa od pogodb, sklenjenih zunaj poslovnih prostorov, in pogodb na daljavo. V tem 
primeru bi bilo treba potniku zagotoviti pravico, da od pogodbe odstopi v 24 urah od prejema 
potrditve rezervacije. To pa ne bi smelo veljati za pogodbe, sklenjene na daljavo manj kot 14 
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dni pred odhodom. Poleg tega bi potniki morali imeti možnost, da kadarkoli odstopijo od 
pogodbe, če plačajo ustrezno nadomestilo. Dokazno breme glede ustreznosti nadomestila bi 
moral nositi organizator, saj lahko le ta opredeli stroške, ki jih je ali ni imel zaradi odstopa od 
pogodbe. Če so na paket vplivale neizogibne in izredne okoliščine, kot je vojna ali naravna 
nesreča, bi moral potnik imeti možnost, da odstopi od pogodbe brez plačila nadomestila. To 
ne bi smelo veljati, če so te okoliščine prevladovale že pred rezervacijo paketa in je potnik 
vedel zanje.

Spremembe paketa, znižanje ali povišanje cene
V nekaterih primerih bi organizator morda moral enostransko spremeniti pogodbo o paketnem 
potovanju. Če se sprememba nanaša na glavni del paketa, ki se zaradi tega znatno spremeni, 
bi moral imeti potnik pravico, da odstopi od pogodbe brez finančne izgube. Moral bi imeti 
tudi možnost, da odstopi od celega paketa, vključno s pomožnimi storitvami, ki jih je 
rezerviral. Povišanje cene bi moralo biti omogočeno le, če bi presegalo 3 % celotne cene 
paketa. Ceno bi bilo treba znižati, če znižanje presega 3 % celotne cene. V primeru znižanja 
cene lahko organizator zaračuna administrativne stroške v znesku največ 10 EUR na potnika. 
Spremembe cene morajo biti pisno utemeljene. Kot pravna posledica povišanja cene za več 
kot 10 % ali dovoljene znatne spremembe pogodbe o paketnem potovanju bi moralo biti 
potniku omogočeno, da poleg pravice do odstopa od pogodbe brez denarne kazni izbere 
enakovreden paket. Pravica do odstopa od pogodbe sama po sebi velikokrat potniku ne 
koristi, če nato v kratkem času ne more rezervirati enakovrednega paketa. To je zlasti 
pomembno v visoki sezoni ali za (majhne) skupine potnikov ali družine. Zato morajo imeti 
potniki možnost izbire med tremi možnostmi: sprejeti paket z višjo ceno, sprejeti alternativni 
paket ali odstopiti od pogodbe o paketnem potovanju s pravico do takojšnjega povračila že 
plačane cene, vključno z vsemi pomožnimi stroški. Če se potnik ne odzove na obvestilo o 
spremembi pogodbe o paketnem potovanju ali povišanju cene za več kot 10 %, se šteje, da je 
višja cena paketa sprejeta. Dokazno bremev zvezi z zagotovitvijo te informacije bi moral 
nositi organizator.

Potniki v težavah 
Če se potniki med potovanjem znajdejo v težavah, ki jih ni mogoče pripisati organizatorju, bi 
moral ta kljub vsemu nemudoma zagotoviti ustrezno pomoč. To bi moralo zajemati 
zagotavljanje informacij, praktične pomoči, na primer v zvezi s telekomunikacijami, ali 
alternativne potovalne aranžmaje. Namen tega pa ni finančno obremeniti organizatorja, saj so 
okoliščine, v katerih se potnik znajde v kraju potovanja, v celoti zunaj nadzora organizatorja. 
Potnik mora sam plačati nastale stroške ali zahtevati povračilo od tretje osebe, za katero meni, 
da je odgovorna. V vsakem primeru bi morala za organizatorja veljati obveznost, da v okviru 
informacij pred sklenitvijo pogodbe pojasni priporočljivost sklenitve potovalnega zavarovanja 
in zavarovanja v primeru odpovedi.

Varstvo v primeru insolventnosti
Pomembno je določiti celovito varstvo v primeru insolventnosti. To mora vključevati 
finančna jamstva, pa tudi jamstvo takojšnjega povratka na kraj odhoda, če potnik obtiči v 
državi članici, ki ni njegova domača država. Potnike je treba zavarovati pred insolventnostjo 
organizatorja, turističnega agenta ali podjetja, ki sodeluje pri zagotavljanju povezane 
organizacije potovanja. V zvezi s tem pa je treba pojasniti, da v primeru insolventnosti ni 
nujno, da se potnik nemudoma vrne na kraj odhoda, saj bi se lahko zgodilo, da bi se bil potnik 
prisiljen vrniti, čeprav so se njegove počitnice šele začele. Potniku bi bilo treba ponuditi, da 
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nadaljuje počitnice, če je mogoče. 

Odgovornost brez krivde
Vprašanje odgovornosti brez krivde je prav tako zelo pomembno. Možnost uvedbe določbe o 
tovrstni odgovornosti ne gre kar zavrniti. Zagotoviti bi bilo treba na primer, da je organizator 
v določeni meri odgovoren, če potniku ne more zagotoviti pravočasnega povratka zaradi 
neizogibnih in izrednih okoliščin (člen 11), kot je določeno tudi v revidirani uredbi o pravicah 
letalskih potnikov (Uredba (ES) št. 261/2004). Razmere v sektorju paketnih potovanj niso v 
celoti primerljive s sektorjem potniškega letalstva, kjer gre samo za vprašanje zagotavljanja 
storitve prevoza. Zato je pomembno, da je za ureditev nastanitve v prvi vrsti odgovoren 
organizator. Potnik bi moral sam urediti nastanitev samo, če organizator izrecno navede, da 
tega ne želi ali ne more urediti. Če mora potnik sam poiskati nastanitev, bi morala biti pravica 
do povračila stroškov omejena na tri noči brez zgornje meje ali na pet noči z zgornjo mejo 
100 EUR na noč, kot predlaga Komisija. Drugače je v primeru odgovornosti brez krivde pri 
znižanju cene (člen 12). Predlog Komisije določa, da bi moral tveganje neskladnosti zaradi 
neizogibnih in izrednih okoliščin nositi potnik. Poročevalec meni, da bi morala to tveganje 
enakovredno nositi oba. 

Ker je časovni okvir za preučitev in sprejetje tega poročila zelo omejen, poročevalec vanj ni 
vključil številnih predlogov sprememb, ki bodo predlagani med postopkom. Podrobno 
preučitev predloga bo zagotovilo veliko število zadevnih interesnih skupin in njihova različna 
stališča o teh vprašanjih. Poleg tega je treba ustrezno upoštevati razvoj dogodkov na področju 
revizije uredbe o letalskih potnikih, saj se nekatere določbe obeh predlogov prekrivajo ali pa 
so enake. Pogajanja o reviziji omenjene uredbe še potekajo. Cilj poročevalca je doseči 
ravnovesje med interesi potrošnikov in potovalne industije. Dokončni izid bi moral zajemati 
vrsto zlahka razumljivih, jasnih in strukturiranih določb, ki bodo dovolj trdne, da bodo kos 
prihodnjemu razvoju dogodkov, in bodo vsem interesnim skupinam zagotavljale ustrezno 
varstvo na dolgi rok.


