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KORT BEGRUNDELSE

I. Revision af pakkerejsedirektivet

Forbrugerne har et særligt behov for beskyttelse under rejser, og det er baggrunden for 
pakkerejsedirektivet, som blev vedtaget i 1990. Rejsemarkedet har imidlertid ændret sig 
markant siden da. Udviklingen af onlinesalg og liberaliseringen inden for luftfartssektoren har 
ændret den måde, forbrugerne organiserer deres ferier på. Forbrugerne spiller selv en stadig 
mere aktiv rolle og skræddersyr deres ferier efter deres særlige krav, især ved at bruge 
internettet til at kombinere rejsearrangementer i stedet for at vælge mellem færdige pakker.

Denne udvikling skaber stigende usikkerhed om, hvilke situationer og transaktioner der hører 
under EU's regler for pakkerejser, og hvilke der ikke gør. Ofte ved forbrugerne ikke, hvilken 
form for beskyttelse de kan forvente i en given situation. Der er derfor et klart behov for at 
ajourføre lovgivningen, så den kommer til at omfatte salgsmønstre, som ikke fandtes, da det 
nuværende direktiv blev vedtaget.

II. Ordførerens generelle holdning

Ordføreren glæder sig over Kommissionens forslag om at præcisere og modernisere omfanget 
af forbrugerbeskyttelse ved køb af kombinationer af rejsetjenester til samme rejse eller ferie 
ved at bringe navnlig onlinepakker og formidlede rejsearrangementer ind under det reviderede 
direktivs anvendelsesområde. Dette vil føre til større gennemsigtighed for alle aktører på 
markedet.

Ordførerens mål er:

- at sikre mere konkurrenceprægede og mere fair vilkår for virksomhederne på rejsemarkedet

- at sikre, at alle forbrugere er sikret et højt beskyttelsesniveau, når de køber en kombination 
af rejsetjenester, uanset distributionskanal, og samtidig sikre, at udgifterne til efterlevelse vil 
være rimelige for de nye aktører, som hører under direktivets reviderede anvendelsesområde

- at sikre, at rejsende informeres bedre om de rejseydelser, de køber, og får adgang til klarere 
og mere effektive klagemuligheder, hvis noget går galt.

For at opnå dette foreslår ordføreren en række ændringer, som skal styrke målsætningerne for 
Kommissionens forslag. Disse ændringsforslag dækker bl.a. følgende emner:

i) Anvendelsesområde

Da markedet udvikler sig hurtigere end lovgivningen, er det nødvendigt at definere, hvilke 
kombinationer af rejsetjenester (offline eller online) der vil være omfattet af direktivets 
anvendelsesområde. Ordføreren mener, at det er nødvendgt at udvide definitionen af "pakke", 
og at dette begreb bør omfatte de fleste kombinationer af rejseydelser, som sælges til 
forbrugere. Det bør imidlertid anerkendes, at begrebet "formidlede rejsearrangementer" har 
værdi som en løsning til at fremtidssikre direktivet og sikre forbrugeren et passende 
beskyttelsesniveau i tilfælde af konkurs eller insolvens hos en af tjenesteyderne.
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ii) Enkelte rejseydelser

I nogle henseender kan det hævdes, at anvendelsesområdet for det foreslåede direktiv ikke er 
bredt nok. "Pakkerejser" glider mere og mere ud. Siden vedtagelsen af direktivet i 1990 er der 
sket markante ændringer på turisme- og rejsemarkedet, og forbrugernes præferencer og 
holdninger har også ændret sig. F.eks. er uafhængige aftaler om en enkelt rejseydelse 
udtrykkeligt undtaget fra direktivet. Forbrugerorganisationer beretter om adskillige sager med 
negative konsekvenser for forbrugerne i tilfælde, hvor enkelte rejseydelser er solgt gennem en 
formidler. Ordføreren foreslår derfor, at formidlere, som sælger enkelte rejseydelser, skal 
opfylde visse mindstekrav i henhold til dette direktiv. Det ville være problematisk med et hul i 
lovgivningen på dette område i et marked, hvor tendensen er, at enkelte rejseydelser i stigende 
grad sælges af tredjeparter, og hvor forbrugerne i stigende grad organiserer deres rejser 
individuelt. 

iii) Harmoniseringsniveau

I det nuværende forslag mangler der en eksplicit bestemmelse vedrørende 
harmoniseringsniveauet. Fuld harmonisering giver et fælles niveau for forbrugerbeskyttelsen i 
hele EU, men forhindrer, at medlemsstaterne - hvor det er nødvendigt - kan vedtage strengere 
bestemmelser til fordel for forbrugerne, som det er tilfældet i dag med det nuværende direktiv. 
I mange medlemsstater ville den foreslåede revision sænke de nuværende nationale standarder 
for forbrugerbeskyttelse, især når det gælder de aftaleretlige bestemmelser. Ordføreren går ind 
for en målrettet harmoniseringsmodel.

iv) Beskyttelse i tilfælde af insolvens eller konkurs

For at sikre fair konkurrence og beskytte forbrugerne bør forpligtelsen til i tilstrækkeligt 
omfang at godtgøre, at der er garanti for tilbagebetaling af forudbetalte beløb og hjemsendelse 
af de rejsende i tilfælde af insolvens eller konkurs, også finde anvendelse ved formidlede 
rejsearrangementer. Det bør også understreges, at transportøren spiller en central rolle med 
hensyn til at sikre en effektiv afvikling af en pakkerejse. Ordføreren foreslår derfor, at 
beskyttelsen i tilfælde af insolvens eller konkurs udvides til at omfatte transportører.

***

I betragtning af den opsplittede lovgivning inden for beskyttelse af rejsende samt den hastige 
udvikling på rejse- og turismemarkedet, som altid er forud for lovgivningen, mener 
ordføreren, at den bedste vej frem vil være at overveje et omfattende instrument inden for 
området rejsendes rettigheder. Forbrugerne forlader i stigende grad tanken om pakkerejser. 
Derfor dækker det valgte begreb "pakkerejser og formidlede rejsearrangementer" kun en del 
af den almindelige praksis. Et samlet instrument vedrørende rejseydelser er også vigtigt, fordi 
de fleste af forbrugerbeskyttelsesdirektiverne udtrykkeligt udelukker transportsektoren fra 
deres anvendelsesområde.
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ÆNDRINGSFORSLAG

Transport- og Turismeudvalget opfordrer Udvalget om det Indre Marked og 
Forbrugerbeskyttelse, som er korresponderende udvalg, til at optage følgende ændringsforslag 
i sin betænkning:

Ændringsforslag 1

Forslag til direktiv
Betragtning 18

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(18) Det bør også præciseres, at aftaler, 
hvorved den erhvervsdrivende giver den 
rejsende ret til efter aftalens indgåelse at 
vælge blandt et udvalg af forskellige typer 
rejseydelser, som f.eks. ved gaveæsker 
indeholdende en pakkerejse, bør anses for 
at udgøre pakkerejser. Endvidere bør en 
kombination af rejseydelser anses for en 
pakkerejse, når den rejsendes navn eller 
andre oplysninger om vedkommende, som 
er nødvendige for at foretage bestillingen, 
overføres mellem de erhvervsdrivende, 
senest når bestillingen af den første ydelse 
bekræftes. Oplysninger, som er 
nødvendige for at foretage bestillingen, er 
kreditkortoplysninger og andre 
oplysninger, der er nødvendige for at 
opnå betaling. Derimod bør overførslen af 
oplysninger om f.eks. rejsens 
bestemmelsessted eller tidspunktet for 
rejsen ikke i sig selv være tilstrækkelig.

(18) Det bør også præciseres, at aftaler, 
hvorved den erhvervsdrivende giver den 
rejsende ret til efter aftalens indgåelse at 
vælge blandt et udvalg af forskellige typer 
rejseydelser, som f.eks. ved gaveæsker 
indeholdende en pakkerejse, bør anses for 
at udgøre pakkerejser. Endvidere bør en 
kombination af rejseydelser anses for en 
pakkerejse, når den købes af samme 
erhvervsdrivende gennem 
onlinebestillingsprocedurer.

Or. en

Begrundelse

Formålet med denne ændring er at medtage rejsekombinationer, som sælges online af samme 
erhvervsdrivende, under begrebet "pakke". "Click-through"-tjenester bør høre under begrebet 
formidlede rejsearrangementer. Se også ændringsforslag 16 og 19.

Ændringsforslag 2

Forslag til direktiv
Betragtning 19
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

(19) Da der ikke er et lige så stort behov 
for at beskytte rejsende ved korte ture, bør 
rejser, der varer under 24 timer, og som 
ikke omfatter indkvartering, samt 
lejlighedsvist arrangerede pakkerejser 
ikke være omfattet af direktivet, så det 
undgås at pålægge de erhvervsdrivende 
unødvendige byrder.

udgår

Or. en

Begrundelse

Der er ingen begrundelse for at udsætte forbrugerne for risiko og fratage dem beføjelserne i 
henhold til direktivet alene på grund af pakkerejsens korte varighed, eller fordi arrangøren 
kun sælger sådanne ture "lejlighedsvist". De rejsende kan komme ud for lige så mange 
problemer som med en hvilken som helst anden pakke, hvorimod risikoen for den 
erhvervsdrivende er mindre på grund af den korte varighed af ture på under 24 timer.

Ændringsforslag 3

Forslag til direktiv
Betragtning 26

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(26) Da pakkerejser ofte købes lang tid i 
forvejen, kan der indtræde uforudsete 
begivenheder. Den rejsende bør derfor 
under visse betingelser have ret til at 
overdrage en pakkerejse til en anden 
rejsende. I disse situationer bør 
rejsearrangøren kunne kræve sine udgifter 
betalt, f.eks. hvis en underleverandør 
opkræver et gebyr for at ændre navnet på 
den rejsende eller for at annullere en billet 
til befordring og udstede en ny. De 
rejsende bør også have mulighed for at 
hæve aftalen når som helst inden 
pakkerejsens begyndelse mod betaling af 
en passende godtgørelse og bør have ret til 
at hæve aftalen uden at betale nogen 
godtgørelse, når pakkerejsen vil blive 
væsentligt berørt af uundgåelige og 

(26) Da pakkerejser ofte købes lang tid i 
forvejen, kan der indtræde uforudsete 
begivenheder. Den rejsende bør derfor 
under visse betingelser have ret til at 
overdrage en pakkerejse til en anden 
rejsende. I disse situationer bør 
rejsearrangøren kunne kræve sine udgifter 
betalt, f.eks. hvis en underleverandør 
opkræver et gebyr for at ændre navnet på 
den rejsende eller for at annullere en billet 
til befordring og udstede en ny. De 
rejsende bør også have mulighed for at 
hæve aftalen når som helst inden 
pakkerejsens begyndelse mod betaling af 
en passende godtgørelse og bør have ret til 
at hæve aftalen uden at betale nogen 
godtgørelse, når pakkerejsen vil blive 
væsentligt berørt af uundgåelige og 
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ekstraordinære omstændigheder såsom krig 
og naturkatastrofe. Der bør særligt anses 
for at foreligge uundgåelige og 
ekstraordinære omstændigheder, når det i 
pålidelige og offentligt tilgængelige 
rapporter, såsom anbefalinger fra 
medlemsstaternes myndigheder, frarådes at 
rejse til bestemmelsesstedet.

ekstraordinære omstændigheder i 
tilknytning til krig, naturkatastrofer, 
folkesundheden, den offentlige orden eller 
terror. Der bør særligt anses for at 
foreligge uundgåelige og ekstraordinære 
omstændigheder, når det i pålidelige og 
offentligt tilgængelige rapporter, såsom 
anbefalinger fra medlemsstaternes 
myndigheder, frarådes at rejse til 
bestemmelsesstedet.

Or. en

Ændringsforslag 4

Forslag til direktiv
Betragtning 28

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(28) I visse tilfælde bør rejsearrangører 
have lov til ensidigt at foretage ændringer i 
aftalen om en pakkerejse. De rejsende bør 
dog have ret til at opsige aftalen, hvis de 
foreslåede ændringer betydeligt forandrer 
rejseydelsernes væsentlige kendetegn. Det 
bør kun være muligt at forhøje prisen, hvis 
prisen på brændstof til befordring af 
passagerer eller skatter og afgifter, der 
pålægges af en tredjemand, der ikke direkte 
er involveret i leveringen af de pågældende 
rejseydelser, er steget, eller valutakurser af 
relevans for pakkerejsen har ændret sig, og 
der i aftalen udtrykkeligt er taget forbehold 
for både prisstigninger og prisfald. 
Prisstigninger bør være begrænset til 10% 
af pakkerejsens pris.

(28) I visse tilfælde bør rejsearrangører 
have lov til ensidigt at foretage ændringer i 
aftalen om en pakkerejse. De rejsende bør 
dog have ret til at opsige aftalen, hvis de 
foreslåede ændringer betydeligt forandrer 
rejseydelsernes væsentlige kendetegn. Det 
bør kun være muligt at forhøje prisen, hvis 
prisen på brændstof til befordring af 
passagerer eller skatter og afgifter, der 
pålægges af en tredjemand, der ikke direkte 
er involveret i leveringen af de pågældende 
rejseydelser, er steget, eller valutakurser af 
relevans for pakkerejsen har ændret sig, og 
der i aftalen udtrykkeligt er taget forbehold 
for både prisstigninger og prisfald. 
Prisstigninger bør være begrænset til 5 % 
af pakkerejsens pris.

Or. en

Begrundelse

En grænse på 10 % ville være en uforholdsmæssig byrde for den rejsende, især i tilfælde, 
hvor pakkeprisen er høj, og/eller hvor der er mange deltagere knyttet til en pakke, f.eks. 
familier (hvor hvert familiemedlem skal betale 10 % ekstra). Flere nationale lovgivninger, 
som tillader prisstigninger, fastsætter en lavere procentsats end 10 %, og i andre lande er 
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prisstigninger slet ikke tilladt, eller den rejsende kan opsige aftalen som følge af en 
prisstigning.

Ændringsforslag 5

Forslag til direktiv
Betragtning 37

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(37) Rejsende bør ydes beskyttelse i 
situationer, hvor en formidler arrangerer 
bestillingen af en pakkerejse eller et 
formidlet rejsearrangement, og 
formidleren begår fejl i forbindelse med 
bestillingen.

(37) Rejsende bør ydes beskyttelse i 
situationer, hvor en formidler, som
arrangerer bestillingen af en pakkerejse, et 
formidlet rejsearrangement eller en enkelt 
rejseydelse, begår fejl i forbindelse med 
bestillingen.

Or. en

Ændringsforslag 6

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Dette direktiv finder med undtagelse af 
artikel 17 anvendelse på pakkerejser, som 
erhvervsdrivende udbyder til salg eller 
sælger til rejsende, og med undtagelse af 
artikel 4-14, artikel 18 og artikel 21, stk. 
1, på formidlede rejsearrangementer.

1. Dette direktiv finder i henhold til 
vilkårene og i det omfang, der er fastsat i 
de respektive bestemmelser, anvendelse på 
pakkerejser, som erhvervsdrivende 
udbyder til salg eller sælger til rejsende, 
formidlede rejsearrangementer og enkelte 
rejseydelser, som udbydes til salg eller 
sælges af en forhandler, som ikke er 
indehaver af ydelsen.

Or. en

Begrundelse

Forbrugerorganisationer beretter om adskillige sager med negative konsekvenser for 
forbrugerne i tilfælde, hvor enkelte rejseydelser er solgt gennem en formidler. Det er derfor 
nødvendigt at indføre visse minimumsforpligtelser for sælgerne af disse ydelser. Det ville 
være problematisk med et hul i lovgivningen på dette område i et marked, hvor tendensen er, 
at enkelte rejseydelser i stigende grad sælges af tredjeparter, og hvor forbrugerne i stigende 
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grad organiserer deres rejser individuelt. Der henvises til ændringsforslag 9 og 73.

Ændringsforslag 7

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 2 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(a) pakkerejser og formidlede 
rejsearrangementer af en varighed på 
under 24 timer, medmindre de omfatter 
indkvartering natten over

udgår

Or. en

Begrundelse

Der er ingen begrundelse for at udsætte forbrugerne for risiko og fratage dem beføjelserne i 
henhold til direktivet alene på grund af pakkerejsens korte varighed, eller fordi arrangøren 
kun sælger sådanne ture "lejlighedsvist". De rejsende kan komme ud for lige så mange 
problemer som med en hvilken som helst anden pakke, hvorimod risikoen for den 
erhvervsdrivende er mindre på grund af den korte varighed af ture på under 24 timer.

Ændringsforslag 8

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 2 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(c) pakkerejser og formidlede 
rejsearrangementer, der købes inden for en 
rammekontrakt mellem den rejsendes 
arbejdsgiver og en erhvervsdrivende, der 
er specialiseret i at arrangere 
forretningsrejser

(c) pakkerejser og formidlede 
rejsearrangementer, der købes inden for en 
rammekontrakt mellem den rejsendes 
arbejdsgiver og en erhvervsdrivende

Or. en

Begrundelse

Den undtagelse, som Kommissionen forslår, vedrører erhvervsdrivende, som er specialiseret i 
at sælge forretningsrejser, hvilket skaber ulige konkurrencevilkår mellem rejsearrangører, 
som sælger både fritids- og forretningsrejseydelser.
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Ændringsforslag 9

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 2 – litra e

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(e) en enkeltstående aftale om en enkelt 
rejseydelse.

(e) en enkeltstående aftale om en enkelt 
rejseydelse, med mindre disse tilbydes til 
salg eller sælges af en forhandler, som 
ikke er indehaver af ydelsen.

Or. en

Begrundelse

Se begrundelsen til ændringsforslag 6.

Ændringsforslag 10

Forslag til direktiv
Artikel 2 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 2a
Harmoniseringsniveau

Medmindre andet er fastsat i dette 
direktiv, kan medlemsstaterne i deres 
nationale lovgivning opretholde eller 
indføre strengere bestemmelser på det 
område, der er omfattet af dette direktiv, 
for at sikre et højere 
forbrugerbeskyttelsesniveau.

Or. en

Begrundelse

Forslaget indeholder ikke nogen eksplicit bestemmelse vedrørende direktivets 
harmoniseringsniveau. Fuld harmonisering ville forhindre, at medlemsstaterne - hvor det er 
nødvendigt - kan vedtage strengere bestemmelser til fordel for forbrugerne, som det er 
tilfældet i dag med det nuværende pakkerejsedirektiv. I mange medlemsstater ville den 
foreslåede revision sænke de nuværende nationale standarder for forbrugerbeskyttelse. Det er 
nødvendigt med en målrettet harmoniseringsmodel.
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Ændringsforslag 11

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Medlemsstaterne kan beslutte ikke at 
anvende den i stk. 2, litra c), omhandlede 
undtagelse på pakker, formidlede 
rejsearrangementer eller enkelte 
rejseydelser, som købes på grundlag af en 
rammeaftale med en ngo, en 
opstartsvirksomhed eller en SMV.

Or. en

Begrundelse

Undtagelsen af pakkerejser og formidlede rejsearrangementer, der købes inden for en 
rammeaftale med den rejsendes arbejdsgiver, bør ikke gælde for ngo'er og SMV'er, som ikke 
har samme økonomiske midler som større virksomheder. Dette ville være i overensstemmelse 
med direktivet om forbrugerrettigheder, som tillader medlemsstaterne at anvende direktivet 
på ngo'er, opstartsvirksomheder eller SMV'er (se betragtning 13 i direktivet om 
forbrugerrettigheder).

Ændringsforslag 12

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 2 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2b. Dette direktiv forhindrer ikke, at 
erhvervsdrivende kan tilbyde rejsende 
aftaler, som yder en større beskyttelse end 
fastsat i dette direktiv.

Or. en

Begrundelse

Denne bestemmelse er i overensstemmelse med artikel 3, stk. 6, i 
forbrugerbeskyttelsesdirektivet.
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Ændringsforslag 13

Forslag til direktiv
Artikel 3 – stk. 1 – nr. 2 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(2) "pakkerejse": en kombination af mindst 
to forskellige typer rejseydelser med 
henblik på den samme rejse eller ferie, hvis

(2) "pakkerejse": en kombination af mindst 
to forskellige typer rejseydelser med 
henblik på den samme rejse eller ferie 
uanset distributionskanal, hvis

Or. en

Ændringsforslag 14

Forslag til direktiv
Artikel 3 – stk. 1 – nr. 2 – litra b – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(b) ydelserne, uanset om der indgås 
separate aftaler med forskellige 
leverandører af rejseydelser,

(b) ydelserne, uanset om der indgås 
separate aftaler med forskellige 
leverandører af rejseydelser, opfylder 
mindst et af følgende kriterier:

Or. en

Begrundelse

Det bør være klart for forbrugerne og de erhvervsdrivende, at kriterierne er individuelle, ikke 
kumulative. Hvert enkelt kriterium er tilstrækkeligt til, at en kombination anses for en "pakke" 
(betragtning 10 henviser til "alternative kriterier").

Ændringsforslag 15

Forslag til direktiv
Artikel 3 – stk. 1 – nr. 2 – litra b – nr. i

Kommissionens forslag Ændringsforslag

i) er købt fra et enkelt salgssted som led i 
den samme bestilling

i) er købt fra et enkelt salgssted som led i 
den samme bestilling, herunder tilfælde, 
hvor der anvendes særskilt fakturering
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Or. en

Begrundelse

Det nuværende direktiv gælder også i tilfælde, hvor der anvendes særskilt fakturering (se 
artikel 2, stk. 1, i direktiv 90/314/EØF).

Ændringsforslag 16

Forslag til direktiv
Artikel 3 – stk. 1 – nr. 2 – litra b – nr. v

Kommissionens forslag Ændringsforslag

v) købes fra forskellige erhvervsdrivende 
ved bestillingsprocedurer, der indbyrdes er 
forbundet ved link, når den rejsendes 
navn eller andre oplysninger, som er 
nødvendige for at foretage bestillingen, 
overføres mellem de erhvervsdrivende 
senest, når bestillingen af den første 
ydelse bekræftes

v) købes fra samme erhvervsdrivende ved 
bestillingsprocedurer

Or. en

Begrundelse

Formålet med denne ændring er at medtage rejsekombinationer, som sælges online af samme 
erhvervsdrivende, under begrebet "pakke". "Click-through"-tjenester bør høre under begrebet 
formidlede rejsearrangementer. Se også ændringsforslag 19.

Ændringsforslag 17

Forslag til direktiv
Artikel 3 – stk. 1 – nr. 5 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(5) "formidlet rejsearrangement": en 
kombination af mindst to forskellige typer 
rejseydelser, der foretages med henblik på 
den samme rejse eller ferie uden at udgøre 
en pakkerejse, og som fører til indgåelsen 
af separate aftaler med hver enkelt 
leverandør af rejseydelserne, under 
forudsætning af, at kombinationen 

(5) "formidlet rejsearrangement": en 
kombination af mindst to forskellige typer 
rejseydelser, der foretages med henblik på 
den samme rejse eller ferie uden at udgøre 
en pakkerejse, og som fører til indgåelsen 
af separate aftaler med hver enkelt 
leverandør af rejseydelserne, under 
forudsætning af, at kombinationen 
fremhjælpes af en af disse leverandører 
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fremhjælpes af en formidler eller en formidler

Or. en

Begrundelse

Den foreslåede tekst er uklar for så vidt angår formidlede rejsearrangementer, hvor en 
erhvervsdrivende sælger en rejseydelse i eget navn og derefter formidler indgåelsen af en 
aftale mellem den rejsende og en anden leverandør. Med ændringsforslaget præciseres det, at 
hvis forhandleren sælger sin egen ydelse (f.eks. et flyselskab sælger en flybillet eller et 
jernbaneselskab sælger en togbillet) og kombinerer det med indkvartering eller en anden 
turismeydelse, vil denne kombination være omfattet af direktivet.

Ændringsforslag 18

Forslag til direktiv
Artikel 3 – stk. 1 – nr. 5 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(a) på grundlag af separate bestillinger 
foretaget ved et enkelt besøg på salgsstedet 
eller ved en enkelt kontakt til salgsstedet
eller

(a) ved at den rejsende udvælger og 
accepterer at betale særskilt for hver 
enkelt rejseydelse ved et enkelt besøg på 
salgsstedet eller ved en enkelt kontakt til 
salgsstedet, under forudsætning af, at han 
på en klar og fremtrædende måde og på et 
varigt medium forud for indgåelsen af 
aftalen er blevet informeret om, at han 
ikke er omfattet af nogen af de rettigheder 
i dette direktiv, som udelukkende omfatter 
pakkerejsende, med mindre han køber 
kombinationen af rejseydelser på det i nr. 
2, litra b), omhandlede vilkår

Or. en

Ændringsforslag 19

Forslag til direktiv
Artikel 3 – stk. 1 – nr. 5 – litra a a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

aa) købes fra forskellige erhvervsdrivende 
ved bestillingsprocedurer, der indbyrdes 
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er forbundet ved link, når den rejsendes 
navn eller bestillingsoplysninger, som er 
nødvendige for at foretage bestillingen, 
overføres mellem de erhvervsdrivende 
senest, når bestillingen af den første
ydelse bekræftes

Or. en

Begrundelse

Hensigten med dette forslag er at medtage "click-through"-tjenester under begrebet 
formidlede rejsearrangementer. Formuleringen er hentet fra nr. 2, litra b), nr. v), med de 
nødvendige tilpasninger for at sikre, at enhver overførsel af oplysninger mellem indbyrdes 
forbundne bestillingsprocedurer bør være tilstrækkeligt til at skabe et formidlet 
rejsearrangement, hvis det resulterer i en kombination af rejseydelser til samme rejse. Det 
ville være meget vanskeligt for forbrugerne at forstå, hvilken type ferie de havde bestilt, hvis 
de skulle skelne mellem typer af overførte oplysninger.

Ændringsforslag 20

Forslag til direktiv
Artikel 3 – stk. 1 – nr. 9 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(5) formidler køb af rejseydelser, der 
indgår i et formidlet rejsearrangement, ved 
at bistå de rejsende i indgåelsen af separate 
aftaler om rejseydelser med forskellige 
tjenesteydere

(5) formidler køb af rejseydelser, der 
indgår i et formidlet rejsearrangement, ved 
at bistå de rejsende i indgåelsen af separate 
aftaler om rejseydelser med forskellige 
tjenesteydere, hvoraf den ene kan være 
formidleren selv

Or. en

Begrundelse

Den foreslåede tekst er uklar for så vidt angår formidlede rejsearrangementer, hvor en 
erhvervsdrivende sælger en rejseydelse i eget navn og derefter formidler indgåelsen af en 
aftale mellem den rejsende og en anden leverandør. Med ændringsforslaget præciseres det, at 
hvis forhandleren sælger sin egen ydelse (f.eks. et flyselskab sælger en flybillet eller et 
jernbaneselskab sælger en togbillet) og kombinerer det med indkvartering eller en anden
turismeydelse, vil denne kombination være omfattet af direktivet.
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Ændringsforslag 21

Forslag til direktiv
Artikel 4 – stk. 1 – litra a – nr. i

Kommissionens forslag Ændringsforslag

i) rejsemål, rejserute og varigheden af 
ophold med angivelse af datoer

i) rejsemål, rejserute og varigheden af 
ophold med angivelse af datoer og det 
inkluderede antal nætter

Or. en

Ændringsforslag 22

Forslag til direktiv
Artikel 4 – stk. 1 – litra a – nr. iii

Kommissionens forslag Ændringsforslag

iii) indkvarteringstedets beliggenhed og 
indkvarteringens vigtigste karakteristika og 
kategori

iii) indkvarteringstedets beliggenhed, om 
muligt indkvarteringens navn, og 
indkvarteringens vigtigste karakteristika og 
kategori, herunder værelseskategori og 
dennes vigtigste karakteristika

Or. en

Ændringsforslag 23

Forslag til direktiv
Artikel 4 – stk. 1 – litra a – nr. iii a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

iiia) detaljeret beskrivelse af de 
tilgængelige ydelser på indkvarteringen, 
herunder oplysning om eventuelle 
omstændigheder, som kunne forringe 
ydelsernes kvalitet

Or. en



PA\1010679DA.doc 17/43 PE524.534v01-00

DA

Begrundelse

Omstændigheder, som kunne forringe ydelsernes kvalitet, er f.eks. arbejde uden for eller i 
nærheden af hotellet og anlæg, som er i dårlig forfatning eller ude af drift.

Ændringsforslag 24

Forslag til direktiv
Artikel 4 – stk. 1 – litra a – nr. iii b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

iiib) målgruppen for pakken og 
indkvarteringen

Or. en

Begrundelse

Forbrugeren bør kende målgruppen for den foreslåede pakke og indkvartering (f.eks. familie 
med børn, ældre, adventure etc.).

Ændringsforslag 25

Forslag til direktiv
Artikel 4 – stk. 1 – litra a – nr. vii

Kommissionens forslag Ændringsforslag

vii) adgangsforhold for 
bevægelseshæmmede personer med 
angivelse af, om der garanteres adgang for 
sådanne personer under hele rejsen eller 
ferien

vii) efter forespørgsel, adgangsforhold for 
bevægelseshæmmede personer med 
angivelse af, om der garanteres adgang for 
sådanne personer under hele rejsen eller 
ferien

Or. en

Ændringsforslag 26

Forslag til direktiv
Artikel 4 – stk. 1 – litra c a (nyt)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

ca) eventuel fortrydelsesret og i givet fald 
vilkår, frister og procedure for at gøre 
denne ret gældende

Or. en

Ændringsforslag 27

Forslag til direktiv
Artikel 4 – stk. 1 – litra d a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

da) oplysning om beskyttelse i tilfælde af 
konkurs eller insolvens og arrangørens og 
formidlerens ansvarsforsikring

Or. en

Ændringsforslag 28

Forslag til direktiv
Artikel 4 – stk. 1 – litra f

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(f) generelle oplysninger om krav 
vedrørende pas og visum, der gælder for 
statsborgere i den pågældende medlemsstat 
eller de pågældende medlemsstater, med 
omtrentlig angivelse af, hvor lang tid det 
tager at få visum, samt oplysninger om 
sundhedsmæssige formaliteter

(f) generelle oplysninger om krav 
vedrørende pas og visum, der gælder for 
statsborgere i den pågældende medlemsstat 
eller de pågældende medlemsstater, og 
efter forespørgsel for den pågældende 
rejsende i henhold til hans nationalitet, 
med omtrentlig angivelse af, hvor lang tid 
det tager at få visum, samt oplysninger om 
sundhedsmæssige formaliteter

Or. en

Begrundelse

Nogle erhvervsdrivende fortolker denne forpligtelse snævert. De giver således kun 
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oplysninger om visakrav for statsborgere i det land, hvor den erhvervsdrivende er etableret.

Ændringsforslag 29

Forslag til direktiv
Artikel 4 – stk. 1 – litra g a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ga) tilgængelige interne klageprocedurer 
og muligheden og fristerne for at 
involvere udenretlige klagemekanismer

Or. en

Ændringsforslag 30

Forslag til direktiv
Artikel 4 – stk. 1 – litra g b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

gb) om nødvendigt, oplysning om 
eventuelle risici på destinationen eller i 
umiddelbar nærhed for så vidt angår 
naturkatastrofer, folkesundhed, offentlig 
orden, terror etc.

Or. en

Ændringsforslag 31

Forslag til direktiv
Artikel 4 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. De oplysninger, der er omhandlet i stk. 
1, skal angives klart og tydeligt.

2. De oplysninger, der er omhandlet i stk. 
1, skal angives klart og tydeligt. For 
aftaler, der er indgået uden for fast 
forretningssted, skal oplysningerne også 
gives skriftligt.
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Or. en

Ændringsforslag 32

Forslag til direktiv
Artikel 5 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne sikrer, at 
rejsearrangøren ikke må foretage 
ændringer i de oplysninger, der er meddelt 
den rejsende i henhold til artikel 4, stk. 1, 
litra a), c), d), e) og g), medmindre 
rejsearrangøren har forbeholdt sig ret til at 
foretage ændringer i disse oplysninger og 
meddelt den rejsende eventuelle ændringer 
klart og tydeligt, inden indgåelsen af 
aftalen.

1. Medlemsstaterne sikrer, at 
rejsearrangøren ikke må foretage 
ændringer i de oplysninger, der er meddelt 
den rejsende i henhold til artikel 4, stk. 1, 
litra a), c), ca), d), e), g) og ga), 
medmindre rejsearrangøren har forbeholdt 
sig ret til at foretage ændringer i disse 
oplysninger og meddelt den rejsende 
eventuelle ændringer klart og tydeligt, 
inden indgåelsen af aftalen.

Or. en

Ændringsforslag 33

Forslag til direktiv
Artikel 6 – stk. 2 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(d) navn, fysisk adresse, telefonnummer og 
emailadresse på rejsearrangørens lokale 
repræsentant eller kontaktpunkt, hvor en 
rejsende i vanskeligheder kan bede om 
bistand, eller hvis der ikke er en sådan 
repræsentant eller et sådant kontaktpunkt, 
et telefonnummer, den rejsende kan ringe 
til i nødstilfælde, eller oplysninger om en 
anden måde, hvorpå rejsearrangøren kan 
kontaktes

(d) navn, fysisk adresse, telefonnummer (til 
normal takst og med en maksimal ventetid 
på fem minutter) og emailadresse på 
rejsearrangørens lokale repræsentant eller 
kontaktpunkt, hvor en rejsende i 
vanskeligheder kan bede om bistand, eller 
hvis der ikke er en sådan repræsentant eller 
et sådant kontaktpunkt, et telefonnummer 
(til normal takst og med en maksimal 
ventetid på fem minutter), den rejsende 
kan ringe til i nødstilfælde, eller 
oplysninger om en anden måde, hvorpå 
rejsearrangøren kan kontaktes

Or. en
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Ændringsforslag 34

Forslag til direktiv
Artikel 6 – stk. 2 – litra f

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(f) i tilfælde af mindreårige deltagere i en 
pakkerejse, der omfatter indkvartering, 
oplysninger om, hvordan der kan opnås 
direkte kontakt med den mindreårige eller 
den person, der er ansvarlig på den 
mindreåriges opholdssted

(f) i tilfælde af mindreårige deltagere i en 
pakkerejse uden forældre eller værge, der 
omfatter indkvartering, oplysninger om, 
hvordan der kan opnås direkte kontakt med 
den mindreårige eller den person, der er 
ansvarlig på den mindreåriges opholdssted

Or. en

Begrundelse

Det skal præciseres, at oplysningen kun skal gives, hvis den mindreårige er uden ledsager. 
Ellers ville arrangørerne skulle give sådanne oplysninger i tilfælde, hvor de mindreårige 
rejser sammen med forældre eller familie.

Ændringsforslag 35

Forslag til direktiv
Artikel 6 – stk. 2 – litra g

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(g) oplysninger om eventuelle alternative 
og online ordninger til tvistbilæggelse.

(g) oplysninger om eventuelle interne 
klageprocedurer og muligheden og 
fristerne for at involvere udenretlige 
klagemekanismer.

Or. en

Ændringsforslag 36

Forslag til direktiv
Artikel 7 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne sikrer, at en rejsende 1. Medlemsstaterne sikrer, at en rejsende 
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kan overdrage aftalen til en person, der 
opfylder alle betingelserne i aftalen, hvis 
den rejsende har underrettet 
rejsearrangøren herom på et varigt medium 
i rimelig tid inden pakkerejsens 
begyndelse.

kan overdrage aftalen til en person, der 
opfylder alle betingelserne i aftalen, hvis 
den rejsende har underrettet 
rejsearrangøren eller formidleren herom på 
et varigt medium i rimelig tid inden 
pakkerejsens begyndelse.

Or. en

Ændringsforslag 37

Forslag til direktiv
Artikel 8 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Prisstigningen i stk. 1 må ikke overstige 
10% af pakkerejsens pris.

2. Prisstigningen i stk. 1 må ikke overstige 
5 % af pakkerejsens pris.

Or. en

Begrundelse

En grænse på 10 % ville være en uforholdsmæssig byrde for den rejsende, især i tilfælde, 
hvor pakkeprisen er høj, og/eller hvor der er mange deltagere knyttet til en pakke, f.eks. 
familier (hvor hvert familiemedlem skal betale 10 % ekstra). Flere nationale lovgivninger, 
som tillader prisstigninger, fastsætter en lavere procentsats end 10 %, og i andre lande er 
prisstigninger slet ikke tilladt, eller forbrugeren kan opsige aftalen som følge af en 
prisstigning.

Ændringsforslag 38

Forslag til direktiv
Artikel 8 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Prisstigningen i stk. 1 er kun gyldig, hvis 
rejsearrangøren underretter den rejsende 
om den med angivelse af en begrundelse 
og en beregning på et varigt medium senest 
20 dage forud for pakkerejsens begyndelse.

3. Prisstigningen i stk. 1 er kun gyldig, hvis 
rejsearrangøren underretter den rejsende 
om den med angivelse af en begrundelse 
og en beregning på et varigt medium senest 
30 dage forud for pakkerejsens begyndelse.

Or. en
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Begrundelse

Den rejsende bør kende den endelige pris på produktet i god tid før pakkerejsens start, så 
vedkommende om nødvendigt kan opsige aftalen og træffe alternative rejsearrangementer.

Ændringsforslag 39

Forslag til direktiv
Artikel 8 – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a. Hvis den rejsende ikke accepterer den 
i stk. 2 omhandlede prisstigning, kan han 
opsige aftalen uden sanktioner.

Or. en

Begrundelse

Denne ændring giver den rejsende ret til at opsige aftalen uden sanktioner. Det er i 
overensstemmelse med bestemmelserne i det nuværende direktiv for så vidt angår væsentlige 
prisstigninger.

Ændringsforslag 40

Forslag til direktiv
Artikel 9 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(a) rejsearrangøren har forbeholdt sig ret 
hertil i aftalen

(a) rejsearrangøren fremlægger en gyldig 
grund, som er specificeret i aftalen

Or. en

Begrundelse

Tilpasning til litra j) i bilaget til direktivet om urimelige aftalevilkår.

Ændringsforslag 41

Forslag til direktiv
Artikel 9 – stk. 2 – indledning
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Hvis rejsearrangøren inden pakkerejsens 
begyndelse er nødsaget til væsentligt at 
ændre et af rejseydelsernes væsentlige 
kendetegn, jf. artikel 4, stk. 1, litra a), eller 
et særligt krav, jf. artikel 6, stk. 2, litra a), 
skal rejsearrangøren snarest muligt på et 
varigt medium klart og tydeligt give den 
rejsende oplysninger om

2. Hvis rejsearrangøren inden pakkerejsens 
begyndelse er nødsaget til væsentligt at 
ændre et af rejseydelsernes væsentlige 
kendetegn, jf. artikel 4, stk. 1, litra a), eller 
et særligt krav, jf. artikel 6, stk. 2, litra a), 
skal rejsearrangøren snarest muligt på et 
varigt medium klart og tydeligt give den 
rejsende oplysninger om de foreslåede 
ændringer. Den rejsende kan

(a) de foreslåede ændringer a) opsige aftalen uden sanktioner eller
(b) at den rejsende inden en nærmere 
fastsat rimelig frist kan opsige aftalen 
uden at skulle betale, og at den rejsende 
ellers vil blive anset for at have accepteret 
den foreslåede ændring.

b) acceptere ændringerne eller

c) blive tilbudt en erstatningspakkerejse af 
ligeværdig, lavere eller højere kvalitet.

Or. en

Begrundelse

I henhold til artikel 4, stk. 5, i det nuværende direktiv har den rejsende krav på at få tilbudt en 
pakkerejse af ligeværdig, lavere eller højere kvalitet i stedet for at opsige aftalen. Den 
rejsendes accept bør ske i form af udtrykkeligt samtykke i stedet for stiltiende accept.

Ændringsforslag 42

Forslag til direktiv
Artikel 9 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Hvis de i stk. 2 omhandlede ændringer 
af aftalen medfører, at pakkerejsen får en 
ringere kvalitet eller er forbundet med 
lavere omkostninger, har den rejsende krav 
på en passende nedsættelse af prisen.

3. Hvis de i stk. 2 omhandlede ændringer 
af aftalen eller erstatningspakkerejsen 
medfører, at pakkerejsen får en ringere 
kvalitet eller er forbundet med lavere 
omkostninger, har den rejsende krav på en 
passende nedsættelse af prisen.

Or. en
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Ændringsforslag 43

Forslag til direktiv
Artikel 9 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Hvis aftalen opsiges, jf. stk. 2, litra b), 
refunderer rejsearrangøren alle beløb, han 
har modtaget fra den rejsende, inden 
fjorten dage efter opsigelsen af aftalen. 
Den rejsende skal efter omstændighederne 
have ret til erstatning i henhold til artikel 
12.

4. Hvis aftalen opsiges, jf. stk. 2, litra a), 
refunderer rejsearrangøren alle beløb, han 
har modtaget fra den rejsende, inden 
fjorten dage efter opsigelsen af aftalen. 
Den rejsende skal efter omstændighederne 
have ret til erstatning i henhold til artikel 
12.

Or. en

Ændringsforslag 44

Forslag til direktiv
Artikel 10 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne sikrer, at den rejsende 
kan opsige aftalen inden pakkerejsens 
begyndelse mod at betale rejsearrangøren 
en passende erstatning. Der kan i aftalen 
fastsættes rimelige, standardiserede 
opsigelsesgebyrer under hensyn til 
opsigelsestidspunktet, sædvanligt sparede 
omkostninger og indtægter fra afsættelse af 
rejseydelserne til anden side. Er der ikke 
fastsat standardiserede opsigelsesgebyrer, 
skal erstatningen svare til pakkerejsens pris 
fradraget de udgifter, rejsearrangøren har 
sparet.

1. Medlemsstaterne sikrer, at den rejsende 
kan opsige aftalen inden pakkerejsens 
begyndelse mod at betale rejsearrangøren 
en passende erstatning. Der kan i aftalen 
fastsættes rimelige, standardiserede 
opsigelsesgebyrer under hensyn til 
opsigelsestidspunktet, sædvanligt sparede 
omkostninger og indtægter fra afsættelse af 
rejseydelserne til anden side. Er der ikke 
fastsat standardiserede opsigelsesgebyrer, 
skal erstatningen svare til pakkerejsens pris 
fradraget de udgifter, rejsearrangøren 
beviseligt har sparet, som ikke kan 
inddrives fra leverandørerne eller gennem 
alternativ udnyttelse af ydelserne. 
Afbestillingsgebyrer, herunder 
administrationsgebyrer, må ikke være 
uforholdsmæssige eller overdrevne.

Or. en
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Ændringsforslag 45

Forslag til direktiv
Artikel 10 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Den rejsende skal have ret til at opsige 
aftalen inden pakkerejsens begyndelse 
uden at betale erstatning i tilfælde af 
uundgåelige og ekstraordinære 
omstændigheder, der indtræffer på 
bestemmelsesstedet eller i umiddelbar 
nærhed heraf, og som pakkerejsen vil blive 
væsentligt berørt af.

2. Den rejsende skal have ret til at opsige 
aftalen inden pakkerejsens begyndelse 
uden at betale erstatning i tilfælde af 
uundgåelige og ekstraordinære 
omstændigheder, der indtræffer eller 
sandsynligvis vil indtræffe på 
bestemmelsesstedet eller i umiddelbar 
nærhed heraf, og som pakkerejsen vil blive 
væsentligt berørt af.

Der bør særligt anses at foreligge 
uundgåelige og ekstraordinære 
omstændigheder, når det i pålidelige og 
offentligt tilgængelige rapporter, såsom 
anbefalinger fra medlemsstaternes 
myndigheder, frarådes at rejse til 
bestemmelsesstedet.

Or. en

Begrundelse

Uundgåelige og ekstraordinære omstændigheder bør ikke være baseret på den rejsendes egen 
vurdering, men på objektive kriterier (medlemsstaternes rejserådgivning). Dette kan opnås 
ved at medtage sidste punktum i betragtning 26 i artikel 10, stk. 2.

Ændringsforslag 46

Forslag til direktiv
Artikel 10 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Den rejsende skal have ret til at opsige 
aftalen inden pakkerejsens begyndelse 
uden kompensation i tilfælde af 
uundgåelige og ekstraordinære 
omstændigheder, der indtræffer for den 
rejsende, navnlig alvorlige uheld, alvorlig 
sygdom eller død i familien, forudsat at 
disse hændelser er behørigt dokumenteret.
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Or. en

Begrundelse

Det ville være unfair at give arrangøren mulighed for at aflyse pakkerejsen på grund af 
uundgåelige og ekstraordinære omstændigheder (artikel 10, stk. 3, litra b)) og samtidig 
udelukke denne mulighed for den rejsende. Det ville føre til ubalance mellem parternes 
rettigheder og pligter på grund af manglende gensidighed. Direktivet bør derfor give den 
rejsende samme ret til at opsige aftalen som følge af ekstraordinære omstændigheder i hans 
privatsfære.

Ændringsforslag 47

Forslag til direktiv
Artikel 10 – stk. 3 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Arrangøren kan opsige aftalen uden at 
betale den rejsende erstatning, hvis

3. Arrangøren kan kun opsige aftalen uden 
at betale den rejsende erstatning i følgende 
tilfælde:

Or. en

Ændringsforslag 48

Forslag til direktiv
Artikel 10 – stk. 3 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(a) antallet af personer, der har tilmeldt sig 
pakkerejsen, er lavere end det minimum, 
der er anført i aftalen, og rejsearrangøren 
underretter den rejsende om opsigelsen 
inden den i aftalen fastsatte frist og senest 
20 dage inden pakkerejsens begyndelse 
eller

(a) antallet af personer, der har tilmeldt sig 
pakkerejsen, er lavere end det minimum, 
der er anført i aftalen, og rejsearrangøren 
underretter den rejsende om opsigelsen 
inden den i aftalen fastsatte frist og senest 
20 dage inden pakkerejsens begyndelse, 
under forudsætning af, at han tilbyder 
den rejsende en erstatningspakke af 
ligeværdig eller højere kvalitet til samme 
eller en lavere pris, eller

Or. en
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Begrundelse

Da populære pakkerejser ofte bliver udsolgt meget tidligt, før feriesæsonen starter, ville det 
være vanskeligt for den rejsende at finde en passende erstatningspakkerejse til en 
overkommelig pris med kort varsel.

Ændringsforslag 49

Forslag til direktiv
Artikel 11 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne sikrer, at 
rejsearrangøren er ansvarlig for leveringen 
af rejseydelserne, der er inkluderet i 
aftalen, uanset om ydelserne skal leveres af 
rejsearrangøren eller af andre 
tjenesteydere.

1. Medlemsstaterne sikrer, at 
rejsearrangøren og formidleren hæfter 
solidarisk for leveringen af rejseydelserne, 
der er inkluderet i aftalen, uanset om 
ydelserne skal leveres af rejsearrangøren 
eller af andre tjenesteydere.

Or. en

Begrundelse

Hvis ansvaret pålægges kun den ene part, ville det komplicere anvendelsen af den rejsendes 
rettigheder især i forbindelse med grænseoverskridende køb, dvs. når rejsearrangøren ikke er 
etableret i forbrugerens bopælsland. I henhold til det nuværende direktiv er det op til 
medlemsstaterne at afgøre, hvem der skal være ansvarlig over for forbrugeren. Princippet om 
solidarisk hæftelse findes allerede i forskellige grader i mange medlemsstater.

Ændringsforslag 50

Forslag til direktiv
Artikel 11 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Hvis ydelserne ikke leveres i 
overensstemmelse med aftalen, afhjælper 
rejsearrangøren manglerne, medmindre 
dette indebærer en uforholdsmæssig stor 
byrde for ham.

2. Hvis ydelserne ikke leveres i 
overensstemmelse med aftalen, afhjælper 
rejsearrangøren manglerne.

Or. en
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Begrundelse

Denne indskrænkning af ansvaret findes ikke i det nuværende direktiv. Det kunne forstås 
sådan, at arrangøren havde ret til at nægte ethvert ansvar, hvis han hævdede, at det ville 
indebære en uforholdsmæssig stor byrde for ham at afhjælpe manglerne.

Ændringsforslag 51

Forslag til direktiv
Artikel 11 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Når det er umuligt rettidigt at 
gennemføre den rejsendes befordring 
tilbage til afrejsestedet på grund af 
uundgåelige og ekstraordinære 
omstændigheder, skal rejsearrangøren 
bære omkostningerne ved det forlængede 
ophold, dog højst 100 EUR pr. nat i tre 
nætter for hver rejsende.

udgår

Or. en

Begrundelse

Denne begrænsning er i strid med arrangørens generelle pligt til omsorg og bistand, og den 
findes ikke i det nuværende direktiv. Det ligger i pakkerejsens natur som en ekstra værdi i 
forhold til andre rejseprodukter, at forpligtelsen til at yde bistand er endnu mere relevant i 
tilfælde af uundgåelige og ekstraordinære omstændigheder.

Ændringsforslag 52

Forslag til direktiv
Artikel 11 – stk. 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6. Omkostningsbegrænsningen i stk. 5 
finder ikke anvendelse på
bevægelseshæmmede personer, jf. 
definitionen i Europa-Parlamentets og 
Rådets forordning (EF) nr. 1107/2006 af 
5. juli 2006 om handicappede og 
bevægelseshæmmede personers 
rettigheder, når de rejser med fly, og 
andre personer, der ledsager dem, gravide 

udgår
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kvinder og uledsagede børn samt 
personer, der har behov for særlig lægelig 
assistance, for så vidt som 
rejsearrangøren er blevet underrettet om 
deres særlige behov mindst 48 timer inden 
pakkerejsens begyndelse. 
Rejsearrangøren kan ikke påberåbe sig 
uundgåelige og ekstraordinære 
omstændigheder for at begrænse de i stk. 
5 omhandlede omkostninger, hvis den 
relevante transportør ikke kan gøre 
sådanne omstændigheder gældende i 
henhold til gældende EU-lovgivning.

Or. en

Begrundelse

Denne begrænsning er i strid med arrangørens generelle pligt til omsorg og bistand, og den 
findes ikke i det nuværende direktiv. Det ligger i pakkerejsens natur som en ekstra værdi i 
forhold til andre rejseprodukter, at forpligtelsen til at yde bistand er endnu mere relevant i 
tilfælde af uundgåelige og ekstraordinære omstændigheder.

Ændringsforslag 53

Forslag til direktiv
Artikel 11 – stk. 7 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

7a. I tilfælde, hvor hovedansvaret for den 
manglende levering af de ydelser, der er 
omfattet af aftalen, påhviler 
transportøren, kan arrangøren søge 
erstatning hos transportøren for den 
skade, den rejsende har lidt ved ikke at 
kunne gøre brug af de ydelser, der var 
inkluderet i pakkerejsen.

Or. en

Begrundelse

I betragtning 31 fremhæves det, at "rejsearrangørens ansvar bør ikke være til hinder for 
retten til at søge regres hos tredjemand, herunder hos tjenesteydere". Dette skal afspejles i 
artiklerne af hensyn til retssikkerheden. Transportøren spiller en central rolle med hensyn til 
at sikre en effektiv afvikling af en pakkerejse. En væsentlig forsinkelse eller en aflysning kan 
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have betydelig indvirkning på den resterende del af en rejse, som inkluderer andre ydelser, 
f.eks. et krydstogt, uden at det er arrangørens ansvar.

Ændringsforslag 54

Forslag til direktiv
Artikel 12 – stk. 3 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. De rejsende har ikke ret til 
prisnedsættelse eller erstatning for skade, 
hvis:

3. De rejsende har ikke ret til erstatning for 
skade, hvis:

Or. en

Begrundelse

Forslaget behandler fejlbaseret erstatning og prisnedsættelser i tilfælde af manglende 
overensstemmelse efter samme regler. Den rejsende bør have ret til prisnedslag i tilfælde af, 
at pakkerejsen helt eller delvis ikke lever op til det aftalte som følge af ekstraordinære 
omstændigheder eller som følge af en fejl, der skyldes en tredjepart.

Ændringsforslag 55

Forslag til direktiv
Artikel 12 – stk. 3 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(b) den rejsende har undladt snarest 
muligt at underrette rejsearrangøren om 
en mangel, som den rejsende har 
konstateret på stedet, hvis dette krav om 
underretning klart og udtrykkeligt var 
anført i aftalen og er rimeligt under 
hensyn til sagens omstændigheder.

udgår

Or. en

Begrundelse

Det er unfair og uforholdsmæssigt at sanktionere manglende omgående underretning. Det 
findes ikke i nogen anden EU-forbrugerlovgivning, og det er i strid med den almindelige ret 
til erstatning for manglende overensstemmelse. Den rejsende kan være forhindret i at 
indberette en manglende overensstemmelse af flere grunde (ingen internetforbindelse, 
fjerntliggende område, arrangøren kan ikke kontaktes etc.). Denne indskrænkning findes ikke 
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i det nuværende direktiv. Den ville betyde en forringelse af det eksisterende 
beskyttelsesniveau.

Ændringsforslag 56

Forslag til direktiv
Artikel 12 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. For så vidt som internationale 
konventioner, hvoraf Unionen er bundet, 
begrænser omfanget af den erstatning, en 
tjenesteyder, der udfører en ydelse, der 
indgår i en pakkerejse, skal betale, eller 
betingelserne herfor, finder de samme 
begrænsninger anvendelse på 
rejsearrangøren. For så vidt som 
internationale konventioner, hvoraf 
Unionen ikke er bundet, begrænser den 
erstatning, som skal betales af en 
tjenesteyder, kan medlemsstaterne 
begrænse den erstatning, som skal betales 
af rejsearrangøren, i overensstemmelse 
hermed. I andre tilfælde kan den 
erstatning, som skal betales af 
rejsearrangøren, begrænses ved aftalen; 
begrænsningen må dog ikke gælde 
personskade eller skade, der er forvoldt 
forsætligt eller groft uagtsomt, og 
erstatningen må ikke begrænses til under 
tre gange pakkerejsens samlede pris. 

4. For så vidt som internationale 
konventioner, hvoraf Unionen er bundet, 
begrænser omfanget af den erstatning, en 
tjenesteyder, der udfører en ydelse, der 
indgår i en pakkerejse, skal betale, eller 
betingelserne herfor, finder de samme 
begrænsninger anvendelse på 
rejsearrangøren. For så vidt som 
internationale konventioner, hvoraf 
Unionen ikke er bundet, begrænser den 
erstatning, som skal betales af en 
tjenesteyder, kan medlemsstaterne 
begrænse den erstatning, som skal betales 
af rejsearrangøren, i overensstemmelse 
hermed.

Or. en

Begrundelse

Denne mulighed for at begrænse erstatningen for skader i aftalen findes ikke i alle 
medlemsstater. Princippet om fuld harmonisering ville betyde, at bedre nationale love ville 
skulle opgives.

Ændringsforslag 57

Forslag til direktiv
Artikel 15 – stk. 1
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne sikrer, at 
rejsearrangører og formidlere af formidlede 
rejsearrangementer, når disse er etableret 
på medlemsstatens område, erhverver en 
garanti vedrørende tilfælde af konkurs eller 
insolvens for, at alle de rejsendes 
betalinger refunderes effektivt og hurtigt,
og at de rejsende i det omfang, befordring 
af passagerer er inkluderet, effektivt og 
hurtigt hjemsendes.

1. Medlemsstaterne sikrer, at 
rejsearrangører af pakkerejser og 
formidlere af formidlede 
rejsearrangementer, når disse er etableret 
på medlemsstatens område, erhverver en 
garanti vedrørende tilfælde af konkurs eller 
insolvens for, at alle de rejsendes 
betalinger refunderes effektivt og hurtigt 
og for at pakkerejsen så vidt muligt 
fortsættes i tilfælde af deres egen eller en 
leverandørs konkurs eller insolvens.
Medlemsstaterne sikrer, at transportører, 
som er etableret på deres område, 
erhverver en garanti vedrørende tilfælde 
af deres konkurs eller insolvens for, at 
alle de rejsendes betalinger refunderes 
effektivt og hurtigt, og at de rejsende 
effektivt og hurtigt hjemsendes

Or. en

Begrundelse

I betragtning 34 fremhæves det, at arrangører af pakkerejser og formidlere af formidlede 
rejsearrangementer er forpligtet til at være forsikret i tilfælde af deres egen konkurs eller 
insolvens, men også i tilfælde af konkurs eller insolvens hos en af leverandørerne i kæden. 
Dette skal præciseres i direktivets bestemmelser. Hvis arrangementet omfatter befordring, bør 
arrangøren og formidleren ikke være ansvarlige for at refundere betalinger eller hjemsende 
passagererne i tilfælde af transportørens konkurs eller insolvens.

Ændringsforslag 58

Forslag til direktiv
Artikel 16 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne skal anse enhver 
beskyttelse i tilfælde af konkurs eller 
insolvens for at opfylde kravene i deres 
nationale regler til gennemførelse af artikel
15, når rejsearrangøren eller formidleren af 
formidlede rejsearrangementer har 
erhvervet beskyttelsen i henhold til 

1. Medlemsstaterne skal anse enhver 
beskyttelse i tilfælde af konkurs eller 
insolvens for at opfylde kravene i deres 
nationale regler til gennemførelse af artikel 
15, når rejsearrangøren, formidleren af 
formidlede rejsearrangementer eller 
transportøren har erhvervet beskyttelsen i 
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reglerne til gennemførelse af artikel 15 i 
sin egen etableringsmedlemsstat.

henhold til reglerne til gennemførelse af 
artikel 15 i sin egen 
etableringsmedlemsstat.

Or. en

Ændringsforslag 59

Forslag til direktiv
Artikel 16 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. De centrale kontaktpunkter stiller alle 
nødvendige oplysninger til rådighed for 
hinanden om deres nationale ordninger for 
beskyttelse i tilfælde af konkurs eller 
insolvens og om, hvilket organ eller hvilke 
organer der yder konkrete 
erhvervsdrivende, der er etableret på deres 
område, beskyttelse i tilfælde af konkurs 
eller insolvens. De giver hinanden adgang 
til eventuelle lister over de rejsearrangører 
og formidlere af formidlede 
rejsearrangementer, som opfylder deres 
forpligtelser med hensyn til beskyttelse i 
tilfælde af konkurs eller insolvens.

3. De centrale kontaktpunkter stiller alle 
nødvendige oplysninger til rådighed for 
hinanden om deres nationale ordninger for 
beskyttelse i tilfælde af konkurs eller 
insolvens og om, hvilket organ eller hvilke 
organer der yder konkrete 
erhvervsdrivende, der er etableret på deres 
område, beskyttelse i tilfælde af konkurs 
eller insolvens. De giver hinanden adgang 
til eventuelle lister over de rejsearrangører,
formidlere af formidlede 
rejsearrangementer og transportører, som 
opfylder deres forpligtelser med hensyn til 
beskyttelse i tilfælde af konkurs eller 
insolvens.

Or. en

Ændringsforslag 60

Forslag til direktiv
Artikel 16 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Hvis en medlemsstat er i tvivl om, 
hvorvidt der er sikret beskyttelse i tilfælde 
af konkurs eller insolvens med hensyn til 
en rejsearrangør eller en formidler af 
formidlede rejsearrangementer, som er
etableret i en anden medlemsstat og 

4. Hvis en medlemsstat er i tvivl om, 
hvorvidt der er sikret beskyttelse i tilfælde 
af konkurs eller insolvens med hensyn til 
en rejsearrangør, en formidler af 
formidlede rejsearrangementer eller en 
transportør, som er etableret i en anden 
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opererer på medlemsstatens eget område, 
skal medlemsstaten søge nærmere 
oplysninger hos etableringsmedlemsstaten. 
Medlemsstaterne skal besvare 
forespørgsler fra andre medlemsstater 
senest 15 dage efter modtagelsen.

medlemsstat og opererer på 
medlemsstatens eget område, skal 
medlemsstaten søge nærmere oplysninger 
hos etableringsmedlemsstaten. 
Medlemsstaterne skal besvare 
forespørgsler fra andre medlemsstater 
senest 15 dage efter modtagelsen.

Or. en

Ændringsforslag 61

Forslag til direktiv
Artikel 17 – stk. 1 – litra b a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ba) rejseydelsernes vigtigste karakteristika 
i det omfang, der er hensigtsmæssigt for 
mediet

Or. en

Begrundelse

Se artikel 5, stk. 1, litra a), i direktivet om forbrugerrettigheder. "Medium" henviser til det 
instrument, der anvendes til udsendelse af oplysningerne, f.eks. computer eller mobiltelefon.

Ændringsforslag 62

Forslag til direktiv
Artikel 17 – stk. 1 – litra b b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

bb) hvis de solgte ydelser inkluderer 
indkvartering, indkvarteringens navn og 
indkvarteringens vigtigste karakteristika 
og kategori, herunder værelseskategori

Or. en
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Ændringsforslag 63

Forslag til direktiv
Artikel 17 – stk. 1 – litra b c (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

bc) formidlerens handelsnavn, fysiske 
adresse, telefonnummer og e-mailadresse

Or. en

Ændringsforslag 64

Forslag til direktiv
Artikel 17 – stk. 1 – litra b d (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

bd) den samlede pris for ydelserne 
inklusive skatter og afgifter og eventuelle 
ekstra salærer, gebyrer og andre udgifter 
eller, hvis disse omkostninger ikke med 
rimelighed kan beregnes på forhånd, 
oplysning om, at den rejsende muligvis vil 
skulle betale sådanne ekstra 
omkostninger, og måden hvorpå den 
endelige pris vil blive beregnet

Or. en

Ændringsforslag 65

Forslag til direktiv
Artikel 17 – stk. 1 – litra b e (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

be) oplysning om beregningsmetoden for 
omkostninger, som ikke kan oplyses på 
forhånd, herunder om en eventuel 
prisstigning efter aftalens indgåelse

Or. en
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Ændringsforslag 66

Forslag til direktiv
Artikel 17 – stk. 1 – litra b f (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

bf) betalingsordningen og vilkårene for 
deposita eller andre finansielle 
sikkerheder, som skal betales eller stilles 
af den rejsende

Or. en

Ændringsforslag 67

Forslag til direktiv
Artikel 17 – stk. 1 – litra b g (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

bg) hvis befordring er inkluderet, 
generelle oplysninger om krav vedrørende 
pas og visum, der gælder for alle rejsende 
inklusive statsborgere i andre 
medlemsstater, med omtrentlig angivelse 
af, hvor lang tid det tager at få visum, 
samt oplysninger om sundhedsmæssige 
formaliteter

Or. en

Ændringsforslag 68

Forslag til direktiv
Artikel 17 – stk. 1 – litra b h (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

bh) om nødvendigt, oplysning om 
eventuelle risici på destinationen eller i 
umiddelbar nærhed for så vidt angår 
naturkatastrofer, folkesundhed, offentlig 
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orden, terror etc.

Or. en

Ændringsforslag 69

Forslag til direktiv
Artikel 17 – stk. 1 – litra b i (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

bi) oplysning om en eventuel 
fortrydelsesret og i givet fald vilkår, frister 
og procedure for at gøre denne ret 
gældende

Or. en

Ændringsforslag 70

Forslag til direktiv
Artikel 17 – stk. 1 – litra b j (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

bj) oplysninger om interne 
klageprocedurer og muligheden og 
fristerne for at involvere udenretlige 
klagemekanismer.

Or. en

Ændringsforslag 71

Forslag til direktiv
Artikel 17 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Hvis formidlere, som sælger 
formidlede rejsearrangementer, ikke 
opfylder stk. 1, litra b), skal de opfylde 
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samme krav som arrangører af 
pakkerejser.

Or. en

Ændringsforslag 72

Forslag til direktiv
Kapitel VI a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Enkelte rejseydelser

Or. en

Ændringsforslag 73

Forslag til direktiv
Artikel 17 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 17a
Oplysningskrav for formidlere, der sælger 

enkelte rejseydelser
1. Medlemsstaterne sikrer, at formidleren, 
før den rejsende bliver bundet af en aftale 
eller et tilsvarende tilbud fra en formidler, 
som sælger enkelte rejseydelser, der 
leveres af en anden leverandør, oplyser 
følgende på en klar og fremtrædende 
måde:
a) ydelsens vigtigste karakteristika i det 
omfang, der er hensigtsmæssigt for 
mediet
b) hvis den solgte ydelse inkluderer 
indkvartering, indkvarteringens navn og 
indkvarteringens vigtigste karakteristika 
og kategori, herunder værelseskategori
c) formidlerens handelsnavn, fysiske 
adresse, telefonnummer og e-mailadresse
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d) den samlede pris for ydelsen inklusive 
skatter og afgifter og eventuelle ekstra 
salærer, gebyrer og andre udgifter eller, 
hvis disse omkostninger ikke med 
rimelighed kan beregnes på forhånd, 
oplysning om, at den rejsende muligvis vil 
skulle betale sådanne ekstra 
omkostninger, og måden hvorpå den 
endelige pris vil blive beregnet
e) beregningsmetoden for omkostninger, 
som ikke kan oplyses på forhånd, 
herunder om en eventuel prisstigning 
efter aftalens indgåelse
f) betalingsordningen og vilkårene for 
deposita eller andre finansielle 
sikkerheder, som skal betales eller stilles 
af den rejsende
g) hvis befordring er inkluderet, generelle 
krav vedrørende pas og visum, der gælder 
for den rejsende i henhold til hans 
nationalitet, med omtrentlig angivelse af, 
hvor lang tid det tager at få visum, samt 
oplysninger om sundhedsmæssige 
formaliteter
h) om nødvendigt, om eventuelle risici på 
destinationen eller i umiddelbar nærhed 
for så vidt angår naturkatastrofer, 
folkesundhed, offentlig orden, terror etc.
i) om en eventuel fortrydelsesret og i givet 
fald vilkår, frister og procedure for at 
gøre denne ret gældende
j) om interne klageprocedurer og 
muligheden og fristerne for at involvere 
udenretlige klagemekanismer.
2. Medlemsstaterne sikrer, at formidlere, 
som sælger enkelte rejseydelser, der 
leveres af en anden leverandør, sender en 
bekræftelse på bestillingen omgående og 
senest 24 timer efter bestillingen, med 
mindre der er behov for en øjeblikkelig 
bekræftelse.
3. Medlemsstaterne sikrer, at formidlere, 
som sælger enkelte rejseydelser, der 
leveres af en anden leverandør, hæfter for 
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eventuelle fejl i forbindelse med 
bestillingsproceduren.

Or. en

Begrundelse

Forbrugerorganisationer beretter om adskillige sager med negative konsekvenser for 
forbrugerne i tilfælde, hvor enkelte rejseydelser er solgt gennem en formidler. Det er derfor 
nødvendigt at indføre visse minimumsforpligtelser for sælgerne af disse ydelser. Det ville 
være problematisk med et hul i lovgivningen på dette område i et marked, hvor tendensen er, 
at enkelte rejseydelser i stigende grad sælges af tredjeparter, og hvor forbrugerne i stigende 
grad organiserer deres rejser individuelt.

Ændringsforslag 74

Forslag til direktiv
Artikel 18 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 18a
Forpligtelser for rejsearrangører og 

formidlere, der er etableret uden for EØS-
området

Medlemsstaterne sikrer, at en 
rejsearrangør eller en formidler af 
formidlede rejsearrangementer, som er 
etableret uden for EU, og som sælger 
direkte på en medlemsstats område, er 
omfattet af de forpligtelser, der er fastsat i 
dette direktiv.

Or. en

Begrundelse

Medlemsstaterne bør sikre, at alle pakkerejser og formidlede rejsearrangementer, som sælges 
på deres område, er omfattet af dette direktivs bestemmelser, ikke kun dem, som sælges af 
rejsearrangører og formidlere, der er etableret på deres område. Rejsende, som køber 
pakkerejser og formidlede rejsearrangementer i en medlemsstat, bør kunne stole på, at de er 
beskyttet i henhold til direktivet, uanset hvor rejsearrangøren eller formidleren er etableret.
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Ændringsforslag 75

Forslag til direktiv
Artikel 18 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 18b
Formelle krav for aftaler

1. Medlemsstaterne sikrer, at alle aftaler, 
der er omfattet af dette direktiv, er affattet 
i et almindeligt og forståeligt sprog, og, 
når aftalerne er skriftlige, at de er let 
læselige. Aftalen skal være forfattet på det 
sprog, som er anvendt i oplysningerne 
forud for aftalen.
2. Aftalen gives på et varigt medium. 
Aftaler, som indgås uden for fast 
forretningssted, skal også gives på papir.
3. Hvis en aftale indgås pr. telefon, skal 
den erhvervsdrivende bekræfte tilbuddet 
til forbrugeren på et varigt medium, og 
den rejsende er først forpligtet, når 
vedkommende har underskrevet aftalen 
eller sendt sit skriftlige samtykke på et 
varigt medium.

Or. en

Ændringsforslag 76

Forslag til direktiv
Artikel 18 c (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 18c
Fortrydelsesret

1. Medlemsstaterne sikrer, at den rejsende 
har en frist på 24 timer til at fortryde en 
aftale om fjernsalg og en frist på 14 dage 
til at fortryde en aftale indgået uden for 
fast forretningssted uden angivelse af 
årsag og uden at pådrage sig nogen 



PA\1010679DA.doc 43/43 PE524.534v01-00

DA

omkostninger, under forudsætning af, at 
han underretter den erhvervsdrivende på 
et varigt medium senest 48 timer før 
rejseydelsens start.
2. Den erhvervsdrivende godtgør 
omgående og senest 14 dage efter den 
dag, hvor han har modtaget forbrugerens 
beslutning om at fortryde aftalen, alle de 
betalinger, vedkommende har modtaget 
fra den rejsende.
3. Hvis den erhvervsdrivende ikke har 
oplyst den rejsende om fortrydelsesretten 
på en klar og fremtrædende måde, kan 
den rejsende opsige aftalen uden 
sanktioner. 

Or. en

Begrundelse

Analogt til bestemmelserne om fortrydelsesretten i artikel 9, stk. 1, artikel 10, stk. 1, og artikel 
13, stk. 1, i direktivet om forbrugerrettigheder, som i dag ikke gælder for pakkerejsedirektivet.


