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PR_COD_1amCom

Teckenförklaring

* Samrådsförfarande
*** Godkännandeförfarande

***I Ordinarie lagstiftningsförfarande (första behandlingen)
***II Ordinarie lagstiftningsförfarande (andra behandlingen)

***III Ordinarie lagstiftningsförfarande (tredje behandlingen)

(Det angivna förfarandet baseras på den rättsliga grund som angetts i 
förslaget till akt.)

Ändringsförslag till ett förslag till akt

När parlamentets ändringsförslag utformas i två spalter gäller följande:

Text som utgår markeras med fetkursiv stil i vänsterspalten. Text som ersätts 
markeras med fetkursiv stil i båda spalterna. Ny text markeras med fetkursiv 
stil i högerspalten.

De två första raderna i hänvisningen ovanför varje ändringsförslag anger 
vilket textavsnitt som avses i det förslag till akt som behandlas. Om ett 
ändringsförslag avser en befintlig akt som förslaget till akt är avsett att ändra 
innehåller hänvisningen även en tredje och en fjärde rad. Den tredje raden 
anger den befintliga akten och den fjärde vilken bestämmelse i denna akt 
som ändringsförslaget avser.

När parlamentets ändringsförslag utformas som en konsoliderad text 
gäller följande:

Nya textdelar markeras med fetkursiv stil. Textdelar som utgår markeras med 
symbolen ▌eller med genomstrykning. Textdelar som ersätts anges genom 
att ny text markeras med fetkursiv stil och text som utgår stryks eller 
markeras med genomstrykning.
Sådana ändringar som endast är tekniska och som gjorts av de berörda 
avdelningarna vid färdigställandet av den slutliga texten markeras däremot 
inte.
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FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om paketresor och assisterade 
researrangemang och om ändring av förordning (EG) nr 2006/2004 samt 
direktiv 2011/83/EU och om upphävande av rådets direktiv 90/314/EEG
(COM(2013)0512 – C7-0215/2013 – 2013/0246(COD))

(Ordinarie lagstiftningsförfarande: första behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

– med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet 
(COM(2013)0512),

– med beaktande av artiklarna 294.2 och 114 i fördraget om Europeiska unionens 
funktionssätt, i enlighet med vilka kommissionen har lagt fram sitt förslag för parlamentet 
(C7-0215/2013),

– med beaktande av artikel 294.3 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

– med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande1,

– med beaktande av Regionkommitténs yttrande2, 

– med beaktande av artikel 55 i arbetsordningen,

– med beaktande av betänkandet från utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd 
och yttrandena från utskottet för transport och turism och utskottet för rättsliga frågor 
(A7-0000/2013).

1. Europaparlamentet antar nedanstående ståndpunkt vid första behandlingen.

2. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram en ny text för parlamentet om 
den har för avsikt att väsentligt ändra sitt förslag eller ersätta det med ett nytt.

3. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet, 
kommissionen och de nationella parlamenten.

                                               
1 EUT L 0, 0.0.0000, s. 0.
2 EUT L 0, 0.0.0000, s. 0.
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Ändringsförslag 1

Förslag till direktiv
Rubrik 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Förslag till Förslag till

EUROPAPARLAMENTETS OCH 
RÅDETS DIREKTIV

EUROPAPARLAMENTETS OCH 
RÅDETS DIREKTIV

om paketresor och assisterade
researrangemang och om ändring av 
förordning (EG) nr 2006/2004 samt 
direktiv 2011/83/EU och om upphävande 
av rådets direktiv 90/314/EEG

om paketresor och sammanlänkade
researrangemang och om ändring av 
förordning (EG) nr 2006/2004 samt 
direktiv 2011/83/EU och om upphävande 
av rådets direktiv 90/314/EEG
(Denna ändring berör hela texten.)

Or. de

Motivering

Horisontellt ändringsförslag som berör hela texten. Den term som använts på tyska för 
assisterade researrangemang −”Bausteinreisen” − finns redan i tyska språket och avser 
resor där en researrangör erbjuder kunderna ett urval från ett fast utbud av tjänster. Sådana 
alternativ omfattas redan av tillämpningsområdet för direktivet om paketresor och omfattas 
av samma krav som konventionella paketresor. Den föreslagna kategorin ”linked travel 
arrangements” (sammanlänkade researrangemang) omfattar andra arrangemang.

Ändringsförslag 2

Förslag till direktiv
Skäl 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(5) I enlighet med artikel 26.2 i fördraget 
ska den inre marknaden omfatta ett område 
utan inre gränser där fri rörlighet för varor 
och tjänster samt etableringsfrihet 
säkerställs. En harmonisering av vissa 
aspekter av resepaketsavtal och assisterade 
researrangemang krävs för att det ska gå att 
upprätta en verklig inre marknad för 
konsumenter på detta område, varvid det 

(5) I enlighet med artikel 26.2 i fördraget 
ska den inre marknaden omfatta ett område 
utan inre gränser där fri rörlighet för varor 
och tjänster samt etableringsfrihet 
säkerställs. En harmonisering av de 
rättigheter och skyldigheter som följer av
resepaketsavtal och assisterade 
researrangemang krävs för att det ska gå att 
upprätta en verklig inre marknad för 
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gäller att åstadkomma rätt balans mellan en 
hög konsumentskyddsnivå och företagens 
konkurrenskraft.

konsumenter på detta område, varvid det 
gäller att åstadkomma rätt balans mellan en 
hög konsumentskyddsnivå och företagens 
konkurrenskraft.

Or. de

Ändringsförslag 3

Förslag till direktiv
Skäl 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(7) Majoriteten av de resenärer som köper 
resepaket utgörs av konsumenter i den 
mening som avses i EU:s 
konsumentlagstiftning. Samtidigt är det 
inte alltid lätt att skilja mellan konsumenter 
och företrädare för småföretag eller 
yrkesverksamma som bokar resor med 
anknytning till sitt företag eller sitt yrke 
genom samma bokningskanaler som 
konsumenterna. Det krävs ofta en liknande 
skyddsnivå för sådana resenärer. I gengäld 
bokar ofta större företag eller 
organisationer resor för sina anställda på 
grundval av ett ramavtal med företag som 
är specialiserade på affärsresor. Den 
senare typen av researrangemang kräver 
inte samma skyddsnivå som den som 
utformats för konsumenterna. Följaktligen 
ska detta direktiv endast gälla för 
affärsresenärer i den mån som dessa inte 
ordnar researrangemang på grundval av ett 
ramavtal. För att undvika 
sammanblandning med definitionen av 
termen ”konsument” i andra 
konsumentskyddsdirektiv, ska de personer 
som skyddas enligt detta direktiv benämnas 
”resenärer”.

(7) Majoriteten av de resenärer som köper 
resepaket utgörs av konsumenter i den 
mening som avses i EU:s 
konsumentlagstiftning. Samtidigt är det 
inte alltid lätt att skilja mellan konsumenter 
och företrädare för företag eller 
yrkesverksamma som bokar resor med 
anknytning till sitt företag eller sitt yrke 
genom samma bokningskanaler som 
konsumenterna. Det krävs ofta en liknande 
skyddsnivå för sådana resenärer. I gengäld 
bokar ofta företag eller organisationer resor 
för sina anställda, medlemmar och 
företrädare på grundval av ett ramavtal 
med företag. Den senare typen av 
researrangemang kräver inte samma 
skyddsnivå som den som utformats för 
konsumenterna. Följaktligen ska detta 
direktiv endast gälla för affärsresenärer i 
den mån som dessa inte ordnar 
researrangemang på grundval av ett 
ramavtal. För att undvika 
sammanblandning med definitionen av 
termen ”konsument” i andra 
konsumentskyddsdirektiv, ska de personer 
som skyddas enligt detta direktiv benämnas 
”resenärer”.

Or. de
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Motivering

Kompletteringen med medlemmar och företrädare tydliggör att ”arbetsgivare” avser en 
juridisk person. Kriteriet ”företag som är specialiserade på affärsresor” bör utgå eftersom 
det kan ge upphov till oklarheter. Ramavtal är ett tillräckligt villkor.

Ändringsförslag 4

Förslag till direktiv
Skäl 16

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(16) Det är uteslutande kombinationen av 
olika resetjänster, t.ex. inkvartering, 
passagerartransport med buss, tåg, båt eller 
flyg samt biluthyrning, som bör beaktas när 
det gäller att identifiera ett resepaket eller 
ett assisterat researrangemang. Inkvartering 
för bostadsändamål, inbegripet för 
långvariga språkkurser, bör inte betraktas 
som inkvartering i den mening som avses i 
detta direktiv.

(16) Det är kombinationen av olika 
resetjänster, t.ex. inkvartering, 
passagerartransport med buss, tåg, båt eller 
flyg samt biluthyrning, som bör beaktas när 
det gäller att identifiera ett resepaket eller 
ett assisterat researrangemang. Rena 
inkvarteringar på hotell med bokade 
arrangemang som musikalbiljetter eller 
wellnessbehandlingar bör undantas om 
dessa tjänster inte utgör en betydande del 
av resan eller om resans viktigaste del inte 
uttryckligen utgörs av den kompletterande 
tjänsten. Inkvartering för bostadsändamål 
för mer än en månad eller där det inte 
kan urskiljas något tydligt turiständamål, 
till exempel för långvariga språkkurser, bör 
inte betraktas som inkvartering i den 
mening som avses i detta direktiv.

Or. de

Ändringsförslag 5

Förslag till direktiv
Skäl 16a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(16a) Passagerartransport med buss, tåg, 
båt eller flyg där inkvartering ingår, till 
exempel färjeresor med övernattning eller 
tågresor i sovvagn, bör betraktas som 
enskilda resetjänster eftersom det är 
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tydligt att transportkaraktären dominerar.

Or. de

Ändringsförslag 6

Förslag till direktiv
Skäl 17

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(17) Andra turisttjänster som inträden till 
konserter, idrottsevenemang, utflykter eller 
evenemangsparker utgör tjänster som, i 
kombination med antingen 
passagerartransport, inkvartering och/eller 
biluthyrning, bör anses kunna utgöra ett 
resepaket eller ett assisterat 
researrangemang. Emellertid bör sådana 
resepaket endast omfattas av 
tillämpningsområdet för detta direktiv om 
den berörda turisttjänsten står för en 
betydande andel av resepaketet. I 
allmänhet bör en turisttjänst betraktas som 
en betydande andel av resepaketet om den 
står för mer än 20 % av det totala priset 
eller på annat sätt utgör ett väsentligt inslag 
i resan eller semestern. Kompletterande 
tjänster, som reseförsäkring, 
bagagetransport, måltider och städning som 
en del av inkvarteringen, bör inte i sig 
själva betraktas som turisttjänster.

(17) Andra turisttjänster som inträden till 
konserter, idrottsevenemang, utflykter eller 
evenemangsparker utgör tjänster som, i 
kombination med antingen 
passagerartransport, inkvartering och/eller 
biluthyrning, bör anses kunna utgöra ett 
resepaket eller ett assisterat 
researrangemang. Emellertid bör sådana 
resepaket endast omfattas av 
tillämpningsområdet för detta direktiv om 
den berörda turisttjänsten står för en 
betydande andel av resepaketet. I 
allmänhet bör en turisttjänst betraktas som 
en betydande andel av resepaketet om den 
uttryckligen betecknas som sådan, om den 
står för mer än 20 % av det totala priset 
eller på annat sätt utgör ett väsentligt inslag 
i resan eller semestern. Kompletterande 
tjänster, som i synnerhet reseförsäkring, 
transporter mellan järnvägsstation och 
inkvartering, transporter i början av resan 
och i samband med utflyktsresor,
bagagetransport, försäljning av liftkort, 
cykeluthyrning, måltider och städning som 
en del av inkvarteringen, bör inte i sig 
själva betraktas som turisttjänster.

Or. de

Ändringsförslag 7

Förslag till direktiv
Skäl 18
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(18) Det bör även klargöras att avtal genom 
vilka en näringsidkare ger resenären rätt att 
efter slutandet av avtalet välja bland ett 
urval av olika slags resetjänster, 
exempelvis när det gäller paketresor i 
presentkortsform, bör utgöra resepaket. 
Dessutom bör en kombination av 
resetjänster betraktas som ett resepaket då 
resenärens namn eller uppgifter som krävs 
för att genomföra bokningstransaktionen
överförs mellan näringsidkarna senast när 
bokningen av den första tjänsten 
bekräftats. Med uppgifter som krävs för 
att genomföra en bokningstransaktion 
avses kreditkortsuppgifter eller annan 
information som krävs för att erhålla en 
betalning. Å andra sidan bör överföringen 
av uppgifter som endast avser resmål eller 
restider inte vara tillräcklig.

(18) Det bör även klargöras att avtal genom 
vilka en näringsidkare ger resenären rätt att 
efter slutandet av avtalet välja bland ett 
urval av olika slags resetjänster, 
exempelvis när det gäller paketresor i 
presentkortsform, bör utgöra resepaket. 
Dessutom bör en kombination av 
resetjänster betraktas som ett resepaket då 
resenärens namn eller andra
bokningsuppgifter överförs mellan 
näringsidkarna. Dessutom bör 
kryssningsresor och tågresor på flera 
dagar med inkvartering betraktas som ett 
resepaket eftersom de är en kombination 
av passagerartransport, inkvartering och 
måltider.

Or. de

Motivering

Uttrycket ”uppgifter som krävs” är för vagt, det måste vara tydligt att det är 
bokningsuppgifter. Avgränsningen vid bokningstransaktionen innebär oacceptabla kryphål 
för att kringgå direktivet. Det är också tveksamt om kreditkortsuppgifter etc. får skickas 
vidare utan den resandes samtycke (uppgiftsskydd!). Dessutom bör en kryssningsresa eller en 
tågresa på flera dagar med inkvartering (t.ex. i Orientexpressen) betraktas som ett resepaket.

Ändringsförslag 8

Förslag till direktiv
Skäl 19

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(19) Eftersom behovet av att skydda 
resenärer är mindre i samband med 
kortvariga resor, och för att bespara 
näringsidkarna onödig byråkrati, bör resor 
som varar mindre än 24 timmar och som
inte inbegriper inkvartering samt tillfälligt 
anordnade resepaket uteslutas från 

(19) Eftersom behovet av att skydda 
resenärer är mindre i samband med 
kortvariga resor, och för att bespara 
näringsidkarna onödig byråkrati, bör resor 
som varar mindre än 24 timmar och som 
inte inbegriper inkvartering uteslutas från 
tillämpningsområdet för detta direktiv. Det 
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tillämpningsområdet för detta direktiv. samma bör gälla resepaket eller 
assisterade researrangemang som erbjuds 
eller sätts samman av en fysisk eller 
juridisk person som varken direkt eller 
indirekt har någon ekonomisk fördel av 
denna verksamhet.

Or. de

Motivering

Verksamheten får inte ens vid tillfälligt anordnade resor vara av affärsmässig art. 
Bowlingföreningars vänskapsresor bör till exempel inte omfattas eftersom de inte har 
kommersiell karaktär. Det förhåller sig emellertid annorlunda när det är frågan om en 
tillfälligt organiserad resa i kommersiellt syfte, till exempel en årlig pilgrimsresa till Mecka.

Ändringsförslag 9

Förslag till direktiv
Skäl 21

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(21) Vad gäller resepaket bör 
återförsäljarna tillsammans med arrangören 
ansvara för att tillhandahålla 
förhandsinformationen. Samtidigt bör det 
framhållas att de är ansvariga vid 
bokningsfel. För att främja 
kommunikation, framför allt i 
gränsöverskridande fall, bör resenärerna ha 
möjlighet att kontakta arrangören också via 
den återsäljare som de köpte resepaketet 
av.

(21) Vad gäller resepaket bör 
återförsäljarna tillsammans med arrangören 
ansvara för att tillhandahålla 
förhandsinformationen. Samtidigt bör det 
framhållas att de är ansvariga vid 
bokningsfel om de begår misstag under 
bokningsprocessen. För att främja 
kommunikation, framför allt i 
gränsöverskridande fall, bör resenärerna ha 
möjlighet att kontakta arrangören också via 
den återsäljare som de köpte resepaketet 
av.

Or. de

Motivering

Bakgrund till skäl 37 med liknande lydelse.

Ändringsförslag 10

Förslag till direktiv
Skäl 23
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(23) Viktig information, till exempel om 
resetjänsternas huvudegenskaper eller om 
priser, som tillhandahålls i annonser, på 
arrangörens webbplats eller i broschyrer 
som en del av förhandsinformationen bör 
vara bindande, såvida inte arrangören 
förbehåller sig rätten att ändra dessa inslag 
och förutsatt att sådana ändringar meddelas 
resenären på ett tydligt och framträdande 
sätt innan avtalet sluts. Mot bakgrund av 
den nya informationstekniken finns det 
emellertid inte längre något behov av att 
fastställa specifika regler för broschyrer, 
medan det, under vissa omständigheter, är 
lämpligt att säkerställa att ändringar som 
inverkar på avtalets fullgörande meddelas 
mellan parterna på ett hållbart medium 
som finns tillgängligt att hänvisa till i ett 
senare skede. Det bör alltid gå att ändra 
den informationen när båda 
avtalsparterna uttryckligen godkänner 
det.

(23) Viktig information, till exempel om 
resetjänsternas huvudegenskaper eller om 
priser, som tillhandahålls i annonser, på 
arrangörens webbplats eller i broschyrer 
som en del av förhandsinformationen bör 
vara bindande, såvida inte arrangören 
förbehåller sig rätten att ändra dessa inslag 
och förutsatt att sådana ändringar meddelas 
resenären på ett tydligt och framträdande 
sätt innan avtalet sluts.

Or. de

Ändringsförslag 11

Förslag till direktiv
Skäl 23a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(23a) Flygtider bör dessutom vara en 
integrerad del av avtalet och höra till en 
resas huvudsakliga egenskaper. 
Avvikelserna från dessa flygtider bör inte 
vara större än 3 timmar.

Or. de

Motivering

Arrangörer och flygbolag lockar ofta kunder med angenäma flygtider men flyttar sedan med 
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kort varsel framförallt paketresornas flygningar till billigare tider mitt i natten. För att 
förbättra servicen bör arrangörerna/flygbolagen vara skyldiga att hålla de avtalade 
flygtiderna och i god tid meddela avgångs- och ankomsttider för att resenären ska vara 
beredd på dem och kunna boka resan så som den när allt kommer omkring verkligen 
genomförs.

Ändringsförslag 12

Förslag till direktiv
Skäl 23b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(23b) Mot bakgrund av den nya 
informationstekniken finns det emellertid 
inte längre något behov av specifika 
regler för broschyrer, medan det bör 
säkerställas att ändringar som inverkar på 
avtalets fullgörande meddelas mellan 
parterna på ett varaktigt medium som 
finns tillgängligt att hänvisa till i ett 
senare skede. Det bör alltid gå att ändra 
den informationen när båda 
avtalsparterna uttryckligen godkänner 
det.

Or. de

Motivering

Textsegmentet kommer från skäl 23 (det gamla) men inskränkningen ”under vissa 
omständigheter” har strukits.

Ändringsförslag 13

Förslag till direktiv
Skäl 26

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(26) Eftersom resepaket ofta köps långt 
innan de fullgörs kan oförutsedda 
händelser inträffa. Därför bör resenären 
under särskilda förhållanden ha rätt att 
överlåta ett resepaket till en annan resenär. 
I sådana situationer bör arrangören kunna 
återfå sina utgifter, t.ex. om en 

(26) Eftersom resepaket ofta köps långt 
innan de fullgörs kan oförutsedda 
händelser inträffa. Därför bör resenären 
under särskilda förhållanden ha rätt att 
överlåta ett resepaket till en annan resenär. 
I sådana situationer bör arrangören kunna 
återfå sina utgifter, t.ex. om en 
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underleverantör kräver en avgift för att 
byta ut resenärens namn eller för 
avbokning av en resebiljett samt utfärdande 
av en ny. Resenärer bör även ha möjlighet 
att häva avtalet vid vilken tidpunkt som 
helst innan avresa mot en rimlig ersättning 
samt ha rätt att säga upp avtalet utan att 
behöva betala ersättning i händelse av att 
oundvikliga och extraordinära 
omständigheter som krig eller en 
naturkatastrof på ett betydande sätt skulle 
komma att påverka resepaketet. 
Oundvikliga och extraordinära 
omständigheter bör i synnerhet anses råda 
när tillförlitliga och för allmänheten 
tillgängliga rapporter, t.ex. 
rekommendationer utfärdade av 
medlemsstaternas myndigheter, avråder 
från resor till resmålet.

underleverantör kräver en avgift för att 
byta ut resenärens namn eller för 
avbokning av en resebiljett samt utfärdande 
av en ny. Resenärer bör även ha möjlighet 
att häva avtalet vid vilken tidpunkt som 
helst innan avresa mot en rimlig ersättning 
samt ha rätt att säga upp avtalet utan att 
behöva betala ersättning i händelse av att 
oundvikliga och extraordinära 
omständigheter som krig eller en 
naturkatastrof på ett betydande sätt skulle 
komma att påverka resepaketet och om 
dessa händelser inträffade efter det 
reseavtalet ingicks. Oundvikliga och 
extraordinära omständigheter bör i 
synnerhet anses råda när tillförlitliga och 
för allmänheten tillgängliga rapporter, t.ex. 
rekommendationer utfärdade av 
medlemsstaternas myndigheter, avråder 
från resor till resmålet.

Or. de

Motivering

Om resenären har bokat med kännedom om sådana omständigheter skulle det inte vara 
rimligt att kunna häva avtalet utan att betala ersättning.

Ändringsförslag 14

Förslag till direktiv
Skäl 28

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(28) I vissa fall bör arrangörer ha rätt att 
ensidigt införa ändringar i paketreseavtalet. 
Resenärerna bör emellertid ha rätt att säga 
upp ett avtal om de föreslagna ändringarna 
innebär en betydande ändring av något av 
resetjänsternas huvudinslag. Prishöjningar 
bör bara vara möjliga om det sker 
förändringar avseende bränslepriserna för 
passagerartransport, avseende skatter eller 
avgifter som tas ut av en tredje part som 
inte är direkt inblandad i fullgörandet av de 
inbegripna resetjänsterna eller avseende 

(28) I vissa fall bör arrangörer ha rätt att 
ensidigt införa ändringar i paketreseavtalet. 
Resenärerna bör emellertid ha rätt att säga 
upp ett avtal om de föreslagna ändringarna 
innebär en betydande ändring av något av 
resetjänsternas huvudinslag. Prishöjningar 
bör bara vara möjliga om det sker 
förändringar avseende bränslepriserna för 
passagerartransport, avseende skatter eller 
avgifter som tas ut av en tredje part som 
inte är direkt inblandad i fullgörandet av de 
inbegripna resetjänsterna eller avseende 
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växlingskurser av relevans för resepaketet 
och om det finns ett uttryckligt förbehåll i 
avtalet för prisändringar både uppåt och 
nedåt. Prishöjningar bör begränsas till 
10 % av resepaketets pris.

växlingskurser av relevans för resepaketet 
och om det finns ett uttryckligt förbehåll i 
avtalet för prisändringar både uppåt och 
nedåt. Resenärer bör ha rätt att säga upp 
avtalet utan att vara skyldiga att betala 
ersättning eller acceptera en likvärdig 
resa som arrangören erbjuder om 
prishöjningen överstiger 10 % av det 
ursprungliga resepaketets pris.

Or. de

Motivering

Enligt nuvarande bestämmelser skulle motiverade prishöjningar på över 10 procent inte vara 
möjliga.

Ändringsförslag 15

Förslag till direktiv
Skäl 28a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(28a) En prishöjning bör alltid motiveras 
skriftligen. Om priset höjs med mer än 
10 procent bör resenären skriftligen 
erbjudas att säga upp avtalet eller 
erbjudas en alternativ, likvärdig resa till 
det bokade priset på resan. Om resenären 
inte utnyttjar dessa erbjudanden bör det 
betraktas som ett godkännande av det 
högre priset på resan. Bevisbördan för att 
skrivelsen nått mottagaren bör vila på 
arrangören.

Or. de

Ändringsförslag 16

Förslag till direktiv
Skäl 31
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(31) Detta direktiv bör inte påverka 
resenärers rätt att lägga fram anspråk både 
enligt detta direktiv och enligt annan 
relevant unionslagstiftning, så att resenärer 
också fortsättningsvis kommer att ha 
möjlighet att kunna rikta anspråk mot 
arrangören, transportören eller vilken som 
helst annan ansvarig part eller, vilket också 
är möjligt, mot flera parter. Det bör 
klargöras att de inte kan samla rättigheter
enligt olika rättsliga grunder om 
rättigheterna skyddar samma intresse 
eller har samma syfte. Arrangörens ansvar 
påverkas inte av rätten att söka gottgörelse 
från tredje parter, inbegripet 
tjänsteleverantörer.

(31) Detta direktiv bör inte påverka 
resenärers rätt att lägga fram anspråk både 
enligt detta direktiv och enligt annan 
relevant unionslagstiftning, så att resenärer 
också fortsättningsvis kommer att ha 
möjlighet att kunna rikta anspråk mot 
arrangören, transportören eller vilken som 
helst annan ansvarig part eller, vilket också 
är möjligt, mot flera parter. Det bör 
klargöras att skadeståndskrav för samma 
omständighet inte får samlas enligt olika 
rättsliga grunder. Arrangörens ansvar 
påverkas inte av rätten att söka gottgörelse 
från tredje parter, inbegripet 
tjänsteleverantörer.

Or. de

Motivering

Se också ändringsförslaget till artikel 12.5.

Ändringsförslag 17

Förslag till direktiv
Skäl 32

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(32) Om en resenär hamnar i svårigheter 
under en resa eller semester bör arrangören 
vara skyldig att omedelbart tillhandahålla 
stöd. Sådant stöd bör huvudsakligen bestå 
av att i lämpliga fall tillhandahålla 
information om t.ex. hälso- och 
sjukvårdstjänster, lokala myndigheter och 
konsulärt stöd samt praktisk hjälp, t.ex. 
avseende distanskommunikation och 
alternativa researrangemang.

(32) Om en resenär hamnar i svårigheter 
under en resa eller semester bör arrangören 
vara skyldig att omedelbart tillhandahålla 
lämpligt stöd. Sådant stöd bör 
huvudsakligen bestå av att i lämpliga fall 
tillhandahålla information om t.ex. hälso-
och sjukvårdstjänster, lokala myndigheter 
och konsulärt stöd samt praktisk hjälp, t.ex. 
avseende distanskommunikation och 
tillhandahållande av alternativa 
researrangemang.

Or. de
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Motivering

Det bör klargöras att arrangören inte åläggs att t.ex. även stå för kostnaderna för de 
alternativa researrangemang som resenären är i behov av. Det ligger inte i arrangörens 
ansvarsområde om resenären utsätter sig för och/eller hamnar i svårigheter.

Ändringsförslag 18

Förslag till direktiv
Skäl 34

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(34) Medlemsstaterna bör säkerställa att 
resenärer som köper ett resepaket eller ett 
assisterat researrangemang skyddas fullt ut 
i händelse av att arrangören, den 
återförsäljare som har tillhandahållit det 
assisterade researrangemanget eller någon 
av tjänsteleverantörerna hamnar i 
obestånd. De medlemsstater i vilka 
arrangörer av resepaket och 
återförsäljare som tillhandahåller 
assisterade researrangemang är 
etablerade bör säkerställa att näringsidkare 
som erbjuder sådana kombinationer av 
resetjänster tillhandahåller säkerhet 
avseende återbetalning av resenärernas alla 
betalningar samt hemtransport i händelse 
av obestånd. Samtidigt som 
medlemsstaterna också fortsättningsvis ska 
få välja hur skyddet i händelse av obestånd 
ska ges bör medlemsstaterna säkerställa att 
deras nationella program för skydd i 
händelse av obestånd är effektiva och kan 
garantera omedelbar hemtransport av och 
återbetalning till alla resenärer som drabbas 
av obeståndet. Det nödvändiga skyddet i 
händelse av obestånd bör beakta den 
faktiska finansiella risken beträffande den 
verksamhet som bedrivs av arrangören, den 
berörda återförsäljaren eller 
tjänsteleverantören, inbegripet den typ av 
kombination av resetjänster som de säljer, 
förutsebara säsongsmässiga variationer 
samt förskottsbetalningarnas omfattning 
och det sätt på vilka dessa säkras. I enlighet 

(34) Medlemsstaterna bör säkerställa att 
resenärer som köper ett resepaket eller ett 
assisterat researrangemang skyddas fullt ut 
i händelse av att arrangören, den 
återförsäljare som har tillhandahållit det 
assisterade researrangemanget eller något 
av de företag som medverkar i det 
assisterade researrangemanget hamnar i 
obestånd. Medlemsstaterna bör säkerställa 
att näringsidkare som erbjuder sådana 
kombinationer av resetjänster 
tillhandahåller säkerhet avseende 
återbetalning av resenärernas alla 
betalningar samt hemtransport i händelse 
av obestånd. Samtidigt som 
medlemsstaterna också fortsättningsvis ska 
få välja hur skyddet i händelse av obestånd 
ska ges bör medlemsstaterna säkerställa att 
dessa regler för skydd i händelse av 
obestånd är effektiva och kan garantera 
hemtransport av och återbetalning till alla 
resenärer som drabbas av obeståndet. Det 
nödvändiga skyddet i händelse av obestånd 
bör beakta den faktiska finansiella risken 
beträffande den verksamhet som bedrivs av 
arrangören, den berörda återförsäljaren 
eller ett företag som medverkar i det 
assisterade researrangemanget, inbegripet 
den typ av kombination av resetjänster som 
de säljer, förutsebara säsongsmässiga 
variationer samt förskottsbetalningarnas 
omfattning och det sätt på vilka dessa 
säkras. I enlighet med Europaparlamentets 
och rådets direktiv 2006/123/EG av den 
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med Europaparlamentets och rådets 
direktiv 2006/123/EG av den 
12 december 2006 om tjänster på den inre 
marknaden25 får sådan säkerhet inte 
begränsas till intyg som utfärdas av 
finansiella operatörer som är etablerade i 
en viss medlemsstat i fall då skydd i 
händelse av obestånd kan tillhandahållas i 
form av en garanti eller en försäkring.

12 december 2006 om tjänster på den inre 
marknaden25 får sådan säkerhet inte 
begränsas till intyg som utfärdas av 
finansiella operatörer som är etablerade i 
en viss medlemsstat i fall då skydd i 
händelse av obestånd kan tillhandahållas i 
form av en garanti eller en försäkring.

__________________ __________________
25 EUT L 376, 27.12.2006, s. 36. 25 EUT L 376, 27.12.2006, s. 36.

Or. de

Ändringsförslag 19

Förslag till direktiv
Skäl 40

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(40) Antagandet av detta direktiv gör att 
det blir nödvändigt att anpassa vissa 
konsumentskyddslagar. Med beaktande av 
att Europaparlamentets och rådets 
direktiv 2011/83/EU av den 
25 oktober 2011 om 
konsumenträttigheter26 i sin nuvarande 
form inte gäller för avtal som omfattas av 
direktiv 90/314/EEG är det nödvändigt att 
ändra direktiv 2011/83/EU för att 
säkerställa att det gäller för assisterade 
researrangemang och att vissa 
konsumenträttigheter som fastställs i det 
direktivet också gäller för resepaket.

(40) Antagandet av detta direktiv gör att 
det blir nödvändigt att anpassa vissa 
konsumentskyddslagar. Med beaktande av 
att Europaparlamentets och rådets 
direktiv 2011/83/EU av den 
25 oktober 2011 om 
konsumenträttigheter26 i sin nuvarande 
form inte gäller för avtal som omfattas av 
direktiv 90/314/EEG är det nödvändigt att 
ändra direktiv 2011/83/EU för att 
säkerställa att det fortsättningsvis gäller för 
enskilda separata tjänster som ingår i ett 
assisterat researrangemang, såvida dessa 
separata tjänster inte i övrigt ligger 
utanför tillämpningsområdet för 
direktiv 2011/83/EU och vissa 
konsumenträttigheter som fastställs i det 
direktivet också gäller för resepaket.

__________________ __________________
26 EUT L 304, 22.11.2011, s. 64. 26 EUT L 304, 22.11.2011, s. 64.

Or. de
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Ändringsförslag 20

Förslag till direktiv
Artikel 1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Detta direktiv ska bidra till en väl 
fungerande inre marknad och till 
uppnåendet av en hög 
konsumentskyddsnivå genom att tillnärma 
vissa aspekter av medlemsstaternas lagar, 
regler och administrativa bestämmelser vad 
gäller avtal om paketresor och assisterade 
researrangemang som sluts mellan 
resenärer och näringsidkare.

Detta direktiv ska bidra till en väl 
fungerande inre marknad och till 
uppnåendet av en i möjligaste mån 
enhetlig hög konsumentskyddsnivå med 
avseende på medlemsstaternas lagar, regler 
och administrativa bestämmelser vad gäller 
avtal om paketresor och assisterade 
researrangemang som sluts mellan 
resenärer och näringsidkare. 

Or. de

Ändringsförslag 21

Förslag till direktiv
Artikel 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 1a
Harmoniseringsnivå

Medlemsstaterna får inte i sin nationella 
lagstiftning behålla eller införa 
bestämmelser som avviker från 
bestämmelserna i detta direktiv, inklusive 
strängare eller mindre stränga 
bestämmelser för att etablera en annan 
konsumentskyddsnivå om inget annat 
anges i detta direktiv.

Or. de

Motivering

Den nya texten är identisk med artikel 4 i direktivet om konsumenträttigheter från 2011. Den 
infördes för att säkerställa en enhetlig tillämpning och för att tydliggöra harmoniseringsnivån 
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som inte är tydligt formulerad i kommissionens förslag.

Ändringsförslag 22

Förslag till direktiv
Artikel 2 – punkt 2 – led aa (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(aa) Resepaket eller assisterade 
researrangemang som erbjuds eller sätts 
samman av en fysisk eller juridisk person 
som varken direkt eller indirekt har 
någon ekonomisk fördel av denna 
verksamhet.

Or. de

Motivering

Se även skäl 19 där det i den ursprungliga versionen talades om tillfälligt anordnade resor. 
Men det som är avgörande är vinstkriteriet. Välgörenhetsorganisationer, fotbollsklubbar, 
skolor o.s.v. ska inte omfattas. Annars skulle de också bli tvungna att teckna en försäkring 
mot insolvens och bli skadeståndsansvariga.

Ändringsförslag 23

Förslag till direktiv
Artikel 2 – punkt 2 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) Kompletterande avtal som omfattar 
finansiella tjänster.

(b) Kompletterande avtal om resetjänster 
som tillhandahålls som sidotjänster till 
resepaket eller kompletterande avtal som 
omfattar finansiella tjänster.

Or. de

Motivering

Det skulle inte vara rimligt att utsätta återförsäljare för risken att även hamna i en 
researrangörs roll eller att betraktas som leverantörer av ett assisterat researrangemang om 
de till ett bokat resepaket föremedlar en kompletterande tjänst, t.ex. en tågbiljett till 
flygplatsen. Då skulle återförsäljaren inte bara bli ansvarig för den bokade extra tjänsten 
utan också för resepaketet trots att arrangören redan är ansvarig för det.
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Ändringsförslag 24

Förslag till direktiv
Artikel 2 – punkt 2 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) Resepaket och assisterade 
researrangemang som köpts på grundval av 
ramavtal mellan en resenärs arbetsgivare 
och en näringsidkare som är specialist 
inom anordnandet av affärsresor.

(c) Resepaket och assisterade 
researrangemang som köpts på grundval av 
ramavtal för affärsresor.

Or. de

Ändringsförslag 25

Förslag till direktiv
Artikel 2 – punkt 2 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(d) Resepaket i samband med vilka högst 
en resetjänst enligt artikel 3.1 a–c 
kombineras med en resetjänst enligt 
artikel 3.1 d, om denna tjänst inte utgör en 
betydande del av resepaketet.

(d) Resepaket i samband med vilka högst 
en resetjänst enligt artikel 3.1 a–c 
kombineras med en resetjänst enligt 
artikel 3.1 d, om denna tjänst inte utgör en 
betydande del av resepaketet eller om det 
är tydligt att resans viktigaste del inte 
entydigt utgörs av den kompletterande 
tjänsten, och

Or. de

Motivering

Om den viktigaste delen entydigt utgörs av den kompletterande tjänsten och hotellet således 
endast bokades till följd av musikalen är direktivet tillämpligt. Men om det är frågan om en 
bisak som inte är den viktigaste delen (gästen stannar 5 nätter i staden och bokar 
musikalbiljetter för en kväll) bör denna bokning inte omfattas av direktivet.

Ändringsförslag 26

Förslag till direktiv
Artikel 2 – punkt 2 – led ea (nytt)



PE524.596v01-00 22/54 PR\1011179SV.doc

SV

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ea) Passagerartransport med buss, tåg, 
båt eller flyg där inkvartering ingår om 
det är tydligt att transportkaraktären 
dominerar.

Or. de

Ändringsförslag 27

Förslag till direktiv
Artikel 2 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Medlemsstaterna kan behålla eller 
införa bestämmelser vars 
tillämpningsområde går utöver de avtal 
som nämns i denna artikel.

Or. de

Ändringsförslag 28

Förslag till direktiv
Artikel 3 – led 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) inkvartering för andra ändamål än 
bostadsändamål,

(b) inkvartering för bostadsändamål om det 
inte är frågan om perioder på mer än en 
månad eller uppenbart inte finns något 
turiständamål,

Or. de

Motivering

”Inkvartering för andra ändamål än bostadsändamål” är missvisande. I en inkvartering 
ingår alltid även inslag som tjänar bostadsändamål. Här går det således endast att inrikta sig 
på ett annat kriterium, till exempel långvarighet eller turiständamålet. Ändringen görs i 
samband med ändringsförslaget till skäl 16 där till exempel långvariga språkkurser anges.
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Ändringsförslag 29

Förslag till direktiv
Artikel 3 – led 2 – led b – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) dessa tjänster, oberoende av om 
separata avtal har slutits med enskilda 
resetjänstleverantörer,

(b) dessa tjänster, oberoende av om 
separata avtal har slutits med enskilda 
resetjänstleverantörer, särskilt

Or. de

Motivering

För att säkerställa att även kommande marknadsföringsstrategier omfattas bör uppräkningen 
inte vara definitiv.

Ändringsförslag 30

Förslag till direktiv
Artikel 3 – led 2 – led b – led i

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(i) köps från ett enda försäljningsställe 
inom samma bokningsprocess,

(i) köps från ett enda försäljningsställe 
inom samma bokningsprocess såvida 
kombinationen av tjänster bevisligen sker 
enbart på resenärens önskan och efter 
klar och tydlig information om att 
resenären inte kommer att erhålla någon 
av de rättigheter som genom detta direktiv 
uteslutande beviljas paketresenärer,

Or. de

Motivering

Den rena förmedlingen av flera separata resetjänster via resebyråer med service över disk 
utifrån kundernas särskilda önskningar ska enligt angivna villkor fortfarande vara möjlig 
utan att dessa resebyråer i framtiden betraktas som arrangörer.
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Ändringsförslag 31

Förslag till direktiv
Artikel 3 – led 2 – led b – led v

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(v) köps från separata näringsidkare genom 
sammanlänkade bokningsprocesser via 
internet där resenärens namn eller de 
uppgifter som krävs för att fullborda 
bokningstransaktionen överförs mellan 
näringsidkarna senast när bokningen av 
den första tjänsten bekräftats.

(v) köps från separata näringsidkare genom 
sammanlänkade bokningsprocesser via 
internet där resenärens namn eller andra 
bokningsuppgifter som krävs för att 
fullborda bokningstransaktionen överförs 
mellan näringsidkarna.

Or. de

Motivering

”Uppgifter som krävs” är mycket otydligt och måste därför klargöras. Begränsningen till
bokningsperioden innebär oacceptabla kryphål för att kringgå direktivet.

Ändringsförslag 32

Förslag till direktiv
Artikel 3 – punkt 5 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(5) assisterat researrangemang: en 
kombination av minst två olika typer av 
resetjänster avsedda för samma resa eller 
semester, vilka inte utgör ett resepaket och 
som leder till slutandet av separata avtal 
med de enskilda resetjänstleverantörerna, 
om en återförsäljare förmedlar 
kombinationen, antingen

(5) assisterat researrangemang: en 
kombination av minst två olika typer av 
resetjänster avsedda för samma resa eller 
semester, vilka inte utgör ett resepaket och 
som leder till slutandet av separata avtal
med de enskilda resetjänstleverantörerna, 
om en medverkande leverantör eller en 
återförsäljare förmedlar kombinationen, 
antingen

Or. de

Motivering

Angående begreppet assisterat researrangemang se ändringsförslag 1. Den andra ändringen 
ska förhindra att sådana erbjudanden där en leverantör inte endast förmedlar utan även själv 
står för den första tjänsten och sedan gör det möjligt för resenären att boka en ytterligare 
tjänst via en annan leverantör utesluts ur denna definition.
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Ändringsförslag 33

Förslag till direktiv
Artikel 3 – led 5 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) på grundval av separata bokningar vid 
tidpunkten för ett enda besök hos eller en 
enda kontakt med försäljningsstället, eller

(a) genom att resenären väljer ut enskilda 
tjänster och betalar dem separat vid 
tidpunkten för ett enda besök hos eller en 
enda kontakt med försäljningsstället, eller

Or. de

Motivering

Enligt skäl 10 avses med uttrycket ”inom samma bokningsprocess” att resenären väljer ut 
resetjänsten innan resenären godkänner betalningen. Genom omformuleringen införs för 
tydlighetens skull denna avgränsning från skälet i artikeln.

Ändringsförslag 34

Förslag till direktiv
Artikel 3 – led 9 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) säljer eller erbjuder resepaket för 
försäljning, eller

(a) säljer eller erbjuder för försäljning 
resepaket som satts samman av 
arrangören, eller

Or. de

Motivering

Lydelsen kommer från det gamla direktivet och bör behållas för att säkerställa en tydlig 
avgränsning mellan de båda aktörerna.

Ändringsförslag 35

Förslag till direktiv
Artikel 3 – led 9 – led b
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) främjar anskaffandet av resetjänster 
som ingår i ett assisterat researrangemang 
genom att hjälpa resenärer att sluta 
separata avtal om resetjänster med enskilda 
tjänsteleverantörer.

(b) främjar anskaffandet av resetjänster 
som ingår i ett assisterat researrangemang 
genom att hjälpa resenärer att sluta 
separata avtal om resetjänster med enskilda 
tjänsteleverantörer bland vilka även 
återförsäljaren själv kan ingå.

Or. de

Motivering

Den föreslagna formuleringen är otydlig i betydelsen om en leverantör först säljer en tjänst 
under eget namn och sedan gör det möjligt för konsumenten att anslutningsvis boka fler 
tjänster från andra leverantörer. Ändringsförslaget tydliggör att en återförsäljare som säljer 
sin egen tjänst (t.ex. ett flygbolag) och sedan gör det möjligt att boka fler resetjänster från 
andra leverantörer omfattas av direktivet.

Ändringsförslag 36

Förslag till direktiv
Artikel 3 – led 12a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(12a) kompletterande tjänster: en icke 
fristående turisttjänst i samband med 
tillhandahållande eller komplettering av 
resetjänster som i synnerhet 
reseförsäkring, transporter mellan 
järnvägsstation och inkvartering, till 
avreseflygplatsen samt i samband med 
utflyktsresor, bagagetransport, försäljning 
av liftkort, cykeluthyrning, måltider och 
städning som en del av inkvarteringen.

Or. de

Motivering

En definition av ”kompletterande tjänster” förekommer i lagtexten och är därför på sin plats 
inte bara i skäl 17.
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Ändringsförslag 37

Förslag till direktiv
Artikel 3 – led 12b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(12b) transportör: en fysisk eller juridisk 
person som inte är arrangör eller 
återförsäljare och erbjuder tjänster för 
transport av resenärer.

Or. de

Motivering

Se även kompletteringen om internt ansvar och möjligheten att kräva ersättning av 
transportörer i interna relationer i artikel 11.8.

Ändringsförslag 38

Förslag till direktiv
Artikel 4 – punkt 1 – led a – led iii

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(iii) Inkvarteringens belägenhet, 
utmärkande kännetecken och kategori.

(iii) Inkvarteringens belägenhet, 
utmärkande kännetecken och officiella
kategori.

Or. de

Motivering

Detta är ett viktigt kännetecken och bör vara tydligt och bindande.

Ändringsförslag 39

Förslag till direktiv
Artikel 4 – punkt 1 – led a – led vi

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(vi) Det/de språk som aktiviteterna 
kommer att anordnas på.

(vi) Det/de språk som de väsentliga
aktiviteterna kommer att anordnas på.
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Or. de

Motivering

Det är inte alla ”aktiviteter” som bör omfattas. Det är till exempel inte viktigt för resenären 
att i förväg veta vilka språk busschauffören, massören eller kocken talar. Däremot är det nog 
viktigt att veta vilka språk som i huvudsak talas vid fritidsledningen för barn.

Ändringsförslag 40

Förslag till direktiv
Artikel 4 – punkt 1 – led a – led vii

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(vii) Huruvida tillträde för personer med 
nedsatt rörlighet garanteras under hela 
resan eller semestern.

(vii) På förfrågan huruvida tillträde för 
personer med en särskild nedsatt rörlighet 
garanteras under hela resan eller semestern.

Or. de

Motivering
Personer med nedsatt rörlighet kan till exempel också ha nedsatt syn eller vara gravida. 
Att ange allmänna uppgifter för varje tänkbar grupp torde vara alltför långtgående.
 Men denna information ska alltid lämnas på förfrågan.

Ändringsförslag 41

Förslag till direktiv
Artikel 4 – punkt 1 – led ca (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ca) Ångerrätten och dess villkor.

Or. de

Motivering

I rapporten ingår en ångerrätt för distansavtal och avtal som tecknas utanför fasta 
affärslokaler.

Ändringsförslag 42

Förslag till direktiv
Artikel 4 – punkt 1 – led e
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(e) Det minsta antalet personer som krävs 
för att resepaket ska genomföras och en
tidsgräns på minst 20 dagar före avresa 
för en eventuell inställning om inte antalet 
resenärer har uppnåtts.

(e) I förekommande fall det minsta antalet 
personer som krävs för att resepaket ska 
genomföras och den relevanta tidsgräns
som anges i artikel 10.3 för en eventuell 
inställning om inte antalet resenärer har 
uppnåtts.

Or. de

Motivering

Den allmänna tidsgränsen för inställning på 20 dagar för alla slags resor är för stel och 
därför rekommenderas en differentiering. Se ändringsförslaget till artikel 10.3.

Ändringsförslag 43

Förslag till direktiv
Artikel 4 – punkt 1 – led f

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(f) Allmän information om pass- och 
visumkrav, inbegripet ungefärlig tid för 
att erhålla visum för medborgare i den 
eller de medlemsstater som berörs samt 
information om hälsoformaliteter.

(f) Allmän information om pass- och 
visumkrav för medborgare i 
medlemsstaterna samt information om 
hälsoformaliteter för den bokade resan 
och vistelsen.

Or. de

Motivering

Eftersom direktivet riktar sig till resenärer från EU:s medlemsstater bör uppgifterna avse 
EU:s medlemsstater. Det är oklart vad ”som berörs” avser. Dessutom är det inte 
researrangörernas sak att ange och/eller uppdatera perioder som eventuellt ändras på grund 
av arbetsbelastning.

Ändringsförslag 44

Förslag till direktiv
Artikel 4 – punkt 1 – led fa (nytt)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(fa) Information om frivillig försäkring 
som täcker kostnaden för konsumentens 
avbeställning eller för assistans, inklusive 
hemtransport, i händelse av olycks- eller 
sjukdomsfall.

Or. de

Motivering

Denna bestämmelse från det ursprungliga direktivet 90/314 bör behållas eftersom en offentlig 
sjukförsäkring inte utgör en tillräcklig ersättning för en sådan försäkring.

Ändringsförslag 45

Förslag till direktiv
Artikel 4 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Den information som avses i punkt 1 ska 
tillhandahållas på ett klart och tydligt sätt.

2. Den information som avses i punkt 1 ska 
tillhandahållas på ett klart och tydligt sätt. 
Bevisbördan för att denna information 
getts till resenären ska vila på arrangören 
och även på återförsäljaren om 
resepaketet säljs via en återförsäljare.

Or. de

Ändringsförslag 46

Förslag till direktiv
Artikel 5 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska se till att 
arrangören inte ändrar den information som 
tillgängliggjorts för resenären enligt 
artikel 4.1 a, c, d, e och g, såvida inte 
arrangören förbehåller sig rätten att ändra 
denna information och informerar 
resenären om dessa ändringar på ett klart 

1. Medlemsstaterna ska se till att 
arrangören inte ändrar den information som 
tillgängliggjorts för resenären enligt 
artikel 4.1 a, c, d, e, f och g, såvida inte 
arrangören förbehåller sig rätten att ändra 
denna information. Alla ändringar i 
förhandsinformationen ska meddelas 
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och tydligt sätt innan avtalet ingås. resenären skriftligen på ett klart och 
tydligt sätt innan avtalet ingås.

Or. de

Motivering

Även pass- och visumkraven och perioderna för dessa i destinationsländerna kan ändras. Då 
krävs det att även arrangören ändrar detta och framförallt också informerar om det.

Ändringsförslag 47

Förslag till direktiv
Artikel 5 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Om den information om sådana 
tilläggsavgifter eller övriga kostnader som 
avses i artikel 4 c inte tillhandahålls före 
avtalets ingående, ska resenären inte stå för 
dessa avgifter eller övriga kostnader.

2. Om den information om sådana 
tilläggsavgifter eller övriga kostnader som 
avses i artikel 4.1 c inte tillhandahålls 
skriftligen före avtalets ingående, ska 
resenären inte stå för dessa avgifter eller 
övriga kostnader.

Or. de

Ändringsförslag 48

Förslag till direktiv
Artikel 6 – punkt 2 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) Uppgifterna för den kontaktpunkt som
resenären kan vända sig till för att klaga 
på eventuell bristande efterlevnad som 
denne upplever på plats.

(c) Information om alla relevanta 
kontaktuppgifter som resenären upplever 
att tjänsterna inte fullgörs i enlighet med 
avtalet samt information om hur 
resenären bör göra.

Or. de

Motivering

Enligt artikel 12.3 b är resenärerna skyldiga att utan onödigt dröjsmål informera arrangören 
så snart de upplever bristande överensstämmelse. Arrangörens skyldighet att informera 
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kunden om förfarandet för klagomål bör stå i överensstämmelse med resenärens skyldighet. 
Detta säkerställer att konsumenterna känner till exakt vilka åtgärder de ska vidta.

Ändringsförslag 49

Förslag till direktiv
Artikel 6 – punkt 2 – led f

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(f) Om minderåriga reser inom ramen för 
ett resepaket som inbegriper inkvartering, 
information som möjliggör direkt kontakt 
med den minderårige eller den person som 
är ansvarig på den plats där den 
minderårige vistas.

(f) Om minderåriga reser inom ramen för 
ett resepaket som inbegriper inkvartering,
och inte reser i sällskap med sina 
föräldrar eller vårdnadshavare,
information som för en förälder eller 
vårdnadshavare möjliggör direkt kontakt 
med den minderårige eller den person som 
är ansvarig på den plats där den 
minderårige vistas.

Or. de

Ändringsförslag 50

Förslag till direktiv
Artikel 6 – punkt 2 – led g

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(g) Information om tillgängliga 
mekanismer för alternativ tvistlösning 
online.

(g) Information om tillgängliga 
mekanismer för alternativ tvistlösning 
enligt direktiv 2013/11/ EU och 
tvistlösning online enligt 
förordning 2013/524/EU.

Or. de

Motivering

De båda texter till vilka det hänvisas har antagits och ska därför tillämpas i denna form 
istället för att det ska skapas oklarhet med odefinierade hänvisningar.
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Ändringsförslag 51

Förslag till direktiv
Artikel 7 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska säkerställa att en 
resenär, efter att ha givit arrangören rimligt
varsel på ett varaktigt medium före 
avresan, kan överlåta avtalet till en person 
som uppfyller de villkor som gäller för 
detta avtal.

1. Medlemsstaterna ska säkerställa att en 
resenär, efter att ha givit arrangören varsel 
på ett varaktigt medium senast 7 dagar
före avresan, kan överlåta avtalet till en 
person som uppfyller de villkor som gäller 
för detta avtal.

Or. de

Motivering

Odefinierade tidsgränser bör undvikas.

Ändringsförslag 52

Förslag till direktiv
Artikel 8 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) kostnaden för bränsle för transporten av 
passagerarna,

(a) kostnaden för transporten av 
passagerarna, inklusive bränslekostnader,

Or. de

Ändringsförslag 53

Förslag till direktiv
Artikel 8 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. En prissänkning enligt punkt 1 ska slå 
igenom från och med en prisändring på 
3 procent, en prishöjning kan göra det 
från och med 3 procent. En prishöjning 
ska meddelas resenären skriftligen och 
motiveras. I händelse av en prissänkning 
kan arrangören schablonmässigt ta ut 
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10 euro per resenär i administrativa 
avgifter.

Or. de

Motivering

För att undvika orimliga formaliteter och kostnader bör en minimigräns införas.

Ändringsförslag 54

Förslag till direktiv
Artikel 8 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Den prisökning som avses i punkt 1 ska 
inte överstiga 10 % av resepaketets pris.

2. Om den prisökning som avses i punkt 1 
överstiger 10 % av resepaketets pris har 
arrangören de informationsskyldigheter 
och resenären de rättigheter som anges i 
artikel 9.2. 

Or. de

Motivering

Annars skulle i princip en schablonmässig höjning vara möjlig och tillåten utan att skäl 
anges.

Ändringsförslag 55

Förslag till direktiv
Artikel 9 – punkt 2 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Om arrangören före avresan är tvungen 
att väsentligen ändra några av de 
huvudsakliga egenskaperna hos de 
resetjänster som avses i artikel 4 a eller de 
särskilda krav som avses i artikel 6.2 a, ska 
arrangören utan onödigt dröjsmål 
informera resenären på ett klart och tydligt 
sätt på ett varaktigt medium om

2. Om arrangören före avresan är tvungen 
att väsentligen ändra några av de 
huvudsakliga egenskaperna hos de 
resetjänster som avses i artikel 4.1 a eller 
de särskilda krav som avses i artikel 6.2 a 
eller höja priset på resan med mer än 
10 procent av det avtalade priset, ska 
arrangören utan onödigt dröjsmål 
informera resenären på ett klart och tydligt 
sätt på ett varaktigt medium om
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Or. de

Ändringsförslag 56

Förslag till direktiv
Artikel 9 – punkt 2 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) de föreslagna ändringarna, och (a) de föreslagna ändringarna och deras 
inverkan på resans pris, och

Or. de

Ändringsförslag 57

Förslag till direktiv
Artikel 9 – punkt 2 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) det faktum att resenären kan säga upp 
avtalet utan påföljder inom en angiven och 
skälig tidsfrist och att om detta inte sker 
kommer de föreslagna ändringarna anses 
ha godkänts.

(b) i de fall där den gjorda ändringen har 
betydande inverkan på genomförandet av 
resan om det faktum att resenären kan säga 
upp avtalet utan påföljder inom en angiven 
och skälig tidsfrist eller alternativt kan 
acceptera ett annat likvärdigt erbjudande 
från arrangören.

Or. de

Motivering

Ändringens betydelse är av stor vikt. Att enbart ha rätt att säga upp avtalet är på kort sikt inte 
något alternativ för resenärerna eftersom det kort före avresan även i prishänseende inte 
torde finnas någon likvärdig ersättning. Arrangörer ska därför erbjuda ett alternativ.

Ändringsförslag 58

Förslag till direktiv
Artikel 9 – punkt 2 – led ba (nytt)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ba) det faktum att den föreslagna 
ändringen av avtalet anses ha godkänts 
om resenären inte har utnyttjat rätten att 
säga upp avtalet eller ett alternativt 
reseerbjudande.

Or. de

Ändringsförslag 59

Förslag till direktiv
Artikel 9 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Om de ändringar av avtalet som avses i 
punkt 2 leder till ett resepaket som har 
lägre kvalitet eller värde ska resenären ha 
rätt till en rimlig prissänkning.

3. Om de ändringar av avtalet eller det 
alternativa erbjudande som avses i 
punkt 2 leder till ett resepaket som har 
lägre kvalitet eller värde ska resenären ha 
rätt till en rimlig prissänkning.

Or. de

Ändringsförslag 60

Förslag till direktiv
Artikel 9 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Om avtalet sägs upp enligt punkt 2 b ska 
arrangören betala tillbaka alla de 
betalningar som erhållits från resenären 
inom 14 dagar efter det att avtalet sagts 
upp. Resenären har i förekommande fall 
rätt till ersättning i enlighet med artikel 12.

4. Om avtalet sägs upp enligt punkt 2 b ska 
arrangören betala tillbaka alla de 
betalningar som erhållits från resenären 
inom 14 dagar efter det att avtalet sagts 
upp, inklusive betalningar för 
kompletterande tjänster som bokats via 
arrangören, som till exempel en rese- eller 
avbeställningsförsäkring eller extra 
aktiviteter på plats som bokats. Resenären 
har i förekommande fall rätt till ersättning i 
enlighet med artikel 12.



PR\1011179SV.doc 37/54 PE524.596v01-00

SV

Or. de

Motivering

Det måste säkerställas att det sker en fullständig ersättning för alla kostnader som uppkommit 
genom bokningen.

Ändringsförslag 61

Förslag till direktiv
Artikel 10 – punkt -1 (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

-1. När det gäller avtal som tecknas 
utanför fasta affärslokaler eller 
distansavtal har resenären 24 timmars 
ångerrätt efter det att 
bokningsbekräftelsen meddelats. Detta 
gäller inte distansavtal som slutits senare 
än 14 dagar före avresan.

Or. de

Motivering

Det skulle bli svårigheter med en längre ångerrätt eftersom uppsägningen måste skickas 
vidare till många separata tjänsteleverantörer. En 24 timmars ångerrätt borde dock vara 
möjlig att genomföra.

Ändringsförslag 62

Förslag till direktiv
Artikel 10 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska se till att resenären 
kan säga upp avtalet före avresan mot en 
rimlig ersättning till arrangören. Avtalet 
kan ange skäliga standardiserade 
uppsägningsavgifter på grundval av 
tidpunkten för uppsägningen och 
sedvanliga kostnadsbesparingar och 
intäkter från ett alternativt utnyttjande av 
resetjänsterna. Om det inte finns några 
standardiserade uppsägningsavgifter ska 

1. Medlemsstaterna ska se till att resenären 
kan säga upp avtalet före avresan mot en 
rimlig ersättning till arrangören. Avtalet 
kan ange skäliga standardiserade 
uppsägningsavgifter på grundval av 
tidpunkten för uppsägningen och 
sedvanliga kostnadsbesparingar och 
intäkter från ett alternativt utnyttjande av 
resetjänsterna. Om det inte finns några 
standardiserade uppsägningsavgifter ska 
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summan av ersättningen motsvara 
resepaketets pris minus de 
kostnadsbesparingar som gjorts av 
arrangören.

summan av ersättningen motsvara 
resepaketets pris minus de 
kostnadsbesparingar som gjorts av 
arrangören. Bevisbördan för att 
ersättningen är rimlig ska vila på 
arrangören.

Or. de

Motivering

Det är bara arrangören som kan visa vilka kostnadsbesparingar som görs. Det är bara 
arrangören som känner till intäkterna från ett alternativt utnyttjande av resetjänsterna.

Ändringsförslag 63

Förslag till direktiv
Artikel 10 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Resenären ska ha rätt att säga upp avtalet 
före avresan utan ersättning i händelse av 
oundvikliga eller extraordinära händelser 
som skett på resmålet eller i dess 
omedelbara närhet och som väsentligen 
påverkar resepaketet.

2. Resenären ska ha rätt att säga upp avtalet 
före avresan utan ersättning i händelse av 
oundvikliga eller extraordinära händelser 
som efter avtalets ingående skett på 
resmålet eller i dess omedelbara närhet och 
som väsentligen påverkar resepaketet. 
Sådana händelser är till exempel om 
resepaketet väsentligen påverkas av krig 
eller en naturkatastrof. Oundvikliga och 
extraordinära omständigheter anses i 
synnerhet råda när tillförlitliga och för 
allmänheten tillgängliga rapporter, t.ex. 
rekommendationer utfärdade av 
medlemsstaternas myndigheter, avråder 
från resor till resmålet.

Or. de

Motivering

Denna komplettering överensstämmer med skäl 26 som konsumenterna för förståelsens skull 
också måste ha tillgång till i lagtexten. Ångerrätten kan inte gälla om resenären redan när 
resan bokas känner till att det råder extraordinära omständigheter på platsen.
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Ändringsförslag 64

Förslag till direktiv
Artikel 10 – punkt 3 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) antalet personer som köpt resepaketet är 
mindre än det minsta antal som anges i 
avtalet och arrangören meddelar resenären 
om uppsägningen inom den period som 
fastställts i avtalet och inte senare än 
20 dagar före avresan, eller

(a) antalet personer som köpt resepaketet är 
mindre än det minsta antal som anges i 
avtalet och arrangören meddelar resenären 
om uppsägningen inom den period som 
fastställts i avtalet, dock inte senare än 

i) 20 dagar före avresan vid resor på mer 
än 6 dagar
ii) 7 dagar före avresan vid resor på 2 till 
6 dagar
iii) 48 timmar före avresan vid dagsresor,

eller

Or. de

Motivering

Den generella tidsgränsen på 20 dagar för alla slags resor är för stel, här är det 
ändamålsenligt med en differentiering i anslutning till det beprövade österrikiska systemet. 
Detta gäller båda parter: företagen men framförallt även konsumenterna. En konsument har 
ju inte någon nytta av att en dagsutflykt ställs in 20 dagar före avresan på grund av 
tidsgränsen eller därför att arrangören enligt lag är skyldig att redan 20 dagar i förväg ha 
kännedom om ett bestämt antal deltagare.

Ändringsförslag 65

Förslag till direktiv
Artikel 10 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. I händelse av uppsägning enligt 
punkterna 1, 2 och 3 ska arrangören ersätta 
alla felaktiga betalningar som gjorts av 
resenären inom 14 dagar.

4. I händelse av uppsägning enligt 
punkterna 1, 2 och 3 ska arrangören ersätta 
alla betalningar som gjorts av resenären 
inom 14 dagar.

Or. de
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Motivering

Det torde vara svårt att bevisa vilka betalningar som varit felaktiga och vad som egentligen 
menas med det. Vem ska bevisa det?

Ändringsförslag 66

Förslag till direktiv
Artikel 11 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Om någon av tjänsterna inte fullgörs i 
enlighet med avtalet ska arrangören 
avhjälpa den bristande överensstämmelsen, 
såvida inte detta är oproportionerligt.

2. Om någon av tjänsterna inte fullgörs i 
enlighet med avtalet ska arrangören 
avhjälpa den bristande överensstämmelsen, 
såvida inte detta är oproportionerligt eller 
den bristande överensstämmelsen kan 
tillskrivas resenären. Detta gäller också 
om villkoret i artikel 12.3 inte uppfylls.

Or. de

Motivering

Ändringen syftar till att uppnå överensstämmelse med reglerna om prissänkning och 
skadestånd för att bestämmelserna ska vara enhetliga.

Ändringsförslag 67

Förslag till direktiv
Artikel 11 – punkt 4a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4a. I fråga om punkt 4 kan resenären 
säga upp avtalet såvida den bristande 
överensstämmelsen är betydande och ett 
fullgörande i efterhand inte var möjligt 
eller inte var framgångsrikt.

Or. de
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Ändringsförslag 68

Förslag till direktiv
Artikel 11 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Om det är omöjligt att säkerställa 
resenärens hemresa i rätt tid på grund av 
oundvikliga och extraordinära 
omständigheter, ska arrangören endast stå 
för kostnader för fortsatt vistelse som på 
högst 100 euro per natt och tre nätter per 
resenär.

5. Om det är omöjligt att säkerställa 
resenärens hemresa i rätt tid på grund av 
oundvikliga och extraordinära 
omständigheter, ska arrangören endast stå 
för kostnader för fortsatt vistelse på högst 
fem nätter per resenär. Arrangören ska 
säkerställa inkvarteringen och i fråga om 
hotellkategorin beakta den bokade 
kategorin. Endast om arrangören 
uttryckligen inte själv kan eller vill ordna 
inkvarteringen kan resenären själv boka. 
Resenären kan då kräva ersättning av 
arrangören för antingen högst tre nätter 
per resenär utan något pristak eller högst 
fem nätter per resenär på högst 100 euro 
per natt.

Or. de

Motivering

Det gäller att hitta en välavvägd kompromiss för alla aktörer. Om arrangören själv ordnar 
inkvarteringen bör arrangören stå för kostnaderna i högst 5 nätter utan något pristak. Om 
resenären emellertid själv måste boka bör resenären få ersättning för kostnaderna för 
antingen högst 3 nätter utan pristak eller högst 5 nätter men begränsade till ett pris på högst 
100 euro per natt.

Ändringsförslag 69

Förslag till direktiv
Artikel 11 – punkt 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6. Den kostnadsbegränsning som avses i 
punkt 5 ska inte gälla för personer med 
nedsatt rörlighet i enlighet med 
Europaparlamentets och rådets 
förordning (EG) nr 1107/2006 av den 
5 juli 2006 om rättigheter för personer 

6. I händelse av oundvikliga och 
extraordinära omständigheter ska särskild
hänsyn tas till personer med nedsatt 
rörlighet. Arrangören ska så långt det är 
möjligt beakta de olika behov som 
personer med nedsatt rörlighet har.
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med funktionshinder och personer med 
nedsatt rörlighet28 eller för personer som 
medföljer dem, gravida kvinnor och 
ensamresande barn samt personer i behov 
av särskild medicinsk hjälp, under 
förutsättning att de har meddelat 
arrangören om sina särskilda behov minst 
48 timmar före avresan. Arrangören får 
inte åberopa oundvikliga och 
extraordinära omständigheter för att 
begränsa de kostnader som avses i 
punkt 5 om den relevanta transportören 
inte är beroende av dessa omständigheter 
enligt gällande EU-lagstiftning.
__________________
28 EUT L 204, 26.7.2006, s. 1.

Or. de

Motivering

Personer med nedsatt rörlighet bör inte få fördelar jämfört med medresenärer. Förbudet att 
begränsa tilläggskostnaderna för extra inkvartering utgör en oförutsebar risk för arrangören. 
Särskilt för arrangörer som inriktar sig på resor med en hög andel resenärer med nedsatt 
rörlighet kommer denna belastning att medföra betydande nackdelar vilket kommer att göra 
detta affärsområde mindre attraktivt.

Ändringsförslag 70

Förslag till direktiv
Artikel 12 – punkt 2 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Resenären har rätt till en prissänkning på 
50 procent om den bristande 
överensstämmelsen berodde på 
oundvikliga eller extraordinära 
omständigheter.

Or. de

Motivering

En proportionell sänkning är på sin plats här i punkt 2 istället för i punkt 3.



PR\1011179SV.doc 43/54 PE524.596v01-00

SV

Ändringsförslag 71

Förslag till direktiv
Artikel 12 – punkt 3 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Resenären ska inte ha rätt till 
prissänkning eller skadestånd om

3. Resenären ska inte ha rätt till skadestånd 
om

Or. de

Motivering

Rätten till prissänkning bör föreligga oberoende av orsaken till den bristande 
överensstämmelsen. En sådan prissänkning är sakligt motiverad därför att resenären inte har 
fått hela den avtalsenliga tjänsten för det pris som betalats.

Ändringsförslag 72

Förslag till direktiv
Artikel 12 – punkt 3 – led a – led iii

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(iii) har uppkommit på grund av 
oundvikliga och extraordinära 
omständigheter, eller

utgår

Or. de

Motivering

Denna bestämmelse skulle utgöra en orimlig börda för konsumenterna. Här måste riskerna 
fördelas 50:50.

Ändringsförslag 73

Förslag till direktiv
Artikel 12 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Rättigheter till ersättning eller 
prissänkning enligt detta direktiv ska inte 
påverka resenärernas rättigheter enligt 
förordning (EG) nr 261/200429, 

5. Rättigheter till ersättning eller 
prissänkning enligt detta direktiv ska inte 
påverka resenärernas rättigheter enligt 
förordning (EG) nr 261/200429, 
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förordning (EG) nr 1371/200730, 
förordning (EU) nr 1177/201031 och 
förordning (EU) nr 181/201132. Resenärer 
ska ha rätt till att lägga fram 
skadeståndskrav enligt detta direktiv och 
enligt dessa förordningar, men får inte med 
samma uppgifter samla rättigheter enligt 
andra rättsliga grunder om dessa 
rättigheter skyddar samma intresse eller 
har samma mål.

förordning (EG) nr 1371/200730, 
förordning (EU) nr 1177/201031 och 
förordning (EU) nr 181/201132. Resenärer 
ska ha rätt till att lägga fram 
skadeståndskrav, i synnerhet mer 
långtgående skadeståndsanspråk, enligt 
detta direktiv och enligt dessa 
förordningar. Skadeståndsanspråken får 
dock inte med samma uppgifter 
ackumuleras enligt andra rättsliga grunder.

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

Or. de

Motivering

Ändringen motsvarar ändringarna i förordningen om flygpassagerares rättigheter och 
beaktar det pågående förfarandet i EU-domstolen (nr: XZR/111/12).

Ändringsförslag 74

Förslag till direktiv
Artikel 12 – punkt 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6. Preskriptionstiden för att lämna in 
skadeståndskrav enligt denna artikel ska 
understiga ett år.

6. Preskriptionstiden för att lämna in 
skadeståndskrav enligt denna artikel 
uppgår till två år från det att rättigheten 
uppkom.

Or. de

Motivering

Denna tidsfrist på två år är identisk med den frist som IMCO antog den 5.11.2013 med 
avseende på direktivet om flygpassagerares rättigheter.
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Ändringsförslag 75

Förslag till direktiv
Artikel 14 – stycke 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska se till att arrangören 
ger snabb assistans till resenärer som 
befinner sig i svårigheter, i synnerhet 
genom att

Medlemsstaterna ska se till att arrangören 
utan onödigt dröjsmål ger lämplig
assistans till resenärer som befinner sig i 
svårigheter, i synnerhet genom att

Or. de

Ändringsförslag 76

Förslag till direktiv
Artikel 14 – stycke 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) hjälpa resenären med att upprätta 
distanskommunikation och ordna med 
alternativa researrangemang.

(Berör inte den svenska versionen.)

Or. de

Ändringsförslag 77

Förslag till direktiv
Artikel 14 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Arrangören ska kunna ta ut en skälig avgift 
för sådan assistans om situationen 
orsakats av oaktsamhet eller uppsåt från 
resenärens sida.

Arrangören ska kunna ta ut en skälig avgift 
för sådan assistans.

Or. de

Motivering

Enligt texten finns det endast möjlighet att lägga över kostnaderna för sådan assistans på 
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resenären om resenären själv bär skulden till sina svårigheter. Det innebär en betydande risk 
för arrangören.

Ändringsförslag 78

Förslag till direktiv
Artikel 15 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska se till att 
arrangörer och återförsäljare som 
underlättar anskaffandet av assisterade 
researrangemang och som är etablerade på 
deras territorium erhåller en säkerhet för 
effektiv och snabb återbetalning av alla 
betalningar som gjorts av resenärer och, i 
den mån som transport av resenärer 
inbegrips, för en effektiv och snabb
hemtransport av resenärerna i händelse av 
obestånd.

1. Medlemsstaterna ska se till att 
arrangörer och återförsäljare som 
underlättar anskaffandet av resepaket och 
assisterade researrangemang erhåller en 
säkerhet för effektiv återbetalning utan 
onödigt dröjsmål av alla betalningar som 
gjorts av resenärer och, i den mån som 
transport av resenärer inbegrips, för 
hemtransport av resenärerna i händelse av 
att arrangörerna eller något av de företag 
som medverkar i det assisterade 
researrangemanget hamnar i obestånd. 
Om detta är möjligt ska resenärerna 
erbjudas en fortsättning av resan.

Or. de

Motivering

Bestämmelserna om effektivitet och omfattning avseende skyddet vid obestånd bör gälla för 
både paketresor och assisterade researrangemang och för alla aktörer. Hemtransporten bör 
till exempel inte ske snabbt om resenären nyligen har påbörjat sin resa. Om det alltjämt går 
att fullfölja resplanen bör det finnas möjligheter att fortsätta resan så länge som möjligt.

Ändringsförslag 79

Förslag till direktiv
Artikel 16 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Om en medlemsstat hyser tvivel om 
skyddet vid obestånd när det rör sig om en 
arrangör eller återförsäljare som underlättar 
anskaffandet av assisterade 
researrangemang, och som är etablerad i en 
annan medlemsstat men som är verksam 

4. Om en medlemsstat hyser tvivel om 
skyddet vid obestånd när det rör sig om en 
arrangör eller återförsäljare som underlättar 
anskaffandet av assisterade 
researrangemang, och som är etablerad i en 
annan medlemsstat, ska denna stat begära 
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på dess territorium, ska denna stat begära 
ett förtydligande från den medlemsstat där 
arrangören eller återförsäljaren är 
etablerad. Medlemsstaterna ska svara på 
förfrågningar från andra medlemsstater 
senast inom 15 arbetsdagar från det att de 
togs emot.

ett förtydligande från den medlemsstat där 
arrangören eller återförsäljaren är 
etablerad. Medlemsstaterna ska svara på 
förfrågningar från andra medlemsstater 
senast inom 15 arbetsdagar från det att de 
togs emot.

Or. de

Motivering

Annars skulle detta vara ett kryphål för att undgå ansvaret. Ändringsförslaget hänger 
samman med artikel 15.1.

Ändringsförslag 80

Förslag till direktiv
Artikel 17 – stycke 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) resenären inte kommer att erhålla någon 
av de rättigheter som genom detta direktiv 
uteslutande beviljas paketresenärer, utan 
kommer att dra nytta av rätten till att få 
tillbaka förskottsbetalningar och, i den mån 
som transport av passagerare inbegrips, 
hemtransport i det fall då återförsäljaren 
själv eller någon av tjänsteleverantörerna 
hamnar i obestånd.

b) resenären inte kommer att erhålla någon 
av de rättigheter som genom detta direktiv 
uteslutande beviljas paketresenärer, utan 
kommer att dra nytta av rätten till att få 
tillbaka förskottsbetalningar i det fall då 
återförsäljaren själv eller någon av 
tjänsteleverantörerna hamnar i obestånd 
och, i den mån som transport av 
passagerare inbegrips, hemtransport och

Or. de

Ändringsförslag 81

Förslag till direktiv
Artikel 17 – stycke 1 – led ba (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ba) i förekommande fall genom en 
befintlig ångerrätt och dess villkor.

Or. de
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Ändringsförslag 82

Förslag till direktiv
Artikel -18 (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel -18
Underlåtenhet att informera

1. Om ångerrätt finns men resenären inte 
har informerats om den får resenären 
säga upp avtalet utan kostnader.
2. Om resenären inte har informerats om 
en prisökning eller andra ytterligare 
kostnader behöver resenären inte stå för 
kostnaderna.

Or. de

Ändringsförslag 83

Förslag till direktiv
Artikel 18 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

I de fall då arrangören är etablerad utanför 
EES ska den återförsäljare som är etablerad 
i en medlemsstat omfattas av de 
skyldigheter som fastställs för arrangörer i 
kapitlen IV och V, såvida inte 
återförsäljaren lägger fram bevis för att 
arrangören uppfyller kraven i kapitlen IV 
och V.

I de fall då arrangören är etablerad utanför 
EES ska den återförsäljare som är etablerad 
i en medlemsstat omfattas av de 
skyldigheter som fastställs för arrangörer i 
kapitlen IV och V, såvida inte 
återförsäljaren lägger fram bevis för att 
arrangören uppfyller kraven i kapitlen IV 
och V. När det gäller förmedling av en 
sådan researrangör utesluts befintliga 
skadeståndsgrundande anspråk inte på 
grund av att annan avtalsenlig tillbörlig 
aktsamhet inte iakttagits. Annat nationellt 
förmedlaransvar ska inte påverkas av 
dessa bestämmelser.

Or. de
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Ändringsförslag 84

Förslag till direktiv
Artikel 19 – stycke 1 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska se till att en 
återförsäljare som har tagit på sig att sköta 
bokningen av ett resepaket eller assisterade 
researrangemang eller som underlättar 
bokningen av sådana tjänster ska vara 
ansvarig för eventuella fel som kan 
inträffa under bokningsprocessen, såvida 
inte sådana fel kan tillskrivas resenären 
eller oundvikliga och extraordinära 
omständigheter.

Medlemsstaterna ska se till att en
återförsäljare som har tagit på sig att sköta 
bokningen av ett resepaket eller assisterade 
researrangemang eller som underlättar 
bokningen av sådana tjänster ska vara 
ansvarig om återförsäljaren begår misstag
vid bokningen. En återförsäljare är inte 
ansvarig om misstag under 
bokningsprocessen kan tillskrivas 
resenären eller oundvikliga och 
extraordinära omständigheter.

Or. de

Motivering

Av den ursprungliga versionen i skäl 37 framgår att återförsäljaren endast är ansvarig för 
misstag under bokningsprocessen som återförsäljaren själv ansvarar för. Att utöka 
återförsäljarens ansvar utöver det egna verksamhetsområdet skulle inte vara rimligt. Därför 
bör detta klargöras även i tillhörande artikel.

Ändringsförslag 85

Förslag till direktiv
Artikel 26 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Direktiv 90/314/EEG upphör att gälla den 
[18 månader efter detta direktivs 
ikraftträdande].

Direktiv 90/314/EEG upphör att gälla den 
[24 månader efter detta direktivs 
ikraftträdande].

Or. de
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Ändringsförslag 86

Förslag till direktiv
Artikel 27 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska senast den 
[18 månader efter detta direktivs 
ikraftträdande] anta och offentliggöra de 
lagar och andra författningar som är 
nödvändiga för att följa detta direktiv. De 
ska till kommissionen genast överlämna 
texten till dessa bestämmelser.

(Berör inte den svenska versionen.)

Or. de

Ändringsförslag 87

Förslag till direktiv
Artikel 27 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. De ska tillämpa dessa bestämmelser från 
den [18 månader efter detta direktivs 
ikraftträdande].

2. De ska tillämpa dessa bestämmelser från 
den [24 månader efter detta direktivs 
ikraftträdande].

Or. de
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MOTIVERING

Allmänt
Föredraganden välkomnar översynen av paketresedirektivet 90/314/EEG, i synnerhet 
eftersom även handeln på internet måste omfattas. Det går dock inte att bortse från att 
framförallt resemarknaden på internet hela tiden förändras och att nya affärsidéer 
kontinuerligt utvecklas. Direktivets tillämpningsområde bör därför inte vara alltför snävt och 
konkret för att förhindra att direktivet redan är föråldrat igen när det antas. Det gäller 
definitivt att undvika att affärsmodeller som syftar till att kringgå tillämpningsområdet 
utvecklas. Direktivets tvingande karaktär är därför av stor betydelse, liksom medlemsstaternas 
skyldighet att säkerställa efterlevnaden av direktivet, effektivitet och omfattning gällande 
skyddet vid obestånd samt att tillämpa påföljder och vid företags underlåtenhet att uppfylla 
sina skyldigheter även fastställa dem. Viktigt är också det ömsesidiga erkännande av skyddet 
vid obestånd och det administrativa samarbetet mellan medlemsstaterna. Dessutom är det av 
särskild betydelse att medlemsstaterna tillsammans med kommissionen hänvisar till de 
rättigheter som följer av direktivet och påpekar för vilket slags resor direktivet är tillämpligt 
och vilka resor som inte omfattas av ett sådant skydd.

För övrigt gäller det att säkerställa att det nya direktivet inte överlappar med gällande 
förordningar om passagerarrättigheter. Avgörande är att det endast går att samla rättigheter 
om det inte är samma anspråk som görs gällande. Mer långtgående skadeståndskrav måste 
därför alltid vara möjliga. De berörda företagen måste kunna kräva gottgörelse av varandra. 
Hur kraven utformas i det interna förhållandet definieras sedan enligt nationell lagstiftning. 
För konsumenten bör det dock alltid vara den återförsäljare som konsumenten vänder sig till 
eftersom den rättsliga utformningen i det inbördes förhållandet saknar betydelse för 
konsumenten.

Fullständig eller minimal harmonisering
En avgörande punkt är frågan om fullständig eller minimal harmonisering. På denna punkt har 
kommissionens förslag inte någon entydig inriktning. Det är förvisso inte enkelt att ha en klar 
strategi, särskilt inte när motståndet från en del medlemsstater mot en fullständig 
harmonisering torde vara starkt. Dock gäller det att komma ihåg att målet är en gemensam 
inre marknad. Konsumenterna bör därför ha ett enhetligt skydd och klara och tydliga 
rättigheter som inte ska skilja sig åt om de bor i Eupen eller i Aachen, som endast ligger 
16 km från varandra men i olika medlemsstater. Föredraganden anser därför att en fullständig 
harmonisering ligger i de europeiska konsumenternas intresse, och av konkurrensskäl även i 
de europeiska företagens. För att säkerställa ett enhetligt tillvägagångssätt infogades därför en 
ny artikel ”Harmoniseringsnivå” med samma lydelse som artikel 4 i direktivet om 
konsumenträttigheter. Enligt den får medlemsstaterna i sin nationella lagstiftning varken 
behålla eller införa bestämmelser som avviker från bestämmelserna i detta direktiv om inget 
annat anges i detta direktiv. Detta gäller även strängare eller mindre stränga bestämmelser 
som ger en annan konsumentskyddsnivå. Föredraganden är medveten om att detta kan stöta 
på stort motstånd från en del medlemsstater. Det är emellertid mycket angeläget att skapa en
hög gemensam konsumentskyddsnivå eftersom konsumenter i medlemsstater med lägre 
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skyddsnivåer annars skulle diskrimineras. Målet måste vara att höja, inte att sänka 
skyddsnivån. 

Räckvidd och definitioner
När det gäller räckvidden bör resor som erbjuds och kombineras av en fysisk eller juridisk 
person som varken direkt eller indirekt har någon ekonomisk fördel av denna verksamhet inte 
omfattas av tillämpningsområdet. Resor som inte organiseras i kommersiella syften, till 
exempel av fotbollsföreningar, skolor, universitet eller välgörenhetsorganisationer, ska inte 
medföra en skyldighet att teckna en försäkring som skydd mot obestånd eller ett 
skadeståndsansvar. Det skulle vara oskäligt.

I artikel 2 måste också villkoren för att undanta affärsresor klargöras. Av avgörande betydelse 
bör visserligen ett ramavtal vara, men inte om ett företag har specialiserat sig på att organisera 
affärsresor eller ej. När det gäller ett ramavtal mellan resenärens arbetsgivare och företaget 
måste det dessutom vara tydligt att det rör sig om arbetsgivaren som juridisk person. 

I artikel 2 utökades dessutom undantaget från tillämpningsområdet avseende kompletterande 
avtal med sådana som tillhandahålls som kompletterande tjänst till resepaketet. Denna ändring 
ska förhindra att återförsäljare, särskilt små lokala resebyråer, blir leverantörer av ett 
resepaket på grund av den kompletterande bokningen av en transport till avreseplatsen, till 
exempel en tågresa till avgångsflygplatsen. Då skulle de nämligen jämte den egentliga 
arrangören bli ansvariga för hela resan. 

Det är endast kombinationen av olika resetjänster, t.ex. inkvartering, passagerartransport och 
biluthyrning som bör beaktas när det gäller att identifiera ett resepaket eller ett assisterat 
researrangemang (andra begrepp som med annan betydelse redan förekommer i en del 
medlemsstater bör undvikas). Kombinationen av två kompletterande tjänster eller en 
huvudsaklig tjänst med en icke väsentlig kompletterande tjänst bör inte omfattas av 
direktivets tillämpningsområde. Rena transportavtal med inkvartering, till exempel tågresor 
med sovvagn eller färjeresor med inkvartering, bör därför inte omfattas av 
tillämpningsområdet. Kryssningsresor och tågresor på flera dagar med inkvartering som 
består av flera reseinslag och uttryckligen är av resekaraktär och inte av ren transportkaraktär 
bör dock omfattas. 

För att inte lägga en orimlig börda på hotellbranschen bör rena inkvarteringar på hotell med 
bokade arrangemang som musikalbiljetter eller wellnessbehandlingar undantas om resans 
viktigaste del inte uttryckligen utgörs av den kompletterande tjänsten. När det gäller 
definitionen av en kompletterande tjänst som ”betydande” eller ”icke betydande” bör inte bara 
och inte enbart en prisgräns på 20 procent utan även resans karaktär, resenärens uttryckliga 
önskemål vid bokningen eller leverantörens beteckning vid bokningen beaktas.

Det är viktigt att skapa en tydlig avgränsning mellan resepaket och assisterade 
researrangemang och också klargöra ansvaret särskilt för förhandsinformation. 

Förhandsinformation, ångerrätt och uppsägning
När det gäller förhandsinformation bör arrangören inte åläggas alltför många 
informationsskyldigheter. Således skulle obligatorisk information om vilka språk som talas 
vid alla aktiviteter eller om lämpligheten för alla resenärer med nedsatt rörlighet vara alltför 
långtgående. Uppgifter om lämpligheten för personer med nedsatt rörlighet bör lämnas på 
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direkt förfrågan. Däremot är det av stor betydelse att information om alla relevanta 
kontaktuppgifter lämnas även ifall resenären skulle vilja meddela att tjänsterna inte fullgörs i 
enlighet med avtalet. 

Det bör finnas en uttrycklig ångerrätt för avtal som slutits utanför fasta affärslokaler och 
distansavtal. I dessa fall bör resenären ha 24 timmars ångerrätt efter det att
bokningsbekräftelsen delgivits. Detta bör dock inte gälla distansavtal som slutits senare än 
14 dagar före avresan.

Dessutom bör resenärer när som helst kunna säga upp avtalet mot en rimlig ersättning. 
Bevisbördan för att ersättningen är rimlig ska vila på arrangören eftersom det bara är 
arrangören som kan visa vilka kostnader som uppkommer eller som sparas in. Om en resa 
väsentligen påverkas av oundvikliga eller extraordinära omständigheter som krig eller 
naturkatastrofer bör resenären kunna säga upp avtalet utan att betala någon ersättning. Detta 
ska dock inte gälla om dessa omständigheter rådde redan före bokningen och resenären hade 
informerats om dem. 

Förändringar av resan, prissänkningar eller prishöjningar
I vissa fall kan det bli nödvändigt för arrangören att ensidigt införa ändringar i reseavtalet. 
Om det vid en sådan ändring är frågan om huvudsakliga egenskaper för resan och detta 
medför en betydande förändring av resan har resenären rätt att säga upp avtalet utan att lida 
ekonomisk skada. Resenären måste kunna säga upp hela resan, inklusive bokade 
kompletterande tjänster. En prishöjning bör endast få slå igenom om den överstiger 3 procent 
av resans pris. En prissänkning måste under alla omständigheter slå igenom från och med en 
sänkning på mer än 3 procent. Vid en prissänkning får arrangören ta ut en administrativ 
kostnad på upp till 10 euro per resenär. Prisändringar ska alltid motiveras skriftligen. Som 
rättslig följd av en prisökning på mer än 10 procent eller en tillåten betydande ändring av 
avtalet bör förutom rätt till uppsägning utan kostnad för resenären också alternativt rätten att 
få delta i en likvärdig resa skapas. Enbart rätten att säga upp avtalet är ofta inte till någon 
hjälp för resenären om det inte längre med kort varsel går att boka en likvärdig resa. Särskilt 
under högsäsong eller för (små) resegrupper eller familjer har detta stor betydelse. 
Följaktligen ska resenären kunna välja mellan tre alternativ: Acceptera resan till det högre 
priset, acceptera den resa som erbjuds som alternativ eller säga upp reseavtalet med rätt till 
omedelbar återbetalning av det redan erlagda priset för resan inklusive alla extra omkostnader 
som uppstått. Om resenären inte svarar på de ändringar av avtalet som meddelats skriftligen 
eller prishöjningen på över 10 procent betraktas detta som ett godkännande av resan till det 
högre priset. Bevisbördan för denna information ska vila på arrangören.

Resenärer i svårigheter 
Om en resenär under sin resa hamnar i svårigheter som inte ska tillskrivas arrangören bör 
arrangören ändå vara skyldig att omedelbart tillhandahålla lämpligt stöd. Till detta hör bland 
annat att tillhandahålla information, praktisk hjälp till exempel avseende 
distanskommunikation eller tillhandahållande av alternativa researrangemang. Det 
ekonomiska ansvaret för allt detta åligger dock inte arrangören eftersom arrangören inte har 
något inflytande över vilka situationer resenären utsätter sig för. Resenären ska själv stå för de 
kostnader som uppstått eller själv kräva ersättning för dem av en ansvarig tredje part. 
Arrangörerna bör dock i den förhandsinformation som krävs hänvisa till reseförsäkringar och 
avbeställningsförsäkringar.
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Skydd vid obestånd
Det är viktigt att säkerställa att det finns ett omfattande skydd i händelse av obestånd. Detta
gäller inte bara finansiella garantier, utan också omedelbar hemtransport om resenärer är 
”strandsatta” i en annan medlemsstat än i sin ursprungsstat. Resenärer ska skyddas i händelse 
av att återförsäljaren, arrangören eller något av de företag som medverkar i det assisterade 
researrangemanget hamnar i obestånd. Det bör dock klargöras att en hemtransport av 
resenärer i händelse av obestånd inte nödvändigtvis måste ske omedelbart eftersom det vid 
osäkerhet innebär att resenärerna även om de nyss har påbörjat sin semester med 
nödvändighet måste hemtransporteras. Om det är möjligt bör resenärerna istället erbjudas en 
fortsättning av resan. 

Strikt skadeståndsansvar
Av stor betydelse är också frågan om strikt skadeståndsansvar. Det går inte att avvisa ett 
sådant ansvar i sig. I likhet med bestämmelserna i översynen av direktivet om 
flygpassagerares rättigheter om ändring av förordning (EG) nr 261/2004 stämmer det således 
att arrangören i viss utsträckning är ansvarig om det är omöjligt att säkerställa resenärens
hemresa i rätt tid på grund av oundvikliga och extraordinära omständigheter (artikel 11). 
Dock är situationen inte helt jämförbar med rena flygningar där det enbart är frågan om 
transport. Därför är det viktigt att arrangörerna först och främst bör säkerställa inkvarteringen. 
Resenären bör endast få lov eller bli tvungen att göra det om arrangören uttryckligen inte kan 
eller vill det. Om resenären slutligen själv måste ordna inkvartering bör inkvarteringen 
antingen begränsas till 3 dagar utan pristak eller till 5 dagar med den prisgräns på 100 euro 
per natt som kommissionen fastställt. 

Det förhåller sig dock på ett annat sätt med det strikta ansvaret i samband med prissänkning 
(artikel 12). Enligt kommissionens förslag ska enbart resenären stå för risken i samband med 
bristande överensstämmelse på grund av oundvikliga eller extraordinära omständigheter. I 
detta fall bör risken fördelas likvärdigt 50:50 mellan båda parterna. 

Eftersom tidsschemat är ganska knappt är detta betänkande alltjämt föremål för ändringar som 
föredraganden uttryckligen förbehåller sig för ytterligare ändringsförslag under det pågående 
förfarandet. Det stora antalet olika berörda intressegrupper och deras ståndpunkter medför en 
omfattande granskning. Dessutom gäller det att ta hänsyn till utvecklingen i fråga om 
överlappande och i förekommande fall identiska bestämmelser vid översynen av förordningen 
om flygpassagerares rättigheter där förhandlingarna ännu inte har avslutats. Föredraganden 
har som mål att uppnå ett välavvägt förhållande mellan konsumenter och affärsintressen. 
Slutresultatet ska vara en tydlig, väl strukturerad ordning som kan leva upp till vår tids 
moderna utveckling även i framtiden och som ger alla intressegrupper ett tillräckligt och 
hållbart skydd.


