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ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Ι. Αναθεώρηση της οδηγίας για τα οργανωμένα ταξίδια

Οι καταναλωτές έχουν μεγάλη ανάγκη προστασίας όταν ταξιδεύουν και για αυτόν τον λόγο 
εγκρίθηκε η οδηγία για τα οργανωμένα ταξίδια το 1990. Η ταξιδιωτική αγορά έχει, εντούτοις, 
αλλάξει πολύ έκτοτε. Η ανάπτυξη των διαδικτυακών πωλήσεων και η ελευθέρωση του τομέα 
των αερομεταφορών έχουν αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο οι καταναλωτές οργανώνουν τις 
διακοπές τους. Οι καταναλωτές αναλαμβάνουν έναν ολοένα περισσότερο ενεργό ρόλο και 
διαμορφώνουν τις διακοπές τους σύμφωνα με τις ιδιαίτερες απαιτήσεις τους, κυρίως 
χρησιμοποιώντας το διαδίκτυο για να συνδυάσουν ταξιδιωτικούς διακανονισμούς αντί να 
επιλέξουν ήδη έτοιμα οργανωμένα ταξίδια.

Οι εν λόγω εξελίξεις δημιουργούν αυξανόμενη αβεβαιότητα ως προς το ποιες καταστάσεις 
και συναλλαγές επωφελούνται από τους κανόνες της ΕΕ για τα οργανωμένα ταξίδια και ποιες 
αποκλείονται. Οι καταναλωτές συχνά αγνοούν το είδος της προστασίας που μπορούν να 
αναμένουν σε μια δεδομένη κατάσταση. Επομένως, είναι σαφές ότι η νομοθεσία πρέπει να 
επικαιροποιηθεί προκειμένου να καλύπτει τις μεθόδους πώλησης που δεν υπήρχαν όταν 
εγκρίθηκε η ισχύουσα οδηγία.

ΙΙ. Γενική άποψη του συντάκτη της γνωμοδότησης

Ο συντάκτης της γνωμοδότησης χαιρετίζει την πρόταση της Επιτροπής να αποσαφηνιστεί και 
να εκσυγχρονιστεί το περιεχόμενο της προστασίας των ταξιδιωτών, όταν αυτοί αγοράζουν 
συνδυασμένες ταξιδιωτικές υπηρεσίες για το ίδιο ταξίδι ή περίοδο διακοπών, κυρίως 
εντάσσοντας τις διάφορες μορφές οργανωμένων ταξιδιών που αγοράζονται μέσω διαδικτύου 
και των εξατομικευμένων ταξιδιωτικών διακανονισμών στο πεδίο εφαρμογής της 
αναθεωρημένης οδηγίας. Αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα την αύξηση της διαφάνειας για όλους 
τους παράγοντες της αγοράς.

Στόχοι του συντάκτη της γνωμοδότησης είναι:

- να εξασφαλιστούν ανταγωνιστικότεροι και δικαιότεροι όροι ανταγωνισμού για τις 
επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην ταξιδιωτική αγορά,

- να εξασφαλιστεί ότι όλοι οι καταναλωτές επωφελούνται από υψηλό επίπεδο προστασίας 
όταν αγοράζουν συνδυασμένες ταξιδιωτικές υπηρεσίες, ανεξαρτήτως του συστήματος 
διάθεσης, ενώ παράλληλα εξασφαλίζεται ότι το κόστος συμμόρφωσης θα είναι λογικό για 
τους νέους συντελεστές οι οποίοι εμπίπτουν στο αναθεωρημένο πεδίο εφαρμογής της 
οδηγίας,

- να διασφαλιστεί η καλύτερη ενημέρωση των ταξιδιωτών σχετικά με τα ταξιδιωτικά 
προϊόντα που αγοράζουν και να τους παρέχονται σαφέστερες λύσεις όταν υπάρχει πρόβλημα.

Για τον σκοπό αυτόν, ο συντάκτης της γνωμοδότησης προτείνει σειρά τροπολογιών που 
αποσκοπούν στην ενίσχυση των στόχων της πρότασης της Επιτροπής. Οι εν λόγω 
τροπολογίες καλύπτουν, μεταξύ άλλων, τα ακόλουθα θέματα:
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i) Πεδίο εφαρμογής
Καθώς η αγορά εξελίσσεται ταχύτερα από ό,τι η νομοθεσία, είναι αναγκαίο να οριστεί ποιοι 
συνδυασμοί ταξιδιωτικών υπηρεσιών (εκτός διαδικτύου ή μέσω διαδικτύου) καλύπτονται από 
το πεδίο εφαρμογής της οδηγίας. Ο συντάκτης της γνωμοδότησης πιστεύει ότι η διεύρυνση 
του ορισμού των «οργανωμένων ταξιδιών» είναι αναγκαία και ότι ο εν λόγω ορισμός θα 
πρέπει να καλύπτει τους περισσότερους συνδυασμούς ταξιδιωτικών υπηρεσιών που 
πωλούνται στους καταναλωτές. Ωστόσο, πρέπει να αναγνωρίζεται η αξία των 
«εξατομικευμένων ταξιδιωτικών διακανονισμών» ως λύση που θα προστατεύει την οδηγία 
μελλοντικά από τυχόν προβλήματα και θα παρέχει το κατάλληλο επίπεδο προστασίας στον 
καταναλωτή σε περίπτωση αφερεγγυότητας ενός εκ των παρόχων των υπηρεσιών.

ii) Μεμονωμένες ταξιδιωτικές υπηρεσίες
Για ορισμένα θέματα, θα μπορούσε κανείς να ισχυριστεί ότι το πεδίο εφαρμογής της 
προτεινόμενης οδηγίας δεν είναι αρκετά ευρύ. Το «οργανωμένο ταξίδι» θεωρείται ολοένα και 
περισσότερο απαρχαιωμένος τρόπος ταξιδιού. Από την εποχή της έγκρισης της οδηγίας, το 
1990, η αγορά τουρισμού και ταξιδιών έχει αλλάξει σημαντικά και οι προτιμήσεις και 
στάσεις των καταναλωτών έχουν επίσης εξελιχθεί εντός της αγοράς αυτής. Για παράδειγμα, 
οι ανεξάρτητες συμβάσεις για μια μόνο ταξιδιωτική υπηρεσία εξαιρούνται ρητώς από την 
οδηγία. Οι οργανώσεις καταναλωτών έχουν αναφέρει αρκετές περιπτώσεις που θίγεται ο 
καταναλωτής, όταν η πώληση μεμονωμένων υπηρεσιών πραγματοποιείται μέσω μεσάζοντα. 
Για τον σκοπό αυτόν, ο συντάκτης της γνωμοδότησης προτείνει ότι οι μεσάζοντες που 
πωλούν μεμονωμένες ταξιδιωτικές υπηρεσίες πρέπει να συμμορφώνονται με ορισμένες 
ελάχιστες απαιτήσεις δυνάμει της παρούσας οδηγίας. Τυχόν νομικό κενό στον εν λόγω τομέα 
θα δημιουργούσε προβλήματα σε μια αγορά όπου η τάση ορίζει ολοένα αυξανόμενες 
πωλήσεις μεμονωμένων υπηρεσιών από τρίτους και όπου οι καταναλωτές τείνουν να 
οργανώνουν το ταξίδι τους μόνοι τους. 

iii) Επίπεδο εναρμόνισης

Λείπει από την παρούσα πρόταση ρητή διάταξη σχετικά με τον βαθμό εναρμόνισης. Η 
πλήρης εναρμόνιση παρέχει ομοιόμορφο επίπεδο προστασίας των καταναλωτών σε όλη την 
ΕΕ, αλλά αποτρέπει τα κράτη μέλη από το να εγκρίνουν, όπου χρειάζεται, αυστηρότερες 
διατάξεις υπέρ των καταναλωτών, όπως συμβαίνει, προς το παρόν με την παρούσα οδηγία. Σε 
πολλά κράτη μέλη, η προτεινόμενη αναθεώρηση θα υποβάθμιζε τα εθνικά τρέχοντα πρότυπα 
προστασίας των καταναλωτών, ιδιαιτέρως όταν πρόκειται για διατάξεις ενοχικού δικαίου. Ο 
συντάκτης της γνωμοδότησης υποστηρίζει μια προσέγγιση στοχοθετημένης εναρμόνισης.

iv) Προστασία κατά της αφερεγγυότητας

Για την εξασφάλιση θεμιτού ανταγωνισμού και προστασίας των καταναλωτών, η τρέχουσα 
υποχρέωση των διοργανωτών οργανωμένων ταξιδιών να παρέχουν επαρκείς εγγυήσεις για 
την επιστροφή των προκαταβολών και τον επαναπατρισμό των ταξιδιωτών σε περίπτωση 
αφερεγγυότητας θα πρέπει να εφαρμόζεται επίσης στους εξατομικευμένους ταξιδιωτικούς 
διακανονισμούς. Επίσης, πρέπει να τονιστεί ότι ο μεταφορέας διαδραματίζει καίριο ρόλο 
στην εξασφάλιση της αποτελεσματικής εκτέλεσης ενός οργανωμένου ταξιδιού. Ο συντάκτης 
της γνωμοδότησης προτείνει, ως εκ τούτου, την επέκταση της προστασίας κατά της 
αφερεγγυότητας και στους μεταφορείς επιβατών.
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***

Λαμβάνοντας υπόψη τον κατακερματισμό της νομοθεσίας στον τομέα της ταξιδιωτικής 
προστασίας καθώς και την ταχεία ανάπτυξη της αγοράς τουρισμού και ταξιδιών, η οποία 
εξελίσσεται πάντα πριν από τη νομοθεσία, ο συντάκτης της γνωμοδότησης θεωρεί ότι η 
κατάλληλη οδός για το μέλλον θα ήταν να σκεφτούμε μια γενική νομοθετική πράξη στον 
τομέα των δικαιωμάτων των ταξιδιωτών. Οι καταναλωτές απομακρύνονται όλο και 
περισσότερο από την ιδέα των οργανωμένων διακοπών και περιηγήσεων. Επομένως, η 
επιλεγμένη ιδέα των «οργανωμένων ταξιδιών και των εξατομικευμένων ταξιδιωτικών 
διακανονισμών» καλύπτει μόνο ένα μέρος της κοινής πρακτικής. Μια ενιαία πράξη για τις 
ταξιδιωτικές υπηρεσίες θα ήταν ακόμα πιο σημαντική, εφόσον το μεγαλύτερο μέρος των 
οδηγιών για την προστασία των καταναλωτών αποκλείει ρητώς τον τομέα των μεταφορών 
από το πεδίο εφαρμογής τους.
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ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Η Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού καλεί την Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και 
Προστασίας των Καταναλωτών, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συνεκτιμήσει τις 
ακόλουθες τροπολογίες:

Τροπολογία 1

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 18

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(18) Θα πρέπει επίσης να διευκρινισθεί ότι 
οι συμβάσεις με τις οποίες ένας πάροχος 
παρέχει το δικαίωμα στον ταξιδιώτη μετά 
τη σύναψη της σύμβασης να επιλέγει 
μεταξύ διαφόρων ειδών ταξιδιωτικών 
υπηρεσιών, όπως στην περίπτωση δώρων 
για ταξιδιωτικά πακέτα, θα πρέπει να 
αποτελούν οργανωμένα ταξιδιωτικά 
πακέτα. Επιπλέον, ο συνδυασμός 
ταξιδιωτικών υπηρεσιών θα πρέπει να 
θεωρείται ως οργανωμένο ταξίδι όταν το 
όνομα ή τα προσωπικά στοιχεία του 
ταξιδιώτη που απαιτούνται για τη 
σύναψη της συναλλαγής κράτησης 
διαβιβάζονται από έναν πάροχο σε άλλον 
το αργότερο όταν επιβεβαιωθεί η 
κράτηση της πρώτης υπηρεσίας. Τα 
προσωπικά στοιχεία που είναι αναγκαία 
για τη σύναψη συναλλαγής κράτησης 
αφορούν στοιχεία πιστωτικής κάρτας ή 
άλλες πληροφορίες που απαιτούνται για 
την πληρωμή. Από την άλλη πλευρά, δεν 
πρέπει να αρκεί η απλή διαβίβαση 
στοιχείων, όπως ο ταξιδιωτικός 
προορισμός ή οι ημερομηνίες ταξιδιού.

(18) Θα πρέπει επίσης να διευκρινισθεί ότι 
οι συμβάσεις με τις οποίες ένας πάροχος 
παρέχει το δικαίωμα στον ταξιδιώτη μετά 
τη σύναψη της σύμβασης να επιλέγει 
μεταξύ διαφόρων ειδών ταξιδιωτικών 
υπηρεσιών, όπως στην περίπτωση δώρων 
για ταξιδιωτικά πακέτα, θα πρέπει να 
αποτελούν οργανωμένα ταξιδιωτικά 
πακέτα. Επιπλέον, ο συνδυασμός 
ταξιδιωτικών υπηρεσιών θα πρέπει να 
θεωρείται ως οργανωμένο ταξίδι όταν 
αγοράζεται από τον ίδιο πάροχο με 
διαδικασίες κράτησης μέσω διαδικτύου.

Or. en

Αιτιολόγηση

Στόχος της παρούσας τροπολογίας είναι να συμπεριληφθούν στον ορισμό του ταξιδιωτικού 
«πακέτου» συνδυασμοί που πωλούνται μέσω διαδικτύου από τον ίδιο πάροχο ταξιδιωτικών 
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υπηρεσιών. Οι υπηρεσίες «click-through» πρέπει να εμπίπτουν στο πεδίο των εξατομικευμένων 
ταξιδιωτικών διακανονισμών. Βλ. επίσης τις τροπολογίες 16 και 19.

Τροπολογία 2

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 19

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(19) Δεδομένου ότι υπάρχει μικρότερη 
ανάγκη προστασίας των ταξιδιωτών στην 
περίπτωση βραχυχρόνιων ταξιδιών, και 
προκειμένου να αποφευχθεί η περιττή 
επιβάρυνση για τους παρόχους, τα 
ταξίδια που διαρκούν λιγότερο από 24 
ώρες και δεν περιλαμβάνουν κατάλυμα, 
καθώς και τα περιστασιακά οργανωμένα 
πακέτα, θα πρέπει να εξαιρούνται από το 
πεδίο εφαρμογής της παρούσας οδηγίας.

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Δεν είναι λογικό να εκτίθενται οι καταναλωτές σε κίνδυνο, και μάλιστα χωρίς το πλεονέκτημα 
των έννομων μέσων που διατίθενται δυνάμει της οδηγίας, απλώς και μόνο λόγω της 
βραχύχρονης διάρκειας του ταξιδιού ή επειδή ο διοργανωτής πουλάει τέτοιου είδους διακοπές 
μόνο «περιστασιακά». Οι ταξιδιώτες ενδέχεται να αντιμετωπίσουν εξίσου πολλά προβλήματα 
όπως και με οποιοδήποτε άλλο πακέτο, ενώ παράλληλα ο κίνδυνος για τον πάροχο των 
ταξιδιωτικών υπηρεσιών είναι μικρότερος λόγω της βραχύβιας διάρκειας των ταξιδιών που 
διαρκούν λιγότερο από 24 ώρες.

Τροπολογία 3

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 26

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(26) Δεδομένου ότι τα πακέτα αγοράζονται 
συχνά πολύν καιρό πριν από την εκτέλεσή 
τους, ενδέχεται να συμβούν απρόβλεπτα 
γεγονότα. Ως εκ τούτου, ο ταξιδιώτης θα 
πρέπει, υπό ορισμένους όρους, να έχει το 
δικαίωμα να εκχωρεί ένα οργανωμένο 

(26) Δεδομένου ότι τα πακέτα αγοράζονται 
συχνά πολύν καιρό πριν από την εκτέλεσή 
τους, ενδέχεται να συμβούν απρόβλεπτα 
γεγονότα. Ως εκ τούτου, ο ταξιδιώτης θα 
πρέπει, υπό ορισμένους όρους, να έχει το 
δικαίωμα να εκχωρεί ένα οργανωμένο 
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ταξίδι σε άλλον ταξιδιώτη. Στις 
περιπτώσεις αυτές, ο διοργανωτής θα 
πρέπει να είναι σε θέση να ανακτήσει τις 
δαπάνες του, π.χ. αν ένας υπεργολάβος 
απαιτεί την καταβολή ποσού δικαιωμάτων 
για την αλλαγή του ονόματος του 
ταξιδιώτη ή την ακύρωση εισιτηρίου 
μεταφοράς και την έκδοση νέου. Οι 
ταξιδιώτες θα πρέπει επίσης να έχουν τη 
δυνατότητα να καταγγείλουν τη σύμβαση 
ανά πάσα στιγμή πριν από την έναρξη του 
οργανωμένου ταξιδιού, καταβάλλοντας τη 
σχετική αποζημίωση, καθώς και το 
δικαίωμα να καταγγείλουν τη σύμβαση, 
χωρίς καταβολή αποζημίωσης, όταν 
αναπόφευκτες και έκτακτες περιστάσεις, 
όπως πόλεμος ή θεομηνία, έχουν 
σημαντικές επιπτώσεις στο οργανωμένο 
ταξίδι. Αναπόφευκτες και έκτακτες 
περιστάσεις θα πρέπει ιδίως να θεωρείται 
ότι υπάρχουν όταν αξιόπιστες και 
διαθέσιμες στο κοινό επίσημες 
πληροφορίες, όπως είναι οι συστάσεις που 
εκδίδονται από τις αρχές των κρατών 
μελών, συμβουλεύουν την αποφυγή 
ταξιδιών στον τόπο προορισμού.

ταξίδι σε άλλον ταξιδιώτη. Στις 
περιπτώσεις αυτές, ο διοργανωτής θα 
πρέπει να είναι σε θέση να ανακτήσει τις 
δαπάνες του, π.χ. αν ένας υπεργολάβος 
απαιτεί την καταβολή ποσού δικαιωμάτων 
για την αλλαγή του ονόματος του 
ταξιδιώτη ή την ακύρωση εισιτηρίου 
μεταφοράς και την έκδοση νέου. Οι 
ταξιδιώτες θα πρέπει επίσης να έχουν τη 
δυνατότητα να καταγγείλουν τη σύμβαση 
ανά πάσα στιγμή πριν από την έναρξη του 
οργανωμένου ταξιδιού, καταβάλλοντας τη 
σχετική αποζημίωση, καθώς και το 
δικαίωμα να καταγγείλουν τη σύμβαση, 
χωρίς καταβολή αποζημίωσης, όταν 
αναπόφευκτες και έκτακτες περιστάσεις, 
που σχετίζονται με πόλεμο, φυσικές 
καταστροφές, τη δημόσια υγεία, τη 
δημόσια τάξη ή την τρομοκρατία, έχουν 
σημαντικές επιπτώσεις στο οργανωμένο 
ταξίδι. Αναπόφευκτες και έκτακτες 
περιστάσεις θα πρέπει ιδίως να θεωρείται 
ότι υπάρχουν όταν αξιόπιστες και 
διαθέσιμες στο κοινό επίσημες 
πληροφορίες, όπως είναι οι συστάσεις που 
εκδίδονται από τις αρχές των κρατών 
μελών, συμβουλεύουν την αποφυγή 
ταξιδιών στον τόπο προορισμού.

Or. en

Τροπολογία 4

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 28

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(28) Σε ορισμένες περιπτώσεις, οι 
διοργανωτές θα πρέπει να έχουν τη 
δυνατότητα να κάνουν μονομερείς αλλαγές 
στη σύμβαση του οργανωμένου ταξιδιού. 
Ωστόσο, οι ταξιδιώτες θα πρέπει να έχουν 
το δικαίωμα να λύσουν τη σύμβαση, εάν οι 
προτεινόμενες αλλαγές τροποποιούν σε 
σημαντικό βαθμό οποιοδήποτε από τα 

(28) Σε ορισμένες περιπτώσεις, οι 
διοργανωτές θα πρέπει να έχουν τη 
δυνατότητα να κάνουν μονομερείς αλλαγές 
στη σύμβαση του οργανωμένου ταξιδιού. 
Ωστόσο, οι ταξιδιώτες θα πρέπει να έχουν 
το δικαίωμα να λύσουν τη σύμβαση, εάν οι 
προτεινόμενες αλλαγές τροποποιούν σε 
σημαντικό βαθμό οποιοδήποτε από τα 
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κύρια χαρακτηριστικά των ταξιδιωτικών 
υπηρεσιών. Αυξήσεις των τιμών θα πρέπει 
να είναι δυνατές μόνον όταν υπάρχει 
αλλαγή στο κόστος των καυσίμων για τη 
μεταφορά επιβατών, στους φόρους ή τα 
τέλη που επιβάλλονται από ένα τρίτο 
μέρος που δεν εμπλέκεται άμεσα στην 
εκτέλεση των περιλαμβανόμενων 
ταξιδιωτικών υπηρεσιών ή στις 
συναλλαγματικές ισοτιμίες που αφορούν 
το οργανωμένο ταξίδι και εφόσον τόσο η 
προς τα πάνω όσο και η προς τα κάτω 
αναθεώρηση της τιμής προβλέπεται ρητά 
στη σύμβαση. Οι αυξήσεις των τιμών 
πρέπει να περιορίζονται στο 10% της τιμής 
του οργανωμένου ταξιδιού.

κύρια χαρακτηριστικά των ταξιδιωτικών 
υπηρεσιών. Αυξήσεις των τιμών θα πρέπει 
να είναι δυνατές μόνον όταν υπάρχει 
αλλαγή στο κόστος των καυσίμων για τη 
μεταφορά επιβατών, στους φόρους ή τα 
τέλη που επιβάλλονται από ένα τρίτο 
μέρος που δεν εμπλέκεται άμεσα στην 
εκτέλεση των περιλαμβανόμενων 
ταξιδιωτικών υπηρεσιών ή στις 
συναλλαγματικές ισοτιμίες που αφορούν 
το οργανωμένο ταξίδι και εφόσον τόσο η 
προς τα πάνω όσο και η προς τα κάτω 
αναθεώρηση της τιμής προβλέπεται ρητά 
στη σύμβαση. Οι αυξήσεις των τιμών 
πρέπει να περιορίζονται στο 5% της τιμής 
του οργανωμένου ταξιδιού.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ένα όριο της τάξης του 10% θα αντιπροσώπευε δυσανάλογο άχθος για τους ταξιδιώτες, ειδικά 
σε περιπτώσεις όπου οι τιμές του οργανωμένου ταξιδιού είναι υψηλές ή/και όταν πολλοί 
ταξιδιώτες συνδέονται με το ίδιο οργανωμένο ταξίδι, όπως οι οικογένειες (επειδή κάθε μέλος 
της πληρώνει ένα επιπλέον 10%). Αρκετές εθνικές νομοθεσίες που επιτρέπουν την αύξηση των 
τιμών έχουν θεσπίσει χαμηλότερο ποσοστό από το 10%, ενώ σε άλλες χώρες δεν επιτρέπεται 
καθόλου η αύξηση ή ο ταξιδιώτης μπορεί να ακυρώσει τη σύμβαση μετά την αύξηση.

Τροπολογία 5

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 37

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(37) Είναι σκόπιμο να προστατεύονται οι 
ταξιδιώτες σε καταστάσεις όπου ένας 
λιανοπωλητής οργανώνει την κράτηση 
οργανωμένου ταξιδιού ή εξατομικευμένου 
ταξιδιωτικού διακανονισμού και όταν ο 
λιανοπωλητής κάνει λάθη στη διαδικασία 
κράτησης θέσεων.

(37) Είναι σκόπιμο να προστατεύονται οι 
ταξιδιώτες σε καταστάσεις όπου ένας 
λιανοπωλητής ο οποίος οργανώνει την 
κράτηση οργανωμένου ταξιδιού,
εξατομικευμένου ταξιδιωτικού 
διακανονισμού ή μεμονωμένης 
ταξιδιωτικής υπηρεσίας κάνει λάθη στη 
διαδικασία κράτησης θέσεων.

Or. en



PE524.534v01-00 10/48 PA\1010679EL.doc

EL

Τροπολογία 6

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Η παρούσα οδηγία εφαρμόζεται στα 
οργανωμένα ταξίδια που προσφέρονται 
προς πώληση ή πωλούνται από τους 
παρόχους ταξιδιωτικών υπηρεσιών στους 
ταξιδιώτες, με εξαίρεση το άρθρο 17, και 
στους εξατομικευμένους ταξιδιωτικούς 
διακανονισμούς, με εξαίρεση τα άρθρα 4 
έως 14, το άρθρο 18 και το άρθρο 21 
παράγραφος 1.

1. Η παρούσα οδηγία εφαρμόζεται, υπό 
τους όρους και στον βαθμό που 
καθορίζεται στις αντίστοιχες διατάξεις 
της, στα οργανωμένα ταξίδια που 
προσφέρονται προς πώληση ή πωλούνται 
από τους παρόχους ταξιδιωτικών 
υπηρεσιών στους ταξιδιώτες, σε 
εξατομικευμένους ταξιδιωτικούς 
διακανονισμούς και μεμονωμένες 
ταξιδιωτικές υπηρεσίες που 
προσφέρονται προς πώληση ή πωλούνται 
από λιανοπωλητή άλλον από τον 
ιδιοκτήτη της υπηρεσίας.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι οργανώσεις καταναλωτών έχουν αναφέρει αρκετές περιπτώσεις ζημιών του καταναλωτή 
όταν η πώληση μεμονωμένων υπηρεσιών πραγματοποιείται διαμέσου μεσάζοντα. Επομένως, 
χρειάζεται να θεσπιστούν ορισμένες ελάχιστες υποχρεώσεις για τους πωλητές των εν λόγω 
υπηρεσιών. Τυχόν νομικό κενό στον εν λόγω τομέα θα δημιουργούσε προβλήματα σε μια αγορά 
όπου η τάση ορίζει ολοένα αυξανόμενες πωλήσεις μεμονωμένων υπηρεσιών από τρίτους και 
στην οποία οι καταναλωτές τείνουν να οργανώνουν το ταξίδι τους μόνοι τους. Βλ. τις 
τροπολογίες 9 και 73.

Τροπολογία 7

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 2 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) στα οργανωμένα ταξίδια (ταξιδιωτικά 
πακέτα) και στους εξατομικευμένους 
ταξιδιωτικούς διακανονισμούς που 
καλύπτουν περίοδο μικρότερη των 24 
ωρών, εκτός εάν περιλαμβάνεται 
διανυκτέρευση·

διαγράφεται
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Or. en

Αιτιολόγηση

Δεν είναι λογικό να εκτίθενται οι καταναλωτές σε κίνδυνο, και μάλιστα χωρίς το πλεονέκτημα 
των έννομων μέσων που διατίθενται δυνάμει της οδηγίας, απλώς και μόνο λόγω της 
βραχύχρονης διάρκειας του ταξιδιού ή επειδή ο διοργανωτής πουλάει τέτοιου είδους διακοπές 
μόνο «περιστασιακά». Οι ταξιδιώτες ενδέχεται να αντιμετωπίσουν εξίσου πολλά προβλήματα 
όπως και με οποιοδήποτε άλλο πακέτο, ενώ παράλληλα ο κίνδυνος για τον πάροχο των 
ταξιδιωτικών υπηρεσιών είναι μικρότερος λόγω της βραχύβιας διάρκειας των ταξιδιών που 
διαρκούν λιγότερο από 24 ώρες.

Τροπολογία 8

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) στα οργανωμένα ταξίδια και στους 
εξατομικευμένους ταξιδιωτικούς 
διακανονισμούς που αγοράζονται βάσει 
σύμβασης πλαισίου μεταξύ του εργοδότη 
του ταξιδιώτη και του παρόχου 
ταξιδιωτικών υπηρεσιών που ειδικεύεται 
στην οργάνωση επαγγελματικών 
ταξιδιών· ή

γ) στα οργανωμένα ταξίδια και στους 
εξατομικευμένους ταξιδιωτικούς 
διακανονισμούς που αγοράζονται βάσει 
σύμβασης πλαισίου μεταξύ του εργοδότη 
του ταξιδιώτη και του παρόχου 
ταξιδιωτικών υπηρεσιών·

Or. en

Αιτιολόγηση

Η εξαίρεση, όπως την προτείνει η Επιτροπή, αφορά μόνο παρόχους ταξιδιωτικών υπηρεσιών 
που ειδικεύονται στην πώληση επαγγελματικών ταξιδιών, δημιουργώντας μη ισότιμους όρους 
ανταγωνισμού μεταξύ ταξιδιωτικών πρακτορείων που πωλούν αμφότερες τις ταξιδιωτικές 
υπηρεσίες, τόσο για ψυχαγωγία όσο και για επαγγελματικούς λόγους.

Τροπολογία 9

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 2 – στοιχείο ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ε) στις μεμονωμένες συμβάσεις που 
αφορούν μία μόνον ταξιδιωτική υπηρεσία.

ε) στις μεμονωμένες συμβάσεις που 
αφορούν μία μόνον ταξιδιωτική υπηρεσία, 
εκτός εάν αυτές προσφέρονται προς 
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πώληση ή πωλούνται από λιανοπωλητή 
άλλον από τον ιδιοκτήτη της υπηρεσίας.

Or. en

Αιτιολόγηση

Βλέπε αιτιολόγηση της τροπολογίας 6.

Τροπολογία 10

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 2α
Επίπεδο εναρμόνισης

Τα κράτη μέλη μπορούν να διατηρούν ή 
να εισάγουν στην εθνική νομοθεσία τους 
αυστηρότερες διατάξεις όσον αφορά το 
πεδίο εφαρμογής που καλύπτεται από την 
παρούσα οδηγία, προκειμένου να 
διασφαλίσουν υψηλότερο επίπεδο 
προστασίας των καταναλωτών, εκτός εάν 
υπάρχει διαφορετική πρόβλεψη από την 
παρούσα οδηγία.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η πρόταση δεν περιλαμβάνει σαφή διάταξη σχετικά με τον βαθμό εναρμόνισης της οδηγίας. 
Μια πλήρης εναρμόνιση θα απέτρεπε τα κράτη μέλη από το να εγκρίνουν, όπου είναι αναγκαίο, 
αυστηρότερες διατάξεις υπέρ των καταναλωτών, όπως συμβαίνει επί του παρόντος με την 
ισχύουσα οδηγία για τα οργανωμένα ταξίδια. Σε πολλά κράτη μέλη, η προτεινόμενη 
αναθεώρηση θα υποβαθμίσει τα τρέχοντα εθνικά πρότυπα προστασίας των καταναλωτών. Είναι 
απαραίτητη μια στοχοθετημένη εναρμόνιση.

Τροπολογία 11

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 2 α (νέα)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. Τα κράτη μέλη μπορούν να 
αποφασίσουν να μην εφαρμόσουν την 
εξαίρεση που αναφέρεται στην 
παράγραφο 2 στοιχείο γ) στα οργανωμένα 
ταξίδια, τους εξατομικευμένους 
ταξιδιωτικούς διακανονισμούς ή τις 
μεμονωμένες ταξιδιωτικές υπηρεσίες που 
αγοράζονται με βάση μια σύμβαση-
πλαίσιο με μη κυβερνητική οργάνωση, 
νεοσύστατη επιχείρηση ή μικρή και 
μεσαία επιχείρηση.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η εξαίρεση των οργανωμένων ταξιδιών και των εξατομικευμένων ταξιδιωτικών 
διακανονισμών που αγοράζονται με βάση μια σύμβαση-πλαίσιο με τον εργοδότη του ταξιδιώτη 
δεν θα πρέπει να ισχύει για ΜΚΟ και μικρές επιχειρήσεις οι οποίες δεν διαθέτουν τα ίδια 
χρηματοδοτικά μέσα με τις μεγάλες επιχειρήσεις. Τούτο θα πρέπει να συνάδει με την 
προσπάθεια συνοχής με την οδηγία για τα δικαιώματα των καταναλωτών, η οποία επιτρέπει στα 
κράτη μέλη να εφαρμόζουν την οδηγία σε ΜΚΟ, νεοσύστατες επιχειρήσεις ή μικρές και μεσαίες 
επιχειρήσεις (βλ. αιτιολογική σκέψη 13 της οδηγίας για τα δικαιώματα των καταναλωτών).

Τροπολογία 12

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 2 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2β. Η παρούσα οδηγία δεν εμποδίζει τους 
εμπόρους να προσφέρουν στους 
ταξιδιώτες συμβατικές διευθετήσεις που 
προχωρούν πέρα από την προστασία που 
παρέχει η παρούσα οδηγία.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η παρούσα διάταξη συνάδει με το άρθρο 3 παράγραφος 6 της οδηγίας για τα δικαιώματα των 
καταναλωτών.
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Τροπολογία 13

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – σημείο 2 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2) ως «οργανωμένο ταξίδι» (ταξιδιωτικό 
πακέτο) νοείται ο συνδυασμός τουλάχιστον 
δύο διαφορετικών ειδών ταξιδιωτικών 
υπηρεσιών στο πλαίσιο του ιδίου ταξιδιού 
ή διακοπών, εάν:

(2) ως «οργανωμένο ταξίδι» (ταξιδιωτικό 
πακέτο) νοείται ο συνδυασμός τουλάχιστον 
δύο διαφορετικών ειδών ταξιδιωτικών 
υπηρεσιών στο πλαίσιο του ιδίου ταξιδιού 
ή διακοπών, ανεξαρτήτως του 
συστήματος διάθεσης, εάν:

Or. en

Τροπολογία 14

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – σημείο 2 – στοιχείο β – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) ανεξάρτητα από το αν συνάφθηκαν 
χωριστές συμβάσεις με μεμονωμένους 
παρόχους, οι υπηρεσίες αυτές:

β) ανεξάρτητα από το αν συνάφθηκαν 
χωριστές συμβάσεις με μεμονωμένους 
παρόχους, οι υπηρεσίες αυτές πληρούν 
οποιοδήποτε από τα ακόλουθα κριτήρια:

Or. en

Αιτιολόγηση

Θα πρέπει να είναι σαφές στους καταναλωτές και τις επιχειρήσεις ότι υπάρχει η πρόθεση τα 
κριτήρια να λαμβάνονται υπόψη μεμονωμένα, όχι σωρευτικά. Κάθε κριτήριο αρκεί από μόνο 
του ώστε ένας συνδυασμός να μπορεί να χαρακτηριστεί «οργανωμένο ταξίδι» (η αιτιολογική 
σκέψη 10 αναφέρεται σε «εναλλακτικά κριτήρια»).

Τροπολογία 15

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – σημείο 2 – στοιχείο β – σημείο i

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

i) αγοράζονται από ένα μόνο σημείο 
πώλησης στο πλαίσιο της ίδιας διαδικασίας 

i) αγοράζονται από ένα μόνο σημείο 
πώλησης στο πλαίσιο της ίδιας διαδικασίας 
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κράτησης θέσεων, κράτησης θέσεων, συμπεριλαμβανομένων 
περιπτώσεων όπου ισχύει χωριστή 
τιμολόγηση,

Or. en

Αιτιολόγηση

Η παρούσα οδηγία εφαρμόζεται επίσης όταν ισχύει χωριστή τιμολόγηση (βλ. άρθρο 2 
παράγραφος 1 της οδηγίας 90/314/ΕΟΚ).

Τροπολογία 16

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – σημείο 2 – στοιχείο β – σημείο v

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

v) αγοράζονται από χωριστούς παρόχους
μέσω επιγραμμικών διαδικασιών κράτησης 
όπου το όνομα ή τα προσωπικά στοιχεία 
που απαιτούνται για τη σύναψη 
συναλλαγής κράτησης μεταφέρονται 
μεταξύ των παρόχων το αργότερο κατά 
την επιβεβαίωση της κράτησης της 
πρώτης υπηρεσίας·

v) αγοράζονται από τον ίδιο πάροχο μέσω 
επιγραμμικών διαδικασιών κράτησης·

Or. en

Αιτιολόγηση

Στόχος της παρούσας τροπολογίας είναι να συμπεριληφθούν στον ορισμό του ταξιδιωτικού 
«πακέτου» συνδυασμοί που πωλούνται μέσω διαδικτύου από τον ίδιο πάροχο ταξιδιωτικών 
υπηρεσιών. Οι υπηρεσίες «click-through» πρέπει να εμπίπτουν στο πεδίο των εξατομικευμένων 
ταξιδιωτικών διακανονισμών. Βλ. επίσης τροπολογία 19.

Τροπολογία 17

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – σημείο 5 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(5) ως «εξατομικευμένος ταξιδιωτικός 
διακανονισμός» νοείται ο συνδυασμός 
τουλάχιστον δύο διαφορετικών ειδών 

(5) ως «εξατομικευμένος ταξιδιωτικός 
διακανονισμός» νοείται ο συνδυασμός 
τουλάχιστον δύο διαφορετικών ειδών 
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ταξιδιωτικών υπηρεσιών στο πλαίσιο του 
ίδιου ταξιδιού ή διακοπών, που δεν 
αποτελεί οργανωμένο ταξίδι, με 
αποτέλεσμα τη σύναψη χωριστών 
συμβάσεων με τους μεμονωμένους 
παρόχους, αν ένας λιανοπωλητής 
διευκολύνει τον συνδυασμό:

ταξιδιωτικών υπηρεσιών στο πλαίσιο του 
ίδιου ταξιδιού ή διακοπών, που δεν 
αποτελεί οργανωμένο ταξίδι, με 
αποτέλεσμα τη σύναψη χωριστών 
συμβάσεων με τους μεμονωμένους 
παρόχους, αν ένας από αυτούς τους 
παρόχους υπηρεσιών ή ένας 
λιανοπωλητής διευκολύνει τον συνδυασμό:

Or. en

Αιτιολόγηση

Το προτεινόμενο κείμενο δεν είναι σαφές όσον αφορά τη δημιουργία ενός εξατομικευμένου 
ταξιδιωτικού διακανονισμού όπου ο πάροχος πωλεί μια ταξιδιωτική υπηρεσία με το δικό του 
όνομα και ύστερα διευκολύνει τη σύναψη σύμβασης μεταξύ του ταξιδιώτη και άλλου παρόχου 
υπηρεσιών. Η τροπολογία διευκρινίζει ότι, όταν ο λιανοπωλητής πωλεί δική του υπηρεσία 
(όπως μια αεροπορική εταιρεία που πωλεί ένα αεροπορικό εισιτήριο ή μια σιδηροδρομική 
εταιρεία που πωλεί ένα εισιτήριο τρένου) συνδυάζοντάς την με κατάλυμα ή άλλη τουριστική 
υπηρεσία, ο συνδυασμός αυτός θα εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της οδηγίας.

Τροπολογία 18

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – σημείο 5 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) βάσει χωριστών κρατήσεων που 
γίνονται στο πλαίσιο μίας και μόνον 
επίσκεψης ή επαφής με το σημείο 
πώλησης· ή

α) όταν ο ταξιδιώτης επιλέγει και 
συμφωνεί να πληρώσει για κάθε 
ταξιδιωτική υπηρεσία χωριστά στο 
πλαίσιο μίας και μόνον επίσκεψης ή 
επαφής με το σημείο πώλησης, υπό την 
προϋπόθεση ότι, πριν δεσμευτεί με 
οποιαδήποτε σύμβαση, ενημερώνεται με 
σαφή και ευδιάκριτο τρόπο και σε 
σταθερό μέσο ότι δεν θα επωφελείται από 
οποιοδήποτε από τα δικαιώματα που 
διασφαλίζει η παρούσα οδηγία, παρά 
μόνο εάν αγοράσει τον συνδυασμό των 
ταξιδιωτικών υπηρεσιών υπό τους όρους 
που αναφέρονται στην παράγραφο 2 
στοιχείο β)·

Or. en
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Τροπολογία 19

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – σημείο 5 – στοιχείο α α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α α) αγοράζονται από χωριστούς 
παρόχους μέσω επιγραμμικών 
διαδικασιών κράτησης όπου το όνομα ή 
τα στοιχεία της κράτησης που 
απαιτούνται για τη σύναψη συναλλαγής 
κράτησης μεταφέρονται μεταξύ των 
παρόχων το αργότερο κατά την 
επιβεβαίωση της κράτησης της πρώτης 
υπηρεσίας·

Or. en

Αιτιολόγηση

Αυτή η τροπολογία στοχεύει στην συμπερίληψη των υπηρεσιών click-through εντός του πεδίου 
εφαρμογής των εξατομικευμένων ταξιδιωτικών διακανονισμών. Η διατύπωση αντιγράφεται 
από την παράγραφο 2 στοιχείο β) σημείο (v), με τις απαιτούμενες προσαρμογές, ώστε να 
διασφαλίζεται ότι οποιαδήποτε μεταφορά δεδομένων μεταξύ επιγραμμικών διαδικασιών 
κράτησης θα πρέπει να αρκεί για τη δημιουργία ενός εξατομικευμένου ταξιδιωτικού 
διακανονισμού, όταν έχει ως αποτέλεσμα συνδυασμό ταξιδιωτικών υπηρεσιών για το ίδιο 
ταξίδι. Θα είναι πολύ δύσκολο για τους καταναλωτές να καταλάβουν για τι είδους διακοπές 
έχουν κάνει κράτηση, εάν πρέπει να κάνουν διαχωρισμό μεταξύ διαφορετικών ειδών 
δεδομένων που μεταφέρθηκαν.

Τροπολογία 20

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – σημείο 9 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) διευκολύνει την παροχή των 
ταξιδιωτικών υπηρεσιών που αποτελούν 
μέρος ενός εξατομικευμένου ταξιδιωτικού 
διακανονισμού, βοηθώντας τους 
ταξιδιώτες στη σύναψη χωριστών 
συμβάσεων ταξιδιωτικών υπηρεσιών με 
μεμονωμένους παρόχους υπηρεσιών·

β) διευκολύνει την παροχή των 
ταξιδιωτικών υπηρεσιών που αποτελούν 
μέρος ενός εξατομικευμένου ταξιδιωτικού 
διακανονισμού, βοηθώντας τους 
ταξιδιώτες στη σύναψη χωριστών 
συμβάσεων ταξιδιωτικών υπηρεσιών με 
μεμονωμένους παρόχους υπηρεσιών, ένας 
από τους οποίους ενδέχεται να είναι ο 
ίδιος ο λιανοπωλητής·
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Or. en

Αιτιολόγηση

Το προτεινόμενο κείμενο δεν είναι σαφές όσον αφορά τη δημιουργία ενός εξατομικευμένου 
ταξιδιωτικού διακανονισμού όπου ο πάροχος πωλεί μια ταξιδιωτική υπηρεσία με το δικό του 
όνομα και ύστερα διευκολύνει τη σύναψη σύμβασης μεταξύ του ταξιδιώτη και άλλου παρόχου 
υπηρεσιών. Η παρούσα τροπολογία διευκρινίζει, ότι όταν ο λιανοπωλητής πουλάει δική του 
υπηρεσία (όπως μια αεροπορική εταιρεία που πουλάει ένα αεροπορικό εισιτήριο ή μια 
σιδηροδρομική εταιρεία που πουλάει ένα εισιτήριο τρένου) συνδυάζοντάς την με κατάλυμα ή 
άλλη τουριστική υπηρεσία, ο συνδυασμός αυτός θα εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της οδηγίας.

Τροπολογία 21

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – στοιχείο α – σημείο i

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(i) τον ταξιδιωτικό προορισμό (-ούς), το 
δρομολόγιο καθώς και τις περιόδους 
παραμονής, με ημερομηνίες·

(i) τον ταξιδιωτικό προορισμό (-ούς), το 
δρομολόγιο καθώς και τις περιόδους 
παραμονής, με ημερομηνίες, και τον 
αριθμό των διανυκτερεύσεων που 
περιλαμβάνονται·

Or. en

Τροπολογία 22

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – στοιχείο α – σημείο iii

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(iii) τον τόπο, τα κύρια χαρακτηριστικά 
και την τουριστική κατηγορία του 
καταλύματος·

(iii) τον τόπο, τα κύρια χαρακτηριστικά, 
την τουριστική κατηγορία και, όπου αυτό 
είναι δυνατό, το όνομα του καταλύματος, 
συμπεριλαμβανομένης της κατηγορίας 
του δωματίου και των κύριων 
χαρακτηριστικών του·

Or. en
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Τροπολογία 23

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 - παράγραφος 1 - στοιχείο α - σημείο iii α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(iiiα) λεπτομερή περιγραφή των 
διαθέσιμων υπηρεσιών στον τόπο του 
καταλύματος, συμπεριλαμβανομένων 
πληροφοριών για τυχόν περιστάσεις που 
θα μπορούσαν να υποβαθμίσουν την 
ποιότητα των υπηρεσιών·

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι περιστάσεις που θα μπορούσαν να υποβαθμίσουν την ποιότητα των υπηρεσιών είναι, για 
παράδειγμα, εργασίες έξω από ή κοντά στο ξενοδοχείο, εγκαταστάσεις σε κακή κατάσταση ή 
εκτός λειτουργίας.

Τροπολογία 24

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 - παράγραφος 1 - στοιχείο α - σημείο iii β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(iiiβ) την ομάδα-στόχο του οργανωμένου 
ταξιδιού και του καταλύματος·

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο καταναλωτής θα πρέπει να γνωρίζει την ομάδα-στόχο του προτεινόμενου οργανωμένου 
ταξιδιού και του καταλύματος (π.χ. οικογένειες με παιδιά, ηλικιωμένα άτομα, περιπέτεια κ.λπ.).

Τροπολογία 25

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – στοιχείο α – σημείο vii

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(vii) εάν η πρόσβαση για άτομα με (vii) κατόπιν αιτήματος, εάν η πρόσβαση 
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μειωμένη κινητικότητα είναι 
εξασφαλισμένη καθ’ όλη τη διάρκεια του 
ταξιδιού ή των διακοπών·

για άτομα με μειωμένη κινητικότητα είναι 
εξασφαλισμένη καθ’ όλη τη διάρκεια του 
ταξιδιού ή των διακοπών·

Or. en

Τροπολογία 26

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γα) εάν ο ταξιδιώτης έχει δικαίωμα 
υπαναχώρησης από τη σύμβαση και, εάν 
ναι, τους όρους, τα χρονικά περιθώρια 
και τις διαδικασίες για την άσκηση του 
δικαιώματος αυτού·

Or. en

Τροπολογία 27

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δα) πληροφορίες για την προστασία κατά 
της αφερεγγυότητας και την αστική 
ευθύνη του διοργανωτή και του 
λιανοπωλητή·

Or. en

Τροπολογία 28

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – στοιχείο στ
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

στ) γενικές πληροφορίες για τα διαβατήρια 
και τις θεωρήσεις, συμπεριλαμβανομένων 
των κατά προσέγγιση περιόδων για την 
απόκτηση θεωρήσεων για τους υπηκόους 
του συγκεκριμένου κράτους μέλους ή 
κρατών μελών και πληροφορίες σχετικά με 
τις υγειονομικές διατυπώσεις·

στ) γενικές πληροφορίες για τα διαβατήρια 
και τις θεωρήσεις, συμπεριλαμβανομένων 
των κατά προσέγγιση περιόδων για την 
απόκτηση θεωρήσεων για τους υπηκόους 
του συγκεκριμένου κράτους μέλους ή 
κρατών μελών, και κατόπιν αιτήματος, 
για τον συγκεκριμένο ταξιδιώτη, ανάλογα 
με την εθνικότητά του, και πληροφορίες 
σχετικά με τις υγειονομικές διατυπώσεις·

Or. en

Αιτιολόγηση

Ορισμένοι πάροχοι ερμηνεύουν την εν λόγω υποχρέωση με τη στενή έννοια. Επομένως, 
παρέχουν μόνο πληροφορίες για τις θεωρήσεις που ισχύουν για τους υπηκόους της χώρας στην 
οποία είναι εγκατεστημένος ο πάροχος.

Τροπολογία 29

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – στοιχείο ζ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ζα) διαθέσιμες εντός της επιχείρησης 
διαδικασίες αντιμετώπισης παραπόνων 
καθώς και τη δυνατότητα και τα χρονικά 
περιθώρια για την προσφυγή σε 
εξωδικαστικούς μηχανισμούς παραπόνων 
και επανόρθωσης·

Or. en

Τροπολογία 30

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – στοιχείο ζ β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ζβ) όπου είναι αναγκαίο, πληροφορίες 
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σχετικά με πιθανούς κινδύνους στον τόπο 
προορισμού ή πολύ κοντά σε αυτόν σε 
σχέση με φυσικές καταστροφές, τη 
δημόσια υγεία, τη δημόσια τάξη, την 
τρομοκρατία κ.λπ.·

Or. en

Τροπολογία 31

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Οι πληροφορίες που αναφέρονται στην 
παράγραφο 1 παρέχονται με σαφή και 
ευδιάκριτο τρόπο.

2. Οι πληροφορίες που αναφέρονται στην 
παράγραφο 1 παρέχονται με σαφή και 
ευδιάκριτο τρόπο. Όσον αφορά τις 
συμβάσεις εκτός εμπορικού 
καταστήματος, οι πληροφορίες 
παρέχονται επίσης σε χαρτί.

Or. en

Τροπολογία 32

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι ο 
διοργανωτής δεν δύναται να τροποποιεί τις 
πληροφορίες που γνωστοποιήθηκαν στον 
ταξιδιώτη σύμφωνα με τα στοιχεία (α), (γ), 
(δ), (ε) και (ζ) του άρθρου 4, εκτός αν ο 
διοργανωτής έχει το δικαίωμα να προβεί σε 
αλλαγές σχετικά με αυτές τις πληροφορίες 
και κοινοποιεί τυχόν αλλαγές στον 
ταξιδιώτη με σαφή και ευδιάκριτο τρόπο 
πριν από τη σύναψη της σύμβασης.

1. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι ο 
διοργανωτής δεν δύναται να τροποποιεί τις 
πληροφορίες που γνωστοποιήθηκαν στον 
ταξιδιώτη σύμφωνα με τα στοιχεία (α), (γ), 
(γα), (δ), (ε), (ζ) και (ζα) του άρθρου 4, 
εκτός αν ο διοργανωτής έχει το δικαίωμα 
να προβεί σε αλλαγές σχετικά με αυτές τις 
πληροφορίες και κοινοποιεί τυχόν αλλαγές 
στον ταξιδιώτη με σαφή και ευδιάκριτο 
τρόπο πριν από τη σύναψη της σύμβασης.

Or. en
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Τροπολογία 33

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 2 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) το όνομα, τη γεωγραφική διεύθυνση, 
τους αριθμούς τηλεφώνου και την 
ηλεκτρονική διεύθυνση του τοπικού 
αντιπροσώπου του διοργανωτή ή του 
σημείου επαφής των οποίων τη βοήθεια 
μπορεί να ζητήσει ένας ταξιδιώτης που 
αντιμετωπίζει πρόβλημα ή, εάν δεν 
υπάρχει αντιπρόσωπος ή σημείο επαφής, 
έναν αριθμό τηλεφώνου επείγουσας 
ανάγκης, ή άλλους τρόπους επικοινωνίας 
με τον διοργανωτή·

δ) το όνομα, τη γεωγραφική διεύθυνση, 
τους αριθμούς τηλεφώνου (που 
λειτουργούν με βασική τιμή χρέωσης, με 
μέγιστη αναμονή πέντε λεπτών) και την 
ηλεκτρονική διεύθυνση του τοπικού 
αντιπροσώπου του διοργανωτή ή του 
σημείου επαφής των οποίων τη βοήθεια 
μπορεί να ζητήσει ένας ταξιδιώτης που 
αντιμετωπίζει πρόβλημα ή, εάν δεν 
υπάρχει αντιπρόσωπος ή σημείο επαφής, 
έναν αριθμό τηλεφώνου επείγουσας 
ανάγκης (που λειτουργεί με βασική τιμή 
χρέωσης, με μέγιστη αναμονή πέντε 
λεπτών), ή άλλους τρόπους επικοινωνίας 
με τον διοργανωτή·

Or. en

Τροπολογία 34

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 2 – στοιχείο στ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

στ) στην περίπτωση ανηλίκων ταξιδιωτών 
σε οργανωμένο ταξίδι που 
συμπεριλαμβάνει κατάλυμα, πληροφορίες 
που επιτρέπουν την άμεση επαφή με τον 
ανήλικο ή το πρόσωπο που είναι επιτόπου 
υπεύθυνο για τη διαμονή του ανηλίκου,

στ) στην περίπτωση ανηλίκων ταξιδιωτών, 
που ταξιδεύουν χωρίς γονέα ή νόμιμο 
κηδεμόνα, σε οργανωμένο ταξίδι που 
συμπεριλαμβάνει κατάλυμα, πληροφορίες 
που επιτρέπουν την άμεση επαφή με τον 
ανήλικο ή το πρόσωπο που είναι επιτόπου 
υπεύθυνο για τη διαμονή του ανηλίκου,

Or. en
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Αιτιολόγηση

Πρέπει να διευκρινιστεί ότι οι πληροφορίες παρέχονται μόνο εάν ο ανήλικός είναι ασυνόδευτος. 
Διαφορετικά, οι διοργανωτές πρέπει να παρέχουν τις εν λόγω πληροφορίες σε περιπτώσεις όπου 
ο ανήλικος ταξιδεύει μαζί με τους γονείς του ή μέλη της οικογένειάς του.

Τροπολογία 35

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 2 – στοιχείο ζ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ζ) πληροφορίες σχετικά με τους 
διαθέσιμες εναλλακτικές λύσεις και τους 
επιγραμμικούς μηχανισμούς επίλυσης 
διαφορών.

ζ) πληροφορίες σχετικά με τις διαθέσιμες 
εντός της επιχείρησης διαδικασίες 
αντιμετώπισης παραπόνων καθώς και τη 
δυνατότητα και τα χρονικά περιθώρια για 
την προσφυγή σε εξωδικαστικούς
μηχανισμούς παραπόνων και 
επανόρθωσης.

Or. en

Τροπολογία 36

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 7 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι ένας 
ταξιδιώτης μπορεί, αφού προειδοποιήσει 
έγκαιρα τον διοργανωτή σε σταθερό μέσο 
και πριν από την έναρξη του οργανωμένου 
ταξιδιού, να εκχωρήσει τη σύμβαση σε 
πρόσωπο το οποίο πληροί όλους τους 
όρους που εφαρμόζονται στην εν λόγω 
σύμβαση.

1. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι ένας 
ταξιδιώτης μπορεί, αφού προειδοποιήσει 
έγκαιρα τον διοργανωτή ή τον 
λιανοπωλητή σε σταθερό μέσο και πριν 
από την έναρξη του οργανωμένου 
ταξιδιού, να εκχωρήσει τη σύμβαση σε 
πρόσωπο το οποίο πληροί όλους τους 
όρους που εφαρμόζονται στην εν λόγω 
σύμβαση.

Or. en
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Τροπολογία 37

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 8 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η αύξηση της τιμής που αναφέρεται 
στην παράγραφο 1 δεν υπερβαίνει το 10%
της τιμής του οργανωμένου ταξιδιού.

2. Η αύξηση της τιμής που αναφέρεται 
στην παράγραφο 1 δεν υπερβαίνει το 5%
της τιμής του οργανωμένου ταξιδιού.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ένα όριο της τάξης του 10% θα αντιπροσώπευε δυσανάλογο άχθος για τους ταξιδιώτες, ειδικά 
σε περιπτώσεις όπου οι τιμές του οργανωμένου ταξιδιού είναι υψηλές ή/και όταν πολλοί 
ταξιδιώτες συνδέονται με το ίδιο οργανωμένο ταξίδι, όπως οι οικογένειες (επειδή κάθε μέλος 
της πληρώνει ένα επιπλέον 10%). Αρκετές εθνικές νομοθεσίες που επιτρέπουν την αύξηση των 
τιμών έχουν θεσπίσει χαμηλότερο ποσοστό από το 10%, ενώ σε άλλες χώρες δεν επιτρέπεται 
καθόλου η αύξηση ή ο καταναλωτής μπορεί να ακυρώσει τη σύμβαση μετά την αύξηση.

Τροπολογία 38

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 8 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Η αύξηση της τιμής που αναφέρεται 
στην παράγραφο 1 είναι έγκυρη μόνον 
εφόσον ο διοργανωτής την κοινοποιήσει 
στον ταξιδιώτη μαζί με την αιτιολόγηση 
και τον υπολογισμό της επί σταθερού 
υποθέματος το αργότερο 20 ημέρες πριν 
από την έναρξη του εν λόγω οργανωμένου 
ταξιδιού.

3. Η αύξηση της τιμής που αναφέρεται 
στην παράγραφο 1 είναι έγκυρη μόνον 
εφόσον ο διοργανωτής την κοινοποιήσει 
στον ταξιδιώτη μαζί με την αιτιολόγηση 
και τον υπολογισμό της επί σταθερού 
υποθέματος το αργότερο 30 ημέρες πριν 
από την έναρξη του εν λόγω οργανωμένου 
ταξιδιού.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο ταξιδιώτης πρέπει να γνωρίζει την τελική τιμή του προϊόντος αρκετά νωρίτερα από την 
έναρξη του οργανωμένου ταξιδιού, προκειμένου να έχει τη δυνατότητα να τερματίσει τη 
σύμβαση, εάν είναι αναγκαίο, και να προβεί σε εναλλακτικούς ταξιδιωτικούς διακανονισμούς.
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Τροπολογία 39

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 8 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3α. Εάν ο ταξιδιώτης δεν αποδεχτεί την 
αύξηση της τιμής που αναφέρεται στην 
παράγραφο 2, δικαιούται να τερματίσει 
τη σύμβαση χωρίς να υποστεί κυρώσεις.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η εν λόγω τροπολογία δίνει στον ταξιδιώτη το δικαίωμα να τερματίσει τη σύμβαση χωρίς να 
υποστεί κυρώσεις. Συνάδει με τις διατάξεις της ισχύουσας οδηγίας για τις σημαντικές αυξήσεις 
τιμής.

Τροπολογία 40

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 9 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) ο διοργανωτής έχει διατηρήσει το 
δικαίωμα αυτό στη σύμβαση,

α) ο διοργανωτής προβάλλει σοβαρό λόγο 
ο οποίος προβλέπεται στη σύμβαση,

Or. en

Αιτιολόγηση

Ευθυγράμμιση με το στοιχείο ι) του παραρτήματος της οδηγίας σχετικά με τις καταχρηστικές
ρήτρες των συμβάσεων.

Τροπολογία 41

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 9 – παράγραφος 2 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Εάν, πριν από την έναρξη του 
οργανωμένου ταξιδιού, ο διοργανωτής 
υποχρεωθεί να τροποποιήσει, σε 

2. Εάν, πριν από την έναρξη του 
οργανωμένου ταξιδιού, ο διοργανωτής 
υποχρεωθεί να τροποποιήσει, σε 
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σημαντικό βαθμό, οποιοδήποτε από τα 
κύρια χαρακτηριστικά των ταξιδιωτικών 
υπηρεσιών, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 
στοιχείο α) ή τις ειδικές απαιτήσεις, όπως 
αναφέρονται στο άρθρο 6 παράγραφος 2 
στοιχείο α), ο διοργανωτής ενημερώνει 
χωρίς χρονοτριβή τον ταξιδιώτη με σαφή 
και ευδιάκριτο τρόπο, σε σταθερό μέσο 
σχετικά με:

σημαντικό βαθμό, οποιοδήποτε από τα 
κύρια χαρακτηριστικά των ταξιδιωτικών 
υπηρεσιών, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 
στοιχείο α) ή τις ειδικές απαιτήσεις, όπως 
αναφέρονται στο άρθρο 6 παράγραφος 2 
στοιχείο α), ο διοργανωτής ενημερώνει 
χωρίς χρονοτριβή τον ταξιδιώτη για τις 
προτεινόμενες αλλαγές με σαφή και 
ευδιάκριτο τρόπο, σε σταθερό μέσο. Ο 
ταξιδιώτης δικαιούται:

α) τις προτεινόμενες αλλαγές και α) να καταγγείλει τη σύμβαση χωρίς να 
υποστεί κυρώσεις· ή

β) το γεγονός ότι ο ταξιδιώτης μπορεί να 
καταγγείλει τη σύμβαση χωρίς να υποστεί 
κυρώσεις εντός καθορισμένης εύλογης 
προθεσμίας και ότι σε διαφορετική 
περίπτωση η προτεινόμενη τροποποίηση 
θα θεωρείται ότι έγινε αποδεκτή.

β) να αποδεχτεί τις αλλαγές· ή

γ) να λάβει προσφορά για υποκατάστατο 
οργανωμένο ταξίδι, χαμηλότερης ή 
υψηλότερης ποιότητας.

Or. en

Αιτιολόγηση

Το άρθρο 4 παράγραφος 5 της ισχύουσας οδηγίας παρέχει το δικαίωμα στον ταξιδιώτη, αντί να 
τερματίσει τη σύμβαση, να λάβει προσφορά για οργανωμένο ταξίδι ισοδύναμης, χαμηλότερης ή 
υψηλότερης ποιότητας. Η συμφωνία του ταξιδιώτη θα πρέπει να έχει τη μορφή ρητής 
συναίνεσης και όχι σιωπηρής αποδοχής.

Τροπολογία 42

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 9 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Εάν οι αλλαγές στη σύμβαση που 
αναφέρονται στην παράγραφο 2 έχουν ως 
αποτέλεσμα ένα οργανωμένο ταξίδι 
χαμηλότερης ποιότητας ή κόστους, ο 
επιβάτης δικαιούται να έχει κατάλληλη 
μείωση της τιμής.

3. Εάν οι αλλαγές στη σύμβαση ή το 
υποκατάστατο οργανωμένο ταξίδι που 
αναφέρονται στην παράγραφο 2 έχουν ως 
αποτέλεσμα ένα οργανωμένο ταξίδι 
χαμηλότερης ποιότητας ή κόστους, ο 
επιβάτης δικαιούται να έχει κατάλληλη 
μείωση της τιμής.
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Or. en

Τροπολογία 43

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 9 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Σε περίπτωση καταγγελίας της 
σύμβασης, σύμφωνα με την παράγραφο 2 
στοιχείο β), ο διοργανωτής υποχρεούται να 
καταβάλει όλα τα ποσά που έλαβε από τον 
ταξιδιώτη εντός των δεκατεσσάρων 
ημερών που ακολουθούν τη λύση της 
σύμβασης. Ο ταξιδιώτης, ανάλογα με την 
περίπτωση, δικαιούται αποζημίωσης 
σύμφωνα με το άρθρο 12.

4. Σε περίπτωση καταγγελίας της 
σύμβασης, σύμφωνα με την παράγραφο 2 
στοιχείο α), ο διοργανωτής υποχρεούται να 
καταβάλει όλα τα ποσά που έλαβε από τον 
ταξιδιώτη εντός των δεκατεσσάρων 
ημερών που ακολουθούν τη λύση της 
σύμβασης. Ο ταξιδιώτης, ανάλογα με την 
περίπτωση, δικαιούται αποζημίωσης 
σύμφωνα με το άρθρο 12.

Or. en

Τροπολογία 44

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 10 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι ο 
ταξιδιώτης μπορεί να καταγγείλει τη 
σύμβαση πριν από την έναρξη του πακέτου 
έναντι καταβολής εύλογης αποζημίωσης 
στον διοργανωτή. Η σύμβαση μπορεί να 
καθορίζει εύλογη τυποποιημένη χρέωση 
τερματισμού με βάση την ημερομηνία της 
καταγγελίας, τη συνήθη εξοικονόμηση 
κόστους και τα συνήθη έσοδα από την 
εναλλακτική αξιοποίηση των ταξιδιωτικών 
υπηρεσιών. Εάν δεν υπάρχει τυποποιημένη 
χρέωση τερματισμού, το ποσό της 
αντιστάθμισης πρέπει να αντιστοιχεί στην 
τιμή του πακέτου μείον τις δαπάνες που 
εξοικονομούνται από τον διοργανωτή.

1. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι ο 
ταξιδιώτης μπορεί να καταγγείλει τη 
σύμβαση πριν από την έναρξη του πακέτου 
έναντι καταβολής εύλογης αποζημίωσης 
στον διοργανωτή. Η σύμβαση μπορεί να 
καθορίζει εύλογη τυποποιημένη χρέωση 
τερματισμού με βάση την ημερομηνία της 
καταγγελίας, τη συνήθη εξοικονόμηση 
κόστους και τα συνήθη έσοδα από την 
εναλλακτική αξιοποίηση των ταξιδιωτικών 
υπηρεσιών. Εάν δεν υπάρχει τυποποιημένη 
χρέωση τερματισμού, το ποσό της 
αντιστάθμισης πρέπει να αντιστοιχεί στην 
τιμή του πακέτου μείον τις δαπάνες που 
αποδεδειγμένα εξοικονομούνται από τον 
διοργανωτή οι οποίες δεν μπορούν να 
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ανακτηθούν από τους παρόχους 
υπηρεσιών ή με εναλλακτική χρήση των 
υπηρεσιών. Οι οφειλόμενες χρεώσεις 
τερματισμού της σύμβασης, 
συμπεριλαμβανομένων των διοικητικών
εξόδων, δεν είναι δυσανάλογες ούτε 
υπερβολικές.

Or. en

Τροπολογία 45

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 10 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Ο ταξιδιώτης έχει το δικαίωμα να 
καταγγείλει τη σύμβαση πριν από την 
έναρξη του πακέτου χωρίς αποζημίωση σε 
περίπτωση αναπόφευκτων και έκτακτων 
περιστάσεων στον τόπο προορισμού ή 
πολύ κοντά σε αυτόν, οι οποίες 
επηρεάζουν σημαντικά το πακέτο.

2. Ο ταξιδιώτης έχει το δικαίωμα να 
καταγγείλει τη σύμβαση πριν από την 
έναρξη του πακέτου χωρίς αποζημίωση σε 
περίπτωση αναπόφευκτων και έκτακτων 
περιστάσεων ή πιθανών αναπόφευκτων 
και έκτακτων περιστάσεων στον τόπο 
προορισμού ή πολύ κοντά σε αυτόν, οι 
οποίες επηρεάζουν σημαντικά το πακέτο.

Αναπόφευκτες και έκτακτες περιστάσεις 
θεωρείται ότι υπάρχουν όταν αξιόπιστες 
και διαθέσιμες στο κοινό επίσημες 
πληροφορίες, όπως είναι οι συστάσεις 
που εκδίδονται από τις αρχές των κρατών 
μελών, συμβουλεύουν την αποφυγή 
ταξιδιών στον τόπο προορισμού.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι αναπόφευκτες και έκτακτες περιστάσεις δεν θα πρέπει να βασίζονται στην κρίση του 
ταξιδιώτη, αλλά σε αντικειμενικά κριτήρια (ταξιδιωτικές οδηγίες των κρατών μελών). Τούτο 
μπορεί να επιτευχθεί με τη συμπερίληψη της τελευταίας φράσης της αιτιολογικής σκέψης 26 στο 
άρθρο 10 παράγραφος 2.
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Τροπολογία 46

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 10 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. Ο ταξιδιώτης δικαιούται να 
τερματίσει τη σύμβαση πριν την έναρξη 
του οργανωμένου ταξιδιού χωρίς να 
καταβάλει αποζημίωση σε περίπτωση 
αναπόφευκτων και έκτακτων 
περιστάσεων που αφορούν τον ταξιδιώτη, 
ιδίως σοβαρό ατύχημα, σοβαρή ασθένεια 
ή θάνατος στην οικογένεια, υπό την 
προϋπόθεση ότι τα εν λόγω περιστατικά 
τεκμηριώνονται καταλλήλως.

Or. en

Αιτιολόγηση

Θα ήταν άδικο να προβλέπεται η δυνατότητα να ακυρώνει ο διοργανωτής το οργανωμένο ταξίδι 
λόγω αναπόφευκτων και έκτακτων περιστάσεων (άρθρο 10 παράγραφος 3 στοιχείο β)), ενώ να 
αποκλείεται η δυνατότητα αυτή για τον ταξιδιώτη. Θα αποτελούσε ανισορροπία μεταξύ των 
δικαιωμάτων και των υποχρεώσεων των μερών, λόγω έλλειψης αμοιβαιότητας. Επομένως, η 
οδηγία θα πρέπει να παρέχει στον ταξιδιώτη το ίδιο δικαίωμα τερματισμού της σύμβασης λόγω 
έκτακτων περιστάσεων στην ιδιωτική ζωή του.

Τροπολογία 47

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 10 – παράγραφος 3 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Ο διοργανωτής μπορεί να καταγγείλει τη 
σύμβαση, χωρίς την καταβολή 
αποζημίωσης στον ταξιδιώτη, εάν:

3. Ο διοργανωτής μπορεί να καταγγείλει τη 
σύμβαση, χωρίς την καταβολή 
αποζημίωσης στον ταξιδιώτη, μόνο στις 
ακόλουθες περιπτώσεις:

Or. en
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Τροπολογία 48

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 10 – παράγραφος 3 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) ο αριθμός των εγγεγραμμένων 
προσώπων για το πακέτο είναι μικρότερος 
από τον ελάχιστο αριθμό που καθορίζεται 
στη σύμβαση και ο διοργανωτής 
κοινοποιήσει στον ταξιδιώτη την 
καταγγελία, εντός της προθεσμίας που 
καθορίζεται στη σύμβαση, και το αργότερο 
20 ημέρες πριν από την έναρξη του 
πακέτου· ή

α) ο αριθμός των εγγεγραμμένων 
προσώπων για το πακέτο είναι μικρότερος 
από τον ελάχιστο αριθμό που καθορίζεται 
στη σύμβαση και ο διοργανωτής 
κοινοποιήσει στον ταξιδιώτη την 
καταγγελία, εντός της προθεσμίας που 
καθορίζεται στη σύμβαση, και το αργότερο 
20 ημέρες πριν από την έναρξη του 
πακέτου, υπό την προϋπόθεση ότι 
προσφέρει στον ταξιδιώτη υποκατάστατο 
οργανωμένο ταξίδι ισοδύναμης ή 
υψηλότερης ποιότητας για την ίδια ή 
χαμηλότερη τιμή· ή

Or. en

Αιτιολόγηση

Δεδομένου ότι τα οργανωμένα ταξίδια πωλούνται πολύ νωρίτερα από την περίοδο διακοπών, 
θα ήταν δύσκολο για τον ταξιδιώτη να βρει κατάλληλο υποκατάστατο οργανωμένο ταξίδι σε 
προσιτή τιμή σε μικρό χρονικό διάστημα.

Τροπολογία 49

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 11 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι ο 
διοργανωτής είναι υπεύθυνος για την 
εκτέλεση των ταξιδιωτικών υπηρεσιών που 
περιλαμβάνονται στη σύμβαση, 
ανεξάρτητα από το εάν οι υπηρεσίες αυτές 
πρόκειται να εκτελεστούν από τον 
διοργανωτή ή από άλλους παρόχους 
υπηρεσιών.

1. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι ο 
διοργανωτής και ο λιανοπωλητής είναι
αλληλεγγύως και εις ολόκληρον υπεύθυνοι 
για την εκτέλεση των ταξιδιωτικών 
υπηρεσιών που περιλαμβάνονται στη 
σύμβαση, ανεξάρτητα από το εάν οι 
υπηρεσίες αυτές πρόκειται να εκτελεστούν 
από τον διοργανωτή ή από άλλους 
παρόχους υπηρεσιών.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Το να βαρύνει η ευθύνη μόνο το ένα μέρος θα περιέπλεκε την εφαρμογή και χρήση των 
δικαιωμάτων του ταξιδιώτη ιδίως σε σχέση με τις διασυνοριακές αγορές, π.χ. όταν ο 
διοργανωτής δεν είναι εγκατεστημένος στη χώρα κατοικίας του καταναλωτή. Η ισχύουσα 
οδηγία αφήνει στη διακριτική ευχέρεια των κρατών μελών την απόφαση για το ποιος θα πρέπει 
να είναι υπεύθυνος έναντι των καταναλωτών. Η αρχή της αλληλέγγυας ευθύνης υπάρχει ήδη σε 
διαφορετικούς βαθμούς σε πολλά κράτη μέλη.

Τροπολογία 50

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 11 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Εάν κάποια από τις υπηρεσίες δεν 
εκτελεστεί σύμφωνα με τη σύμβαση, ο 
διοργανωτής υποχρεούται να 
αποκαταστήσει την έλλειψη 
συμμόρφωσης, εκτός αν αυτό είναι 
δυσανάλογο.

2. Εάν κάποια από τις υπηρεσίες δεν 
εκτελεστεί σύμφωνα με τη σύμβαση, ο 
διοργανωτής υποχρεούται να 
αποκαταστήσει την έλλειψη 
συμμόρφωσης.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο εν λόγω περιορισμός της ευθύνης δεν προβλέπεται στην ισχύουσα οδηγία. Θα μπορούσε να 
ερμηνευτεί ως παροχή της δυνατότητας στον διοργανωτή να αρνηθεί οποιαδήποτε ευθύνη, εάν 
ισχυριστεί ότι η αποκατάσταση της έλλειψης συμμόρφωσης είναι δυσανάλογη.

Τροπολογία 51

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 11 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Εφόσον είναι αδύνατον να 
διασφαλιστεί η έγκαιρη επιστροφή του 
ταξιδιώτη λόγω αναπόφευκτων και 
έκτακτων περιστάσεων, ο διοργανωτής 
δεν φέρει το κόστος συνέχισης της 
παραμονής πέραν των 100 ευρώ ανά 
διανυκτέρευση και τριών 
διανυκτερεύσεων ανά ταξιδιώτη.

διαγράφεται
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Or. en

Αιτιολόγηση

Ο εν λόγω περιορισμός αντιβαίνει στη γενική υποχρέωση προσοχής και συνδρομής εκ μέρους 
του διοργανωτή και δεν περιλαμβάνεται στην ισχύουσα οδηγία. Η ίδια η φύση του οργανωμένου 
ταξιδιού, καθώς προσφέρει προστιθέμενη αξία σε σύγκριση με άλλα ταξιδιωτικά προϊόντα, 
καθιστά την υποχρέωση παροχής συνδρομής ακόμη πιο επίκαιρη σε περιπτώσεις αναπόφευκτων 
και έκτακτων περιστάσεων.

Τροπολογία 52

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 11 – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6. Ο περιορισμός του κόστους που 
αναφέρεται στην παράγραφο 5 δεν 
εφαρμόζεται για τα άτομα με μειωμένη 
κινητικότητα, όπως ορίζεται στον 
κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1107/2006 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 5ης Ιουλίου 2006, 
σχετικά με τα δικαιώματα των ατόμων με 
αναπηρία και των ατόμων με μειωμένη 
κινητικότητα όταν ταξιδεύουν 
αεροπορικώς, και κάθε πρόσωπο που τα 
συνοδεύει, τις εγκύους και τα ασυνόδευτα 
παιδιά, καθώς και για τα άτομα που 
έχουν ανάγκη από ειδική ιατρική βοήθεια, 
εάν ο διοργανωτής έχει ειδοποιηθεί 
σχετικά με τις ιδιαίτερες ανάγκες τους 
τουλάχιστον 48 ώρες πριν από την έναρξη 
του πακέτου. Ο διοργανωτής μπορεί να 
μην επικαλεσθεί αναπόφευκτες και 
έκτακτες περιστάσεις για να περιορίσει το 
κόστος που αναφέρεται στην παράγραφο 
5, αν ο σχετικός πάροχος μεταφορικών 
υπηρεσιών δεν μπορεί να βασιστεί σε 
αυτές τις περιστάσεις, βάσει της 
ισχύουσας νομοθεσίας της Ένωσης.

διαγράφεται

Or. en
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Αιτιολόγηση

Ο εν λόγω περιορισμός αντιβαίνει στη γενική υποχρέωση προσοχής και συνδρομής εκ μέρους 
του διοργανωτή και δεν περιλαμβάνεται στην ισχύουσα οδηγία. Η ίδια η φύση του οργανωμένου 
ταξιδιού, καθώς προσφέρει προστιθέμενη αξία σε σύγκριση με άλλα ταξιδιωτικά προϊόντα, 
καθιστά την υποχρέωση παροχής συνδρομής ακόμη πιο επίκαιρη σε περιπτώσεις αναπόφευκτων 
και έκτακτων περιστάσεων.

Τροπολογία 53

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 11 – παράγραφος 7 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

7α. Σε περιπτώσεις όπου η κύρια ευθύνη 
για τη μη εκτέλεση των υπηρεσιών που 
περιλαμβάνονται στη σύμβαση βαρύνει 
τον μεταφορέα, ο διοργανωτής δύναται 
να ζητήσει αποζημίωση από τον 
μεταφορέα για τη ζημία που προκλήθηκε 
στον ταξιδιώτη επειδή ο ταξιδιώτης δεν 
ήταν σε θέση να επωφεληθεί από τις 
υπηρεσίες που περιλαμβάνονταν στο 
οργανωμένο ταξίδι.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η αιτιολογική σκέψη 31 υπογραμμίζει ότι «η ευθύνη του διοργανωτή δεν θίγει το δικαίωμα να 
ζητηθεί αποζημίωση από τρίτα μέρη, περιλαμβανομένων των παρόχων υπηρεσιών». Τούτο 
πρέπει να αντικατοπτρίζεται στα άρθρα, ώστε να διασφαλίζεται η ασφάλεια δικαίου. Ο 
μεταφορέας διαδραματίζει καίριο ρόλο στη διασφάλιση της αποτελεσματικής εκτέλεσης του 
οργανωμένου ταξιδιού. Χωρίς να ευθύνεται ο διοργανωτής, μια σημαντική καθυστέρηση ή μια 
ακύρωση μπορεί να έχει σημαντικές επιπτώσεις για τη συνέχιση ενός ταξιδιού, το οποίο 
περιλαμβάνει και άλλες υπηρεσίες, όπως μια κρουαζιέρα.

Τροπολογία 54

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 12 – παράγραφος 3 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Ο ταξιδιώτης δεν έχει δικαίωμα σε 
μείωση της τιμής ή αποζημίωση για 

3. Ο ταξιδιώτης δεν έχει δικαίωμα 
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ζημίες, εάν: αποζημίωση για ζημίες, εάν:

Or. en

Αιτιολόγηση

Η πρόταση αντιμετωπίζει την αποζημίωση λόγω υπαιτιότητας και την επανόρθωση της μείωσης 
της τιμής σε περίπτωση έλλειψης συμμόρφωσης με τον ίδιο τρόπο. Ο ταξιδιώτης θα πρέπει να 
δικαιούται μείωση τιμής σε περίπτωση μη εκτέλεσης ή κακής εκτέλεσης οργανωμένου ταξιδιού 
λόγω έκτακτων περιστάσεων ή λόγω σφάλματος που αποδίδεται σε τρίτο.

Τροπολογία 55

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 12 – παράγραφος 3 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) ο ταξιδιώτης δεν ενημερώσει τον 
διοργανωτή, χωρίς χρονοτριβή, για 
οποιαδήποτε έλλειψη συμμόρφωσης που 
ο ταξιδιώτης αντιλαμβάνεται επιτόπου, 
εάν η εν λόγω απαίτηση ενημέρωσης 
αναφερόταν σαφώς και ρητώς στη 
σύμβαση και είναι εύλογη, λαμβανομένων 
υπόψη των περιστάσεων της 
συγκεκριμένης περίπτωσης.

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Η επιβολή κυρώσεων για έλλειψη άμεσης ενημέρωσης είναι άδικη και δυσανάλογη. Δεν 
προβλέπεται σε καμία άλλη νομοθεσία της ΕΕ και αντιβαίνει στο γενικό δικαίωμα αποζημίωσης 
λόγω έλλειψης συμμόρφωσης. Ο ταξιδιώτης θα μπορούσε να παρεμποδιστεί να αναφέρει 
έλλειψη συμμόρφωσης για διάφορους λόγους (απουσία σύνδεσης με το διαδίκτυο, 
απομακρυσμένη περιοχή, δεν ήταν προσπελάσιμος ο διοργανωτής κ.λπ.). Ο περιορισμός αυτός 
δεν προβλέπεται στην ισχύουσα οδηγία· θα συνεπάγονταν μείωση του υφιστάμενου επιπέδου 
προστασίας.

Τροπολογία 56

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 12 – παράγραφος 4
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Στον βαθμό που οι διεθνείς συμβάσεις 
που δεσμεύουν την Ένωση περιορίζουν 
την έκταση της αποζημίωσης ή οι 
προϋποθέσεις υπό τις οποίες καταβάλλεται 
αποζημίωση από πάροχο υπηρεσιών που 
εκτελεί υπηρεσία στο πλαίσιο πακέτου, οι 
ίδιοι περιορισμοί ισχύουν για τον 
διοργανωτή. Στον βαθμό που οι διεθνείς 
συμβάσεις που δεν δεσμεύουν την Ένωση 
περιορίζουν την καταβολή αποζημίωσης 
από πάροχο υπηρεσιών, τα κράτη μέλη 
μπορούν να περιορίσουν την αποζημίωση 
που πρέπει να καταβληθεί από τον 
διοργανωτή αναλόγως. Σε άλλες 
περιπτώσεις, η σύμβαση μπορεί να 
περιορίσει την αποζημίωση που πρέπει να 
καταβάλει ο διοργανωτής, εφόσον ο εν 
λόγω περιορισμός δεν ισχύει για 
προσωπική βλάβη και ζημία που 
προκαλούνται εκ προθέσεως ή εκ βαρείας 
αμελείας και δεν ανέρχεται σε λιγότερο 
από το τριπλάσιο της συνολικής τιμής 
του πακέτου.

4. Στον βαθμό που οι διεθνείς συμβάσεις 
που δεσμεύουν την Ένωση περιορίζουν 
την έκταση της αποζημίωσης ή οι 
προϋποθέσεις υπό τις οποίες καταβάλλεται 
αποζημίωση από πάροχο υπηρεσιών που 
εκτελεί υπηρεσία στο πλαίσιο πακέτου, οι 
ίδιοι περιορισμοί ισχύουν για τον 
διοργανωτή. Στον βαθμό που οι διεθνείς 
συμβάσεις που δεν δεσμεύουν την Ένωση 
περιορίζουν την καταβολή αποζημίωσης 
από πάροχο υπηρεσιών, τα κράτη μέλη 
μπορούν να περιορίσουν την αποζημίωση 
που πρέπει να καταβληθεί από τον 
διοργανωτή αναλόγως.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η δυνατότητα να περιοριστεί η επανόρθωση ζημιάς στη σύμβαση δεν προβλέπεται σε ορισμένα 
κράτη μέλη. Η αρχή της πλήρους εναρμόνισης θα συνεπάγονταν την κατάργηση καλύτερων 
εθνικών νόμων.

Τροπολογία 57

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 15 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε οι 
διοργανωτές και οι λιανοπωλητές που 
διευκολύνουν την προμήθεια 
εξατομικευμένων ταξιδιωτικών 
διακανονισμών και είναι εγκατεστημένοι 

1. Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε οι 
διοργανωτές οργανωμένων ταξιδιών και 
οι λιανοπωλητές που διευκολύνουν την 
προμήθεια εξατομικευμένων ταξιδιωτικών 
διακανονισμών και είναι εγκατεστημένοι 
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στο έδαφός τους να εξασφαλίζουν εγγύηση 
για την αποτελεσματική και άμεση 
επιστροφή όλων των πληρωμών που 
πραγματοποιούν οι ταξιδιώτες και, εφόσον 
περιλαμβάνεται η μεταφορά επιβατών, για 
τον αποτελεσματικό και άμεσο 
επαναπατρισμό των ταξιδιωτών σε 
περίπτωση αφερεγγυότητας.

στο έδαφός τους να εξασφαλίζουν εγγύηση 
για την αποτελεσματική και άμεση 
επιστροφή όλων των πληρωμών που 
πραγματοποιούν οι ταξιδιώτες και για τη 
συνέχιση, εφόσον είναι δυνατό, του 
οργανωμένου ταξιδιού σε περίπτωση 
αφερεγγυότητάς τους ή αφερεγγυότητας
οποιουδήποτε από τους παρόχους 
υπηρεσιών. Εφόσον περιλαμβάνεται η 
μεταφορά επιβατών, τα κράτη μέλη 
διασφαλίζουν ότι οι μεταφορείς επιβατών 
που είναι εγκατεστημένοι στην επικράτειά 
τους εξασφαλίζουν εγγύηση για την 
επιστροφή των χρημάτων ή τον 
αποτελεσματικό και άμεσο επαναπατρισμό 
των ταξιδιωτών σε περίπτωση 
αφερεγγυότητάς τους.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η αιτιολογική σκέψη 34 υπογραμμίζει ότι οι διοργανωτές οργανωμένων ταξιδιών και οι 
λιανοπωλητές εξατομικευμένων ταξιδιωτικών διακανονισμών υποχρεούνται να ασφαλίζονται 
κατά της ίδιας της αφερεγγυότητάς τους, αλλά επίσης και κατά της αφερεγγυότητας 
οποιουδήποτε από τους παρόχους υπηρεσιών στην αλυσίδα. Τούτο πρέπει να διευκρινίζεται στο 
διατακτικό της οδηγίας. Εφόσον περιλαμβάνεται η μεταφορά επιβατών, ο διοργανωτής και ο 
λιανοπωλητής θα πρέπει να μην φέρουν ευθύνη για την επιστροφή χρημάτων ή τον 
επαναπατρισμό του επιβάτη σε περίπτωση αφερεγγυότητας του μεταφορέα.

Τροπολογία 58

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 16 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη αναγνωρίζουν ότι πληροί 
τις απαιτήσεις των εθνικών τους κανόνων 
για τη μεταφορά του άρθρου 15 κάθε 
προστασία κατά της αφερεγγυότητας, η 
οποία λαμβάνεται από διοργανωτή ή
λιανοπωλητή που διευκολύνει την 
προμήθεια εξατομικευμένων ταξιδιωτικών 
διακανονισμών βάσει των κανόνων του 
κράτους μέλους εγκατάστασής του για τη 
μεταφορά του άρθρου 15.

1. Τα κράτη μέλη αναγνωρίζουν ότι πληροί 
τις απαιτήσεις των εθνικών τους κανόνων 
για τη μεταφορά του άρθρου 15 κάθε 
προστασία κατά της αφερεγγυότητας, η 
οποία λαμβάνεται από διοργανωτή, 
λιανοπωλητή που διευκολύνει την 
προμήθεια εξατομικευμένων ταξιδιωτικών 
διακανονισμών ή μεταφορέα επιβατών 
βάσει των κανόνων του κράτους μέλους 
εγκατάστασής του για τη μεταφορά του 
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άρθρου 15.

Or. en

Τροπολογία 59

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 16 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Τα κεντρικά σημεία επαφής διαθέτουν 
αμοιβαία μεταξύ τους όλες τις απαραίτητες 
πληροφορίες σχετικά με τα εθνικά τους 
συστήματα προστασίας κατά της 
αφερεγγυότητας και την ταυτότητα του 
φορέα ή των φορέων που παρέχουν 
προστασία κατά της αφερεγγυότητας για 
έναν συγκεκριμένο πάροχο που είναι 
εγκατεστημένος στο έδαφός τους. 
Παρέχουν αμοιβαία πρόσβαση σε 
κατάλογο στον οποίο απαριθμούνται οι 
διοργανωτές και οι λιανοπωλητές που 
διευκολύνουν την προμήθεια 
εξατομικευμένων ταξιδιωτικών 
διακανονισμών και οι οποίοι εκπληρώνουν 
τις υποχρεώσεις τους όσον αφορά την 
προστασία κατά της αφερεγγυότητας.

3. Τα κεντρικά σημεία επαφής διαθέτουν 
αμοιβαία μεταξύ τους όλες τις απαραίτητες 
πληροφορίες σχετικά με τα εθνικά τους 
συστήματα προστασίας κατά της 
αφερεγγυότητας και την ταυτότητα του 
φορέα ή των φορέων που παρέχουν 
προστασία κατά της αφερεγγυότητας για 
έναν συγκεκριμένο πάροχο που είναι 
εγκατεστημένος στο έδαφός τους. 
Παρέχουν αμοιβαία πρόσβαση σε 
κατάλογο στον οποίο απαριθμούνται οι 
διοργανωτές, οι λιανοπωλητές που 
διευκολύνουν την προμήθεια 
εξατομικευμένων ταξιδιωτικών 
διακανονισμών και οι μεταφορείς 
επιβατών, οι οποίοι εκπληρώνουν τις 
υποχρεώσεις τους όσον αφορά την 
προστασία κατά της αφερεγγυότητας.

Or. en

Τροπολογία 60

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 16 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Εάν ένα κράτος μέλος έχει αμφιβολίες 
σχετικά με την προστασία κατά της 
αφερεγγυότητας ενός διοργανωτή ή ενός 
λιανοπωλητή που διευκολύνει την 
προμήθεια εξατομικευμένων ταξιδιωτικών 

4. Εάν ένα κράτος μέλος έχει αμφιβολίες 
σχετικά με την προστασία κατά της 
αφερεγγυότητας ενός διοργανωτή, ενός 
λιανοπωλητή ή ενός μεταφορέα επιβατών 
που διευκολύνει την προμήθεια 
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διακανονισμών και ο οποίος είναι 
εγκατεστημένος σε διαφορετικό κράτος 
μέλος και δραστηριοποιείται στο έδαφός
του, ζητεί διευκρινίσεις από το κράτος 
μέλος εγκατάστασης. Τα κράτη μέλη 
απαντούν στα αιτήματα άλλων κρατών 
μελών το αργότερο εντός 15 εργάσιμων 
ημερών από τη λήψη τους.

εξατομικευμένων ταξιδιωτικών 
διακανονισμών και ο οποίος είναι 
εγκατεστημένος σε διαφορετικό κράτος 
μέλος και δραστηριοποιείται στο έδαφός 
του, ζητεί διευκρινίσεις από το κράτος 
μέλος εγκατάστασης. Τα κράτη μέλη 
απαντούν στα αιτήματα άλλων κρατών 
μελών το αργότερο εντός 15 εργάσιμων 
ημερών από τη λήψη τους.

Or. en

Τροπολογία 61

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 17 – παράγραφος 1 – στοιχείο β α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

βα) τα κύρια χαρακτηριστικά των 
ταξιδιωτικών υπηρεσιών, στο βαθμό που 
ενδείκνυται σε σχέση με το μέσο·

Or. en

Αιτιολόγηση

Βλ. το άρθρο 5 παράγραφος 1 της οδηγίας για τα δικαιώματα του καταναλωτή. Ο όρος «μέσο» 
αναφέρεται στο σύστημα που χρησιμοποιείται για τη διανομή των πληροφοριών, για 
παράδειγμα, υπολογιστής ή κινητό τηλέφωνο.

Τροπολογία 62

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 17 – παράγραφος 1 – στοιχείο β β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ββ) όταν οι υπηρεσίες που πωλούνται 
περιλαμβάνουν κατάλυμα, το όνομα και 
την τουριστική κατηγορία του 
καταλύματος, συμπεριλαμβανομένης της 
κατηγορίας του δωματίου και των κύριων 
χαρακτηριστικών του·

Or. en
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Τροπολογία 63

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 17 – παράγραφος 1 – στοιχείο β γ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

βγ) την εμπορική επωνυμία, τη 
γεωγραφική διεύθυνση, τον αριθμό 
τηλεφώνου και τη διεύθυνση 
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του 
λιανοπωλητή·

Or. en

Τροπολογία 64

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 17 – παράγραφος 1 – στοιχείο β δ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

βδ) τη συνολική τιμή των υπηρεσιών, 
συμπεριλαμβανομένων των φόρων και, 
ανάλογα με την περίπτωση, όλα τα 
πρόσθετα τέλη, επιβαρύνσεις και άλλες 
δαπάνες ή, σε περίπτωση που οι δαπάνες 
αυτές δεν είναι δυνατόν να υπολογιστούν 
εκ των προτέρων, το γεγονός ότι ο 
ταξιδιώτης μπορεί να υποχρεωθεί να 
καταβάλει τέτοιου είδους πρόσθετες 
δαπάνες και τον τρόπο με τον οποίο 
πρόκειται να υπολογιστεί η τελική τιμή·

Or. en

Τροπολογία 65

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 17 – παράγραφος 1 – στοιχείο β ε (νέο)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

βε) πληροφορίες για τη μέθοδο 
υπολογισμού των δαπανών που δεν είναι 
δυνατόν να υπολογιστούν εκ των 
προτέρων, συμπεριλαμβανομένων των 
πληροφοριών για την ενδεχόμενη αύξηση 
της τιμής μετά τη σύναψη της σύμβασης·

Or. en

Τροπολογία 66

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 17 – παράγραφος 1 – στοιχείο β στ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

βστ) τους τρόπους πληρωμής και, κατά 
περίπτωση, την ύπαρξη και τους όρους 
κατάθεσης χρημάτων ή άλλων 
χρηματοοικονομικών εγγυήσεων που 
πρέπει να καταβληθούν ή να 
παρασχεθούν από τον ταξιδιώτη·

Or. en

Τροπολογία 67

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 17 – παράγραφος 1 – στοιχείο β ζ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

βζ) όταν συμπεριλαμβάνονται υπηρεσίες 
μεταφοράς, γενικές πληροφορίες για τα 
διαβατήρια και τις θεωρήσεις, 
συμπεριλαμβανομένων των κατά 
προσέγγιση περιόδων για την απόκτηση 
θεωρήσεων για τους υπηκόους του 
συγκεκριμένου κράτους μέλους ή κρατών 
μελών και πληροφορίες σχετικά με τις 
υγειονομικές διατυπώσεις·
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Or. en

Τροπολογία 68

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 17 – παράγραφος 1 – στοιχείο β η (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

βη) όπου είναι αναγκαίο, πληροφορίες 
σχετικά με πιθανούς κινδύνους στον τόπο 
προορισμού ή πολύ κοντά σε αυτόν σε 
σχέση με φυσικές καταστροφές, τη 
δημόσια υγεία, τη δημόσια τάξη, την 
τρομοκρατία κ.λπ.·

Or. en

Τροπολογία 69

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 17 – παράγραφος 1 – στοιχείο β θ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

βθ) πληροφορίες εάν ο ταξιδιώτης έχει 
δικαίωμα υπαναχώρησης από τη 
σύμβαση και, εάν ναι, τους όρους, τα 
χρονικά περιθώρια και τις διαδικασίες 
για την άσκηση του δικαιώματος αυτού·

Or. en

Τροπολογία 70

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 17 – παράγραφος 1 – στοιχείο β ι (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

βι) πληροφορίες σχετικά με τις εντός της 
επιχείρησης διαδικασίες αντιμετώπισης 
παραπόνων καθώς και τη δυνατότητα 
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και τα χρονικά περιθώρια για την 
προσφυγή σε εξωδικαστικούς 
μηχανισμούς παραπόνων και 
επανόρθωσης·

Or. en

Τροπολογία 71

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 17 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1α. Εάν οι λιανοπωλητές που πωλούν 
εξατομικευμένους ταξιδιωτικούς 
διακανονισμούς δεν συμμορφώνονται με 
την παράγραφο 1 στοιχείο β), 
συμμορφώνονται με τις ίδιες 
υποχρεώσεις όπως και οι διοργανωτές 
οργανωμένων ταξιδιών.

Or. en

Τροπολογία 72

Πρόταση οδηγίας
Κεφάλαιο 6 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Μεμονωμένες ταξιδιωτικές υπηρεσίες

Or. en

Τροπολογία 73

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 17 α (νέο)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 17α
Απαιτήσεις ενημέρωσης για μεσάζοντες 
λιανοπωλητές που πωλούν μεμονωμένες 

ταξιδιωτικές υπηρεσίες
1. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι, πριν 
δεσμευτεί ο ταξιδιώτης με οποιαδήποτε 
σύμβαση ή οποιαδήποτε αντίστοιχη 
προσφορά από μεσάζοντα λιανοπωλητή 
που πωλεί μεμονωμένες υπηρεσίες, 
ιδιοκτησίας άλλου παρόχου υπηρεσιών, ο 
λιανοπωλητής δηλώνει με σαφή και 
ευδιάκριτο τρόπο:
α) τα κύρια χαρακτηριστικά των 
ταξιδιωτικών υπηρεσιών, στον βαθμό 
που ενδείκνυται σε σχέση με το μέσο·
β) όταν η υπηρεσία που πωλείται 
περιλαμβάνει κατάλυμα, το όνομα και την 
τουριστική κατηγορία του καταλύματος, 
συμπεριλαμβανομένης της κατηγορίας 
δωματίου και των κύριων 
χαρακτηριστικών της·
γ) την εμπορική επωνυμία, τη 
γεωγραφική διεύθυνση, τον αριθμό 
τηλεφώνου και τη διεύθυνση 
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του 
λιανοπωλητή·
δ) τη συνολική τιμή της υπηρεσίας, 
συμπεριλαμβανομένων των φόρων και, 
ανάλογα με την περίπτωση, όλα τα 
πρόσθετα τέλη, επιβαρύνσεις και άλλες 
δαπάνες ή, σε περίπτωση που οι δαπάνες 
αυτές δεν είναι δυνατόν να υπολογιστούν 
εκ των προτέρων, το γεγονός ότι ο 
ταξιδιώτης μπορεί να υποχρεωθεί να 
καταβάλει τέτοιου είδους πρόσθετες 
δαπάνες και τον τρόπο με τον οποίο 
πρέπει να υπολογιστεί η τελική τιμή·
ε) πληροφορίες για τη μέθοδο 
υπολογισμού των δαπανών που δεν είναι 
δυνατόν να υπολογιστούν εκ των 
προτέρων, συμπεριλαμβανομένων των 
πληροφοριών για την ενδεχόμενη αύξηση 
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της τιμής μετά τη σύναψη της σύμβασης·
στ) τους τρόπους πληρωμής και, κατά 
περίπτωση, την ύπαρξη και τους όρους 
κατάθεσης χρημάτων ή άλλων 
χρηματοοικονομικών εγγυήσεων που 
πρέπει να καταβληθούν ή να 
παρασχεθούν από τον ταξιδιώτη·
ζ) σε περίπτωση υπηρεσιών μεταφοράς, 
γενικές πληροφορίες για τα διαβατήρια 
και τις θεωρήσεις, συμπεριλαμβανομένων 
των κατά προσέγγιση περιόδων για την 
απόκτηση θεωρήσεων για τους υπηκόους 
του συγκεκριμένου κράτους μέλους ή 
κρατών μελών και πληροφορίες σχετικά 
με τις υγειονομικές διατυπώσεις·
η) όπου είναι αναγκαίο, πληροφορίες 
σχετικά με πιθανούς κινδύνους στον τόπο 
προορισμού ή πολύ κοντά σε αυτόν σε 
σχέση με φυσικές καταστροφές, τη 
δημόσια υγεία, τη δημόσια τάξη, την 
τρομοκρατία κ.λπ.·
θ) πληροφορίες εάν ο ταξιδιώτης έχει 
δικαίωμα υπαναχώρησης από τη 
σύμβαση και, εάν ναι, τους όρους, τα 
χρονικά περιθώρια και τις διαδικασίες 
για την άσκηση του δικαιώματος αυτού·
ι) πληροφορίες σχετικά με τις εντός της 
επιχείρησης διαδικασίες αντιμετώπισης 
παραπόνων καθώς και με τη δυνατότητα 
και τα χρονικά περιθώρια για την 
προσφυγή σε εξωδικαστικούς 
μηχανισμούς παραπόνων και 
επανόρθωσης·
2. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι 
μεσάζοντες λιανοπωλητές που πωλούν 
μεμονωμένες υπηρεσίες, ιδιοκτησίας 
άλλου παρόχου υπηρεσιών, αποστέλλουν 
επιβεβαίωση για την κράτηση χωρίς 
χρονοτριβή και το αργότερο εντός 24 
ωρών μετά την κράτηση, εκτός εάν είναι 
απαραίτητη άμεση επιβεβαίωση.
3. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι 
μεσάζοντες λιανοπωλητές που πωλούν 
μεμονωμένες υπηρεσίες, ιδιοκτησίας 
άλλου παρόχου υπηρεσιών, είναι 
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υπεύθυνοι για τυχόν σφάλματα που 
προκύπτουν κατά τη διαδικασία 
κράτησης.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι οργανώσεις καταναλωτών έχουν αναφέρει αρκετές περιπτώσεις ζημιών του καταναλωτή 
όταν η πώληση μεμονωμένων υπηρεσιών πραγματοποιείται μέσω μεσάζοντα. Επομένως, 
υπάρχει ανάγκη να θεσπιστούν ορισμένες ελάχιστες υποχρεώσεις για τους πωλητές των εν λόγω 
υπηρεσιών. Τυχόν νομικό κενό στον εν λόγω τομέα θα δημιουργούσε προβλήματα σε μια αγορά 
όπου η τάση ορίζει ολοένα αυξανόμενες πωλήσεις μεμονωμένων υπηρεσιών από τρίτους και 
στην οποία οι καταναλωτές τείνουν να οργανώνουν το ταξίδι τους μόνοι τους.

Τροπολογία 74

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 18 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 18α
Υποχρεώσεις των διοργανωτών ή των 

λιανοπωλητών που είναι εγκατεστημένοι 
εκτός ΕΟΧ

Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι 
διοργανωτής ή λιανοπωλητής που 
διευκολύνει την προμήθεια 
εξατομικευμένων ταξιδιωτικών 
διακανονισμών και ο οποίος είναι 
εγκατεστημένος εκτός ΕΟΧ και πωλεί 
απευθείας στην επικράτεια κράτους 
μέλους υπόκειται στις υποχρεώσεις που 
ορίζονται στην παρούσα οδηγία.

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα κράτη μέλη θα πρέπει να διασφαλίζουν ότι όλα τα οργανωμένα ταξίδια και εξατομικευμένοι 
ταξιδιωτικοί διακανονισμοί που πωλούνται στην επικράτειά τους θα πρέπει να καλύπτονται από 
τις διατάξεις της παρούσας οδηγίας, και όχι μόνο τα οργανωμένα ταξίδια και οι 
εξατομικευμένοι ταξιδιωτικοί διακανονισμοί των διοργανωτών και λιανοπωλητών που είναι 
εγκατεστημένοι στην επικράτειά τους. Οι ταξιδιώτες που αγοράζουν οργανωμένα ταξίδια και 
εξατομικευμένους ταξιδιωτικούς διακανονισμούς σε κράτος μέλος θα πρέπει να έχουν το 
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δικαίωμα να στηρίζονται στην προστασία βάσει της οδηγίας, ανεξαρτήτως του τόπου 
εγκατάστασης του διοργανωτή ή λιανοπωλητή.

Τροπολογία 75

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 18 β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 18β
Τυπικές υποχρεώσεις για συμβάσεις

1. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι όλες 
οι συμβάσεις που καλύπτονται από την 
παρούσα οδηγία συντάσσονται σε απλή 
και κατανοητή γλώσσα και, εάν 
περιέχονται σε έγγραφο, είναι 
ευανάγνωστες. Η γλώσσα της σύμβασης 
είναι ίδια με τη γλώσσα των 
προσυμβατικών πληροφοριών.
2. Η σύμβαση παρέχεται σε σταθερό 
μέσο. Όσον αφορά τις συμβάσεις εκτός 
εμπορικού καταστήματος, οι συμβάσεις 
παρέχονται επίσης σε χαρτί.
3. Εάν η σύμβαση συνάπτεται 
τηλεφωνικώς, ο πάροχος ταξιδιωτικών 
υπηρεσιών επιβεβαιώνει την προσφορά 
στον ταξιδιώτη σε σταθερό μέσο και ο 
ταξιδιώτης δεσμεύεται μόνο όταν 
υπογράψει τη σύμβαση ή αποστείλει τη 
γραπτή συμφωνία του σε σταθερό μέσο.

Or. en

Τροπολογία 76

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 18 γ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 18γ
Δικαίωμα υπαναχώρησης
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1. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι ο 
ταξιδιώτης διαθέτει χρονική περίοδο 24 
ωρών για να υπαναχωρήσει από σύμβαση 
συναπτόμενη εξ αποστάσεως και 14 
ημέρες για να υπαναχωρήσει από 
σύμβαση εκτός εμπορικού 
καταστήματος, χωρίς να αναφέρει τους 
λόγους και χωρίς να υποστεί κυρώσεις, 
υπό την προϋπόθεση ότι ενημερώνει τον 
πάροχο σε σταθερό μέσο 48 ώρες πριν 
από την έναρξη της ταξιδιωτικής 
υπηρεσίας.
2. Ο πάροχος επιστρέφει όλα τα ποσά που 
κατέβαλε ο ταξιδιώτης χωρίς χρονοτριβή 
και το αργότερο 14 ημέρες από την ημέρα 
κατά την οποία ενημερώνεται για την 
απόφαση του καταναλωτή να 
υπαναχωρήσει από τη σύμβαση.
3. Εάν ο πάροχος δεν παρήσχε στον 
ταξιδιώτη πληροφορίες σχετικά με το 
δικαίωμα υπαναχώρησης με σαφή και 
ευδιάκριτο τρόπο, ο ταξιδιώτης 
δικαιούται να τερματίσει τη σύμβαση 
χωρίς να υποστεί κυρώσεις. 

Or. en

Αιτιολόγηση

Αναλογικά προς τις διατάξεις για το δικαίωμα υπαναχώρησης το οποίο ορίζεται στο άρθρο 9 
παράγραφος 1, στο άρθρο 10 παράγραφος 1 και στο άρθρο 13 παράγραφος 1 της οδηγίας για τα 
δικαιώματα του καταναλωτή, οι οποίες δεν ισχύουν, προς το παρόν, για την οδηγία για τα 
οργανωμένα ταξίδια.


