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LÜHISELGITUS

I. Reisipakettide direktiivi läbivaatamine

Eelkõige tarbijad vajavad reisides kaitset, mistõttu võeti 1990. aastal vastu reisipakettide 
direktiiv. Reisiturg on samas sellest ajast alates oluliselt muutunud. Internetimüügi areng ja 
lennundussektori liberaliseerimine on muutnud seda, kuidas tarbijad oma puhkusereise 
korraldavad. Tarbijad osalevad üha aktiivsemalt oma puhkusereiside enda konkreetsetele 
nõuetele kohandamises, kasutades eelkõige internetti reisikorralduse kombineerimiseks, mitte 
tehes valikuid valmispakettide seast.

Need arengud põhjustavad üha suuremat ebakindlust selles suhtes, millised olukorrad ja 
tehingud saavad pakettreise käsitlevatest ELi eeskirjadest kasu ning millised ei ole neis 
hõlmatud. Tarbijad ei ole tihti teadlikud sellest, millist kaitset nad võivad kindlas olukorras 
eeldada. Seega on selge, et õigusakti tuleb ajakohastada müügimeetodite hõlmamiseks, mida 
polnud olemas kehtiva direktiivi vastuvõtmise ajal.

II. Raportööri üldine seisukoht

Raportöör avaldab heameelt komisjoni ettepaneku üle, millega muudetakse selgemaks ja 
ajakohastatakse sama reisi või puhkuse jaoks reisiteenuste kombinatsioone ostvate reisijate 
kaitse ulatust, laiendades eelkõige läbivaadatud direktiivi reguleerimisala erinevatele veebis 
kombineeritud pakettreisidele ja toetatud reisikorraldusteenustele. See suurendab läbipaistvust 
kõikide turuosaliste jaoks.

Raportööri eesmärgid on järgmised:

– tagada konkurentsivõimelisem ja õiglasem tegevuskeskkond reisiturul tegutsevatele 
ettevõtjatele;

– tagada, et kõik tarbijad saaksid reisiteenuste kombinatsioone ostes kasu kõrgetasemelisest 
kaitsest, hoolimata turustuskanalist, tagades samas, et vastavuse tagamise kulud on mõistlikud 
uute osaliste jaoks, kes on direktiivi läbivaadatud reguleerimisalas hõlmatud;

– tagada, et reisijad oleksid ostetavatest reisitoodetest paremini teavitatud ning et neile antaks 
juurdepääs selgematele ja tõhusamatele õiguskaitsevahenditele, kui midagi valesti läheb.

Selle saavutamiseks pakub raportöör välja mitmed muudatusettepanekud, mille eesmärk on 
komisjoni ettepaneku eesmärkide tugevdamine. Need muudatusettepanekud hõlmavad muu 
hulgas järgmisi teemasid.

i) Reguleerimisala
Kuna turg areneb kiiremini kui seadusandlus, on vajalik määratleda, millised reisiteenuste 
(veebivälised või veebipõhised) kombinatsioonid on hõlmatud direktiivi reguleerimisalas. 
Raportöör usub, et mõiste „pakettreis” määratluse laiendamine on vajalik ning et see peaks 
hõlmama suuremat osa tarbijatele müüdavate reisiteenuste kombinatsioonidest. Samas tuleks 
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tunnistada „toetatud reisikorraldusteenuste” väärtust lahendusena, millega muudetakse 
direktiiv tulevikukindlaks ning pakutakse tarbijatele asjakohasel tasemel kaitset mõne 
teenusepakkuja maksejõuetuse korral.

ii) Individuaalsed reisiteenused
Mõnes valdkonnas võiks väita, et kavandatud direktiivi reguleerimisala ei ole piisavalt 
laiaulatuslik. Mõiste „pakettreisid” muutub üha rohkem aegunumaks. Direktiivi vastuvõtmise 
järel 1990. aastal on turismi- ja reisiturul toimunud olulised muudatused ning samuti on sellel 
turul arenenud ka tarbijate eelistused ja suhtumised. Näiteks on ühe reisiteenuse sõltumatud 
lepingud direktiivist välja jäetud. Tarbijaorganisatsioonid on teatanud mitmest tarbijatele 
tekitatud kahju juhtumist, kus vahendati individuaalsete teenuste müüki. Seetõttu teeb 
raportöör ettepaneku, et individuaalseid reisiteenuseid müüvad vahendajad peaksid vastama 
mõnele kõnealuses direktiivis sätestatud miinimumnõudele. Õiguslik tühimik selles 
valdkonnas oleks problemaatiline turul, kus esineb kolmandate isikute poolt arendatava 
individuaalsete teenuste müügi kasvav suundumus ning kus tarbijad korraldavad üldiselt oma 
reise iseseisvalt. 

iii) Ühtlustamise tase

Praeguses ettepanekus puudub sõnaselge säte, mis käsitleks ühtlustamise taset. Täielik 
ühtlustatus võimaldab ühetaolist tarbijakaitse taset kogu ELis, kuid see takistab 
liikmesriikidel vajaduse korral tarbijate kasuks rangemaid sätteid vastu võtta, nagu on praegu 
ilmnenud kehtiva direktiivi puhul. Paljudes liikmesriikides alandaks kavandatud 
läbivaatamine riiklikke tarbijakaitsestandardeid, eelkõige seoses lepinguõiguslike sätetega. 
Raportöör pooldab sihtotstarbelisel ühtlustamisel põhinevat lähenemisviisi.

iv) Kaitse maksejõuetuse korral

Õiglase konkurentsi tagamiseks ja tarbijate kaitsmiseks peaks pakettreiside korraldajate 
suhtes kehtiv kohustus pakkuda piisavalt tõendeid selle kohta, et maksejõuetuse korral on 
tagatud ettemaksete tagasimaksmine ja kodumaale toimetamine, kehtima ka toetatud 
reisikorraldusteenuste suhtes. Tuleks rõhutada ka asjaolu, et vedajal on võtmetähtsusega roll 
pakettreisi tõhusa sujumise tagamises. Raportöör teeb seetõttu ettepaneku laiendada kaitset 
maksejõuetuse korral reisijateveo ettevõtjate suhtes.

***

Võttes arvesse reisijate kaitse valdkonda käsitlevate õigusaktide killustatust ning reisi- ja 
turismituru kiiret arengut, mis on alati seadusandlusest ees, leiab raportöör, et asjakohane 
tegutsemisviis tulevikus oleks kaaluda tervikliku õigusakti vastuvõtmist reisijate õiguste 
valdkonnas. Tarbijad heidavad üha tihedamini kõrvale pakettreiside idee. Seetõttu hõlmab 
valitud „pakettreisiside ja toetatud reisikorraldusteenuste” kontseptsioon kõigest osa üldisest 
tavast. Ühtne reisiteenuste õigusakt oleks seega veelgi tähtsam, kuna enamik 
tarbijakaitsedirektiive on transpordisektori oma kohaldamisalast sõnaselgelt välja jätnud.
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MUUDATUSETTEPANEKUD

Transpordi- ja turismikomisjon palub vastutaval siseturu- ja tarbijakaitsekomisjonil arvestada 
järgmiste muudatusettepanekutega:

Muudatusettepanek 1

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 18

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(18) Samuti tuleks täpsustada seda, et 
lepingud, mille alusel ettevõtja annab 
reisijale pärast lepingu sõlmimist õiguse 
valida teenust reisiteenuste eri liikide 
valiku seast, näiteks pakettreisi kinkimise 
korral, peaks moodustama pakettreisi. 
Peale selle tuleks reisiteenuste 
kombinatsiooni käsitada pakettreisina 
juhul, kui reisija nime või muid 
broneerimistehingu lõpuleviimiseks 
vajalikke andmeid edastatakse ettevõtjate 
vahel hiljemalt esimese teenuse 
broneeringu kinnitamise ajal.
Broneerimistehingu lõpuleviimiseks 
vajalikud muud andmed hõlmavad 
krediitkaardi andmeid või muid makse 
tegemiseks vajalikke andmeid. Teisest 
küljest ei tohiks vaid selliste andmete 
nagu reisi sihtkoht ja reisi aeg edastamist 
pidada piisavaks.

(18) Samuti tuleks täpsustada seda, et 
lepingud, mille alusel ettevõtja annab 
reisijale pärast lepingu sõlmimist õiguse 
valida teenust reisiteenuste eri liikide 
valiku seast, näiteks pakettreisi kinkimise 
korral, peaks moodustama pakettreisi. 
Peale selle tuleks reisiteenuste 
kombinatsiooni käsitada pakettreisina 
juhul, kui see on ostetud sama ettevõtja 
internetipõhiste broneerimistoimingute 
kaudu.

Or. en

Selgitus

Käesoleva muudatusettepaneku eesmärk on hõlmata „pakettreisi” määratluses sama ettevõtja 
poolt internetipõhiselt müüdud reisikombinatsioonid. Läbiklikitavad teenused peaksid 
kuuluma toetatud reisikorraldusteenuste reguleerimisalasse. Vt ka muudatusettepanekuid 16 
ja 19.
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Muudatusettepanek 2

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 19

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(19) Kuna lühiajaliste reiside korral on 
reisijaid vähem vaja kaitsta ja selleks, et 
hoiduda ettevõtjate asjatust koormamisest, 
tuleks käesoleva direktiivi 
reguleerimisalast välja jätta vähem kui 24 
tundi kestvad reisid, mis ei sisalda 
majutust, ning ajuti korraldatavad 
pakettreisid.

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Puudub põhjendus tarbijate ohtu seadmisele ning direktiivi alusel võimaldatavatest 
õiguskaitsevahenditest ilmajätmisele ainult pakettreisi lühikese kestuse tõttu või kuna 
korraldaja müüb sellised puhkusereise „ajuti”. Reisijad võivad sattuda silmitsi sama suure 
hulga probleemidega kui mis tahes muu pakettreisi puhul ning risk ettevõtja jaoks on 
madalam vähem kui 24 tundi kestvate reiside lühikese kestuse tõttu.

Muudatusettepanek 3

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 26

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(26) Kuna pakettreisid ostetakse sageli 
palju aega enne nende toimumist, võivad 
ilmneda ettenägematud asjaolud. Seega 
peaks reisijal olema õigus anda pakettreis 
teatud tingimuste alusel üle teisele reisijale. 
Sellisel juhul tuleks korraldajale hüvitada 
tema kulud, näiteks kui alltöövõtja nõuab 
tasu reisija nime muutmise eest või 
transpordipileti tühistamise ja uue 
väljastamise eest. Reisijatel peaks samuti 
olema võimalik tühistada leping igal ajal 
enne pakettreisi algust, tasudes selle eest 
vastavat hüvitist, ning õigus lõpetada 
leping hüvitist maksmata, kui pakettreisi 

(26) Kuna pakettreisid ostetakse sageli 
palju aega enne nende toimumist, võivad 
ilmneda ettenägematud asjaolud. Seega 
peaks reisijal olema õigus anda pakettreis 
teatud tingimuste alusel üle teisele reisijale. 
Sellisel juhul tuleks korraldajale hüvitada 
tema kulud, näiteks kui alltöövõtja nõuab 
tasu reisija nime muutmise eest või 
transpordipileti tühistamise ja uue 
väljastamise eest. Reisijatel peaks samuti 
olema võimalik tühistada leping igal ajal 
enne pakettreisi algust, tasudes selle eest 
vastavat hüvitist, ning õigus lõpetada 
leping hüvitist maksmata, kui pakettreisi 
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mõjutavad olulisel määral vältimatud ja 
erakorralised asjaolud, nagu sõjategevus
või looduskatastroof. Eelkõige tuleks 
vältimatuteks ja erakorralisteks asjaoludeks 
pidada seda, kui usaldusväärsed ja 
üldsusele kättesaadavad teadaanded, 
näiteks liikmesriikide ametiasutuste välja 
antud teadaanded ei soovita sihtkohta 
reisida.

mõjutavad olulisel määral vältimatud ja 
erakorralised asjaolud, mis on seotud 
sõjategevuse, looduskatastroofide, avaliku 
korra või terrorismiga. Eelkõige tuleks 
vältimatuteks ja erakorralisteks asjaoludeks 
pidada seda, kui usaldusväärsed ja 
üldsusele kättesaadavad teadaanded, 
näiteks liikmesriikide ametiasutuste välja 
antud teadaanded ei soovita sihtkohta 
reisida.

Or. en

Muudatusettepanek 4

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 28

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(28) Teatud juhtudel peaks korraldajatel 
olema lubatud muuta pakettreisilepingut 
ühepoolselt. Reisijatel peaks siiski olema 
õigus leping lõpetada, kui kavandatavad 
muudatused muudavad olulisel määral 
reisiteenuse mis tahes põhitunnust. 
Hinnatõus võiks olla lubatud ainult siis, kui 
muutuvad reisijateveoks kasutatava kütuse 
hind, kolmanda isiku kehtestatud maksud 
või tasud, mis ei ole otseselt seotud 
sisalduva reisiteenuse osutamisega, või 
pakettreisi mõjutavad vahetuskursid, ning 
juhul, kui lepingus on sõnaselgelt ette 
nähtud hinna tõstmise või alandamise 
võimalus. Hinnatõusu tuleks piirata 10 %-
ga pakettreisi hinnast.

(28) Teatud juhtudel peaks korraldajatel 
olema lubatud muuta pakettreisilepingut 
ühepoolselt. Reisijatel peaks siiski olema 
õigus leping lõpetada, kui kavandatavad 
muudatused muudavad olulisel määral 
reisiteenuse mis tahes põhitunnust. 
Hinnatõus võiks olla lubatud ainult siis, kui 
muutuvad reisijateveoks kasutatava kütuse 
hind, kolmanda isiku kehtestatud maksud 
või tasud, mis ei ole otseselt seotud 
sisalduva reisiteenuse osutamisega, või 
pakettreisi mõjutavad vahetuskursid, ning 
juhul, kui lepingus on sõnaselgelt ette 
nähtud hinna tõstmise või alandamise 
võimalus. Hinnatõusu tuleks piirata 5 %-ga
pakettreisi hinnast.

Or. en

Selgitus

10 %-line piirang oleks liigne koormus reisija jaoks, eelkõige juhtudel, kus pakettreisi hind on 
kõrge või/ja ühe pakettreisiga on seotud palju osalejaid, nagu perekonnad (iga pereliige 
maksab täiendavalt 10 %). Mitmed siseriiklikud õigusaktid, mis lubavad hindade tõstmist, on 
kehtestanud madalama määra kui 10 %, teistes riikides ei ole hindade tõstmine üldse lubatud 
või reisijal on lubatud lepingust hinnatõusu järel taganeda.
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Muudatusettepanek 5

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 37

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(37) Reisijate kaitse on asjakohane 
olukordades, kus vahendaja korraldab 
pakettreisi või toetatud 
reisikorraldusteenuste broneerimise ja teeb 
broneerimisel vigu.

(37) Reisijate kaitse on asjakohane 
olukordades, kus vahendaja, kes korraldab 
pakettreisi, toetatud reisikorraldusteenuste 
broneerimist või individuaalset 
reisiteenust, teeb broneerimisel vigu.

Or. en

Muudatusettepanek 6

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Käesolevat direktiivi kohaldatakse 
pakettreiside suhtes, mida ettevõtjad 
pakuvad müügiks või on müünud 
reisijatele, v.a artikli 17 kohaselt, ja 
toetatud reisikorraldusteenuste suhtes, 
välja arvatud artiklite 4–14, artikli 18 ja
artikli 21 lõike 1 kohaselt.

1. Käesolevat direktiivi kohaldatakse selle 
asjaomastes sätetes kehtestatud 
tingimustel ja ulatuses pakettreiside 
suhtes, mida ettevõtjad pakuvad müügiks 
või on müünud reisijatele, toetatud
reisikorraldusteenuste suhtes ja
individuaalsete reisiteenuste suhtes, mida 
pakuvad müügiks või on müünud 
jaemüüjad, kes ei ole teenuse omanikud.

Or. en

Selgitus

Tarbijaorganisatsioonid on teatanud mitmest tarbijatele tekitatud kahju juhtumist, kus 
vahendati individuaalsete teenuste müüki. Seega on vaja kehtestada nende teenuste müüjate 
suhtes kindlad miinimumkohustused. Õiguslik tühimik selles valdkonnas oleks 
problemaatiline turul, kus esineb kolmandate isikute poolt arendatava individuaalsete 
teenuste müügi kasvav suundumus ning kus tarbijad korraldavad üldiselt oma reise 
iseseisvalt. Vt muudatusettepanekuid 9 ja 73.
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Muudatusettepanek 7

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – lõige 2 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) pakettreisid ja toetatud 
reisikorraldusteenused, mis hõlmavad 
lühemat perioodi kui 24 tundi, v.a juhul, 
kui need sisaldavad öist majutust;

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Puudub põhjendus tarbijate ohtu seadmisele ning direktiivi alusel võimaldatavatest 
õiguskaitsevahenditest ilmajätmisele ainult pakettreisi lühikese kestuse tõttu või kuna 
korraldaja müüb sellised puhkusereise „ajuti”. Reisijad võivad sattuda silmitsi sama suure 
hulga probleemidega kui mis tahes muu pakettreisi puhul ning risk ettevõtja jaoks on 
madalam vähem kui 24 tundi kestvate reiside lühikese kestuse tõttu.

Muudatusettepanek 8

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – lõige 2 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) pakettreisid ja toetatud 
reisikorraldusteenused, mis on ostetud 
reisija tööandja ja ärireiside 
korraldamisele spetsialiseerunud ettevõtja 
vahel sõlmitud raamlepingu alusel;

(c) pakettreisid ja toetatud 
reisikorraldusteenused, mis on ostetud 
reisija tööandja ja ettevõtja vahel sõlmitud 
raamlepingu alusel;

Or. en

Selgitus

Erand, nagu selle on kavandanud komisjon, hõlmab ainult ettevõtjaid, kes on 
spetsialiseerunud ärireiside müügile, luues ebavõrdsed tingimused reisibüroode vahel, kes 
müüvad nii puhkuse- kui ka ärireisiteenuseid.

Muudatusettepanek 9

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – lõige 2 – punkt e
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(e) ühe reisiteenuse individuaalsed 
lepingud.

(e) ühe reisiteenuse individuaalsed 
lepingud, v.a juhul, kui neid pakub 
müügiks või on müünud jaemüüja, kes ei 
ole teenuse omanik.

Or. en

Selgitus

Vt muudatusettepaneku 6 selgitust.

Muudatusettepanek 10

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 2 a
Ühtlustamise tase

Liikmesriigid võivad oma siseriiklikus 
õiguses säilitada või kehtestada rangemad 
sätted käesoleva direktiiviga kaetud 
valdkonnas, et tagada kõrgetasemelisem 
tarbijakaitse, v.a juhul, kui käesolevas 
direktiivis on teisiti sätestatud.

Or. en

Selgitus

Ettepanek ei sisalda selget sätet direktiivi ühtlustamise taseme kohta. Täielik ühtlustamine 
takistaks liikmesriikidel vajaduse korral tarbijate kasuks rangemaid sätteid vastu võtta, nagu 
on praegu ilmnenud kehtiva reisipakettide direktiivi puhul. Paljudes liikmesriikides 
vähendaks kavandatud läbivaatamine kehtivaid riiklikke tarbijakaitsestandardeid. Vajalik on 
sihtotstarbelisel ühtlustamisel põhinev lähenemisviis.

Muudatusettepanek 11

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – lõige 2 a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Liikmesriik võib otsustada lõike 2 
punktis c osutatud erandit mitte 
kohaldada valitsusväliselt 
organisatsioonilt, idufirmalt või väikeselt
või keskmise suurusega ettevõtjalt 
raamlepingu alusel ostetud reisipakettide, 
toetatud reisikorraldusteenuste või 
individuaalsete reisiteenuste suhtes.

Or. en

Selgitus

Reisija tööandjaga sõlmitud raamlepingu põhjal ostetud reisipakettide ja toetatud 
reisikorraldusteenuste välistamist ei tohiks kohaldada valitsusväliste organisatsioonide ja 
väikeettevõtjate suhtes, kellel ei ole samu finantsvahendeid kui suurettevõtjatel. See oleks 
kooskõlas tarbijaõiguste direktiiviga, mis võimaldab liikmesriikidel direktiivi valitsusväliste 
organisatsioonide, idufirmade või väikeste ja keskmise suurusega ettevõtjate suhtes 
kohaldada (vt tarbijaõiguste direktiivi põhjendus 13).

Muudatusettepanek 12

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – lõige 2 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 b. Käesolev direktiiv ei takista 
ettevõtjatel reisijatele käesolevas 
direktiivis sätestatud kaitset ületavaid 
kokkuleppeid pakkuda.

Or. en

Selgitus

Käesolev säte on kooskõlas tarbijaõiguste direktiivi artikli 3 lõikega 6.

Muudatusettepanek 13

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – lõik 1 – punkt 2 – sissejuhatav osa
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(2) „pakettreis” – vähemalt kahe eri 
reisiteenuse kombinatsioon samaks reisiks 
või puhkuseks juhul, kui

(2) „pakettreis” – vähemalt kahe eri 
reisiteenuse kombinatsioon samaks reisiks 
või puhkuseks turustuskanalist hoolimata 
juhul, kui

Or. en

Muudatusettepanek 14

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – lõik 1 – punkt 2 – alapunkt b – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) või kui olenemata eraldi lepingute 
sõlmimisest individuaalsete reisiteenuse 
pakkujatega

(b) või kui olenemata eraldi lepingute 
sõlmimisest individuaalsete reisiteenuse 
pakkujatega täidavad need teenused 
järgmised kriteeriumid:

Or. en

Selgitus

Tarbijatele ja ettevõtjatele peaks selge olema, et kriteeriumeid tuleks käsitada 
individuaalsete, mitte kumulatiivsetena. Ainuüksi ühe kriteeriumi esinemine on piisav 
kombinatsiooni „pakettreisina” kvalifitseerimiseks (põhjendus 10 osutab „alternatiivsetele 
kriteeriumidele”).

Muudatusettepanek 15

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – lõik 1 – punkt 2 – alapunkt b – alapunkt i

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

i) ostetakse selliseid teenuseid ühest 
müügikohast sama broneerimise käigus;

i) ostetakse selliseid teenuseid ühest 
müügikohast sama broneerimise käigus, sh 
olukorrad, kus koostatakse eraldi arved;

Or. en



PA\1010679ET.doc 13/42 PE524.534v01-00

ET

Selgitus

Kehtivat direktiivi kohaldatakse ka juhtudel, mis hõlmavad eraldi arveid (vt direktiivi 
90/314/EMÜ artikli 2 lõiget 1).

Muudatusettepanek 16

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – lõik 1 – punkt 2 – alapunkt b – alapunkt v

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

v) ostetakse sellised teenused eraldi 
ettevõtjatelt seotud internetipõhiste 
broneerimistoimingute kaudu juhul, kui 
reisija nimi või broneeringu 
lõpuleviimiseks vajalikud muud andmed 
edastatakse ettevõtjate vahel hiljemalt 
esimese teenuse broneeringu kinnitamise 
ajal,

v) ostetakse sellised teenused samalt 
ettevõtjalt internetipõhiste 
broneerimistoimingute kaudu,

Or. en

Selgitus

Käesoleva muudatusettepaneku eesmärk on hõlmata „pakettreisi” määratluses sama ettevõtja 
poolt internetipõhiselt müüdud reisikombinatsioonid. Läbiklikitavad teenused peaksid 
kuuluma toetatud reisikorraldusteenuste reguleerimisalasse. Vt ka muudatusettepanekut 19.

Muudatusettepanek 17

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – lõik 1 – punkt 5 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(5) „toetatud reisikorraldusteenused” –
vähemalt kahe eri reisiteenuse liigi 
kombinatsioon samaks reisiks või 
puhkuseks, mis aga ei ole pakettreis, kui 
selleks sõlmitakse eraldi lepingud iga 
ettevõtjaga, juhul kui vahendaja hõlbustab 
kombineerimist

(5) „toetatud reisikorraldusteenused” –
vähemalt kahe eri reisiteenuse liigi 
kombinatsioon samaks reisiks või 
puhkuseks, mis aga ei ole pakettreis, kui
selleks sõlmitakse eraldi lepingud iga 
ettevõtjaga, juhul kui üks neist 
teenusepakkujatest või vahendaja 
hõlbustab kombineerimist

Or. en
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Selgitus

Kavandatud tekst ei ole selge seoses toetatud reisikorraldusteenuse loomisega, mille korral 
ettevõtja müüb reisiteenust enda nimel ja seejärel hõlbustab lepingu sõlmimist reisija ja teise 
teenusepakkuja vahel. Muudatusettepanek selgitab, et kui ettevõtja müüb oma teenust (nt kui 
lennuettevõtja müüb lennupileti või raudteeveoettevõtja müüb raudteepileti), kombineerides 
selle majutuse või teise turismiteenusega, kuuluks see kombinatsioon kõnealuse direktiivi 
reguleerimisalasse.

Muudatusettepanek 18

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – lõik 1 – punkt 5 – alapunkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) eraldi broneeringute alusel vahendaja 
müügikoha ühekordsel külastamisel või 
sellega ühenduse võtmisel; või

(a) kui reisija valib iga reisiteenuse eraldi 
ja nõustub nende eest eraldi maksma
vahendaja müügikoha ühekordsel 
külastamisel või sellega ühenduse 
võtmisel, tingimusel et ta on selgel ja 
nähtaval viisil ning püsival andmekandjal 
teavitatud enne mis tahes siduva 
lepingulise suhte algust sellest, et ta ei saa 
kasu käesoleva direktiiviga ainult 
pakettreiside reisijatele antud õigusest, 
ning tingimusel et ta ei osta reisiteenuste 
kombinatsiooni punkti 2 punktis b 
osutatud tingimuste alusel;

Or. en

Muudatusettepanek 19

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – lõik 1 – punkt 5 – alapunkt a a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a a) teenused ostetakse eraldi ettevõtjatelt 
seotud internetipõhiste 
broneerimistoimingute kaudu juhul, kui 
reisija nimi või broneeringu 
lõpuleviimiseks vajalikud muud andmed 
edastatakse ettevõtjate vahel hiljemalt 
esimese teenuse broneeringu kinnitamise 



PA\1010679ET.doc 15/42 PE524.534v01-00

ET

ajal;

Or. en

Selgitus

Käesolev muudatusettepanek üritab hõlmata läbiklikitavad teenused toetatud 
reisikorraldusteenuste reguleerimisalas. Sõnastus on võetud punkti 2 b alapunktist v, mille 
vajalikud kohandused tagavad, et mis tahes andmeedastus seotud internetipõhiste 
broneerimistoimingute vahel peaks olema piisav toetatud reisikorraldusteenuse loomiseks, kui 
selle tulemuseks on sama reisi reisiteenuste kombineerimine. Tarbijatel oleks väga keeruline 
mõista, mis tüüpi puhkusereisi nad on broneerinud, kui nad peaksid edastatud andmeliikide 
vahel vahet tegema.

Muudatusettepanek 20

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – lõik 1 – punkt 9 – alapunkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) hõlbustab reisiteenuste hankimist, mis 
on toetatud reisikorraldusteenuste osa, 
aidates reisijaid reisiteenuste lepingute 
sõlmisel individuaalsete 
teenusepakkujatega;

(b) hõlbustab reisiteenuste hankimist, mis 
on toetatud reisikorraldusteenuste osa, 
aidates reisijaid reisiteenuste lepingute 
sõlmisel individuaalsete 
teenusepakkujatega, kelle hulka võib 
kuuluda ka jaemüüja ise;

Or. en

Selgitus

Kavandatud tekst ei ole selge seoses toetatud reisikorraldusteenuse loomisega, mille korral 
ettevõtja müüb reisiteenust enda nimel ja seejärel hõlbustab lepingu sõlmimist reisija ja teise 
teenusepakkuja vahel. Käesolev muudatusettepanek selgitab, et kui ettevõtja müüb oma 
teenust (nt kui lennuettevõtja müüb lennupileti või raudteeveoettevõtja müüb raudteepileti), 
kombineerides selle majutuse või teise turismiteenusega, kuuluks see kombinatsioon 
käesoleva direktiivi reguleerimisalasse.

Muudatusettepanek 21

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – lõige 1 – punkt a – alapunkt i

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

i) reisi sihtkoht/sihtkohad, marsruut ja i) reisi sihtkoht/sihtkohad, marsruut ja 
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nendes kohtades viibimise ajad koos 
kuupäevadega;

nendes kohtades viibimise ajad koos 
kuupäevadega ja hõlmatud ööde arv;

Or. en

Muudatusettepanek 22

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – lõige 1 – punkt a – alapunkt iii

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

iii) majutuskohtade asukohad, peamised 
omadused ja turismikategooria;

iii) majutuskohtade asukohad, peamised 
omadused, turismikategooria ja võimaluse 
korral nimetused, sh toa kategooria ja 
selle põhiomadused;

Or. en

Muudatusettepanek 23

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – lõige 1 – punkt a – alapunkt iii a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

iii a) üksikasjalik kirjeldus 
majutuskohtades saadavalolevatest 
teenustest, sh teave asjaolude kohta, mis 
võiksid teenuste kvaliteeti vähendada;

Or. en

Selgitus

Teenuste kvaliteeti vähendada võivad asjaolud on näiteks remonditööd hotelli kõrval või 
läheduses, halvas korras või mittetöötavad rajatised.

Muudatusettepanek 24

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – lõige 1 – punkt a – punkt iii b (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

iii b) pakettreisi ja majutuskoha sihtrühm;

Or. en

Selgitus

Tarbija peaks olema teadlik kavandatud pakettreisi ja majutuskoha sihtrühmast (nt lastega 
pere, eakad inimesed, seikluspuhkus jne).

Muudatusettepanek 25

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – lõige 1 – punkt a – alapunkt vii

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

vii) kas liikumispuudega isikutele on 
tagatud ligipääs kogu reisi või puhkuse 
ajal,

vii) taotluse korral asjaolu, kas 
liikumispuudega isikutele on tagatud 
ligipääs kogu reisi või puhkuse ajal,

Or. en

Muudatusettepanek 26

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – lõige 1 – punkt c a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c a) kas reisijal on lepingust taganemise 
õigus ning sellisel juhul selle õiguse 
teostamise tingimused, ajalised piirangud 
ja menetlus;

Or. en

Muudatusettepanek 27

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – lõige 1 – punkt d a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d a) teave kaitse kohta maksejõuetuse 
korral ning korraldaja ja jaemüüja 
vastutuskindlustuse kohta;

Or. en

Muudatusettepanek 28

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – lõige 1 – punkt f

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(f) üldine teave passide ja viisadega seotud 
nõuete kohta, sealhulgas viisa saamiseks 
kuluv ligikaudne aeg asjaomase 
liikmesriigi / asjaomaste liikmesriikide 
kodanikele ning teave tervisenõuete kohta;

(f) üldine teave passide ja viisadega seotud 
nõuete kohta, sealhulgas viisa saamiseks 
kuluv ligikaudne aeg asjaomase 
liikmesriigi / asjaomaste liikmesriikide 
kodanikele ja taotluse korral asjaomasele 
reisijale tema kodakondsuse alusel ning 
teave tervisenõuete kohta;

Or. en

Selgitus

Mõned ettevõtjad tõlgendavad seda kohustust kitsalt. Mistõttu esitavad nad ainult teabe 
viisanõuete kohta, mida kohaldatakse selle riigi kodanike suhtes, kus ettevõtja asub.

Muudatusettepanek 29

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – lõige 1 – punkt g a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(g a) kättesaadav ettevõttesisene kaebuste 
menetlemise kord ning kohtuväliste 
kaebuste ja õiguskaitsevahendite 
mehhanismide kasutamise võimalikkus ja 
ajalised piirangud;

Or. en
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Muudatusettepanek 30

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – lõige 1 – punkt g b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(g b) võimaluse korral teave sihtkohas või 
selle vahetus läheduses avalduvate 
võimalike riskide kohta, mis on seotud 
looduskatastroofide, rahvatervise, avaliku 
korra, terrorismiga jne.

Or. en

Muudatusettepanek 31

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Lõikes 1 osutatud teave esitatakse selgelt 
ja nähtavalt.

2. Lõikes 1 osutatud teave esitatakse selgelt 
ja nähtavalt. Seoses väljaspool äriruume 
sõlmitavate lepingutega esitatakse teave 
ka paberkandjal.

Or. en

Muudatusettepanek 32

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 5 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid tagavad, et korraldaja ei 
või muuta reisijale artikli 4 punktide a, b, c, 
d, e ja g alusel esitatud teavet, v.a juhul, 
kui korraldaja jätab endale õiguse teha 
teabes muudatusi ja teavitab reisijat 
kõikidest muudatustest enne lepingu 

1. Liikmesriigid tagavad, et korraldaja ei 
või muuta reisijale artikli 4 punktide a, c, c 
a, d, e, g ja g a alusel esitatud teavet, v.a 
juhul, kui korraldaja jätab endale õiguse 
teha teabes muudatusi ja teavitab reisijat 
kõikidest muudatustest enne lepingu 
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sõlmimist selgelt ja nähtavalt. sõlmimist selgelt ja nähtavalt.

Or. en

Muudatusettepanek 33

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6 – lõige 2 – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d) korraldaja kohaliku esindaja või 
kontaktpunkti nimi, geograafiline aadress, 
telefoninumber ja e-posti aadress, kelle 
poole raskustesse sattunud reisija võib abi 
saamiseks pöörduda, või kui sellist 
esindajat või kontaktpunkti ei ole, siis 
hädaabitelefoni number või muu 
korraldajaga ühenduse saamise viis;

(d) korraldaja kohaliku esindaja või 
kontaktpunkti nimi, geograafiline aadress, 
telefoninumber (mis töötab baashinnaga 
kuni viieminutilise ooteajaga) ja e-posti 
aadress, kelle poole raskustesse sattunud 
reisija võib abi saamiseks pöörduda, või 
kui sellist esindajat või kontaktpunkti ei 
ole, siis hädaabitelefoni number (mis 
töötab baashinnaga kuni viieminutilise 
ooteajaga) või muu korraldajaga ühenduse 
saamise viis;

Or. en

Muudatusettepanek 34

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6 – lõige 2 – punkt f

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(f) kui alaealised reisivad majutust 
sisaldava pakettreisiga, siis teave selle 
kohta, kuidas võtta otse ühendust alaealise 
või vastutava isikuga alaealise 
peatuspaigas;

(f) kui alaealised reisivad ilma vanema või 
eestkostjata majutust sisaldava 
pakettreisiga, siis teave selle kohta, kuidas 
võtta otse ühendust alaealise või vastutava 
isikuga alaealise peatuspaigas;

Or. en

Selgitus

Oleks vaja selgitada, et teavet antakse ainult juhul, kui alaealine reisib ilma saatjata. 
Vastasel juhul oleksid korraldajad andnud seda teavet juhtudel, kus alaealine reisib koos oma 
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vanemate või perekonnaga.

Muudatusettepanek 35

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6 – lõige 2 – punkt g

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(g) teave kättesaadavate alternatiivsete ja 
veebipõhiste vaidluste lahendamise
võimaluste kohta.

(g) teave kättesaadava ettevõttesisese 
kaebuste menetlemise korra ning 
kohtuväliste kaebuste ja 
hüvitamismehhanismide kasutamise 
võimalikkuse ja ajaliste piirangute kohta.

Or. en

Muudatusettepanek 36

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 7 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid tagavad, et reisija võib 
anda lepingu üle isikule, kes vastab 
kõikidele lepingu suhtes kohaldatavatele 
tingimustele, kui ta on korraldajat enne 
pakettreisi algust sellest püsival 
andmekandjal aegsasti teavitanud.

1. Liikmesriigid tagavad, et reisija võib 
anda lepingu üle isikule, kes vastab 
kõikidele lepingu suhtes kohaldatavatele 
tingimustele, kui ta on korraldajat või 
jaemüüjat enne pakettreisi algust sellest 
püsival andmekandjal aegsasti teavitanud.

Or. en

Muudatusettepanek 37

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 8 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Lõikes 1 osutatud hinnatõus ei või 
ületada 10 % pakettreisi hinnast.

2. Lõikes 1 osutatud hinnatõus ei või 
ületada 5 % pakettreisi hinnast.
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Or. en

Selgitus

10 %-line piirang oleks liigne koormus reisija jaoks, eelkõige juhtudel, kus pakettreisi hind on 
kõrge või/ja ühe pakettreisiga on seotud palju osalejaid, nagu perekonnad (iga pereliige 
maksab täiendavalt 10 %). Mitmed siseriiklikud õigusaktid, mis lubavad hindade tõstmist, on 
kehtestanud madalama määra kui 10 %, teistes riikides ei ole hindade tõstmine üldse lubatud 
või reisijal on lubatud lepingust hinnatõusu järel taganeda.

Muudatusettepanek 38

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 8 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Lõikes 1 osutatud hinnatõus on kehtiv 
ainult siis, kui korraldaja esitab reisijale 
püsival andmekandjal põhjenduse ja 
arvutuse hiljemalt 20 päeva enne 
pakettreisi algust.

3. Lõikes 1 osutatud hinnatõus on kehtiv 
ainult siis, kui korraldaja esitab reisijale 
püsival andmekandjal põhjenduse ja 
arvutuse hiljemalt 30 päeva enne 
pakettreisi algust.

Or. en

Selgitus

Reisija peaks teadma toote lõplikku hinda piisavalt vara enne pakettreisi algust, et tal oleks 
vajaduse korral võimalik leping lõpetada ja teha alternatiivsed reisikorraldused.

Muudatusettepanek 39

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 8 – lõige 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 a. Kui reisija ei nõustu lõikes 2 osutatud 
hinnatõusuga, on tal õigus leping 
lõpetada trahvi maksmata.

Or. en

Selgitus

Käesolev muudatusettepanek annab reisijale õiguse lõpetada leping trahvi maksmata. See on 
kooskõlas kehtiva direktiivi sätetega, mis puudutavad olulist hinnatõusu.
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Muudatusettepanek 40

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 9 – lõige 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) korraldaja on jätnud lepingus endale 
selle õiguse;

(a) korraldaja esitab asjakohase põhjuse, 
mis on lepingus määratletud;

Or. en

Selgitus

Kooskõla ebaõiglaste lepingutingimuste direktiivi lisa punktiga j.

Muudatusettepanek 41

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 9 – lõige 2 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Kui korraldaja on enne pakettreisi algust 
sunnitud olulisel määral muutma mis tahes 
artikli 4 lõike 1 punktis a määratletud 
reisiteenuste peamist tunnust või artikli 6 
lõike 2 punktis a osutatud erisoovi, on 
korraldaja kohustatud põhjendamatu 
viivituseta teavitama reisijat püsival 
andmekandjal selgelt ja nähtavalt:

2. Kui korraldaja on enne pakettreisi algust 
sunnitud olulisel määral muutma mis tahes 
artikli 4 lõike 1 punktis a määratletud 
reisiteenuste peamist tunnust või artikli 6 
lõike 2 punktis a osutatud erisoovi, on 
korraldaja kohustatud põhjendamatu 
viivituseta teavitama reisijat kavandatud 
muudatustest püsival andmekandjal selgelt 
ja nähtavalt. Reisijal on õigus

(a) kavandatud muudatustest ja (a) lepingust ilma trahvita taganeda või
(b) asjaolust, et reisija võib lõpetada 
lepingu trahvi maksmata kindlaks 
määratud mõistliku ajavahemiku jooksul 
ja kui ta seda ei tee, siis loetakse ta 
kavandatud muudatusega nõustunuks.

(b) muudatustega nõustuda või

(c) võtta vastu samaväärse, madalama või 
kõrgema kvaliteediga asenduspakettreisi 
pakkumine.

Or. en
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Selgitus

Kehtiva direktiivi artikli 4 lõige 5 annab reisijale õiguse lepingust taganemise asemel 
samaväärse, madalama või kõrgema kvaliteediga pakettreisi pakkumise vastuvõtmiseks. 
Reisija nõusolek peaks olema selgesõnalise nõusoleku, mitte vaikiva nõusoleku vormis.

Muudatusettepanek 42

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 9 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Kui lepingu lõikes 2 osutatud 
muudatused põhjustavad pakettreisi 
madalama kvaliteedi või kulude 
vähenemise, on reisijal õigus hinna 
asjakohasele alandamisele.

3. Kui lepingu lõikes 2 osutatud 
muudatused või asenduspakettreis 
põhjustavad pakettreisi madalama 
kvaliteedi või kulude vähenemise, on 
reisijal õigus hinna asjakohasele 
alandamisele.

Or. en

Muudatusettepanek 43

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 9 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Kui leping lõpetatakse lõike 2 punkti b
alusel, maksab korraldaja reisijale tagasi 
kõik temalt saadud maksed 14 päeva 
jooksul pärast lepingu lõpetamist. Reisijal 
on kooskõlas artikliga 12 õigus saada 
asjakohastel juhtudel hüvitist.

4. Kui leping lõpetatakse lõike 2 punkti a
alusel, maksab korraldaja reisijale tagasi 
kõik temalt saadud maksed 14 päeva 
jooksul pärast lepingu lõpetamist. Reisijal 
on kooskõlas artikliga 12 õigus saada 
asjakohastel juhtudel hüvitist.

Or. en

Muudatusettepanek 44

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 10 – lõige 1
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid tagavad, et reisija võib 
enne pakettreisi algust lõpetada lepingu, 
makstes korraldajale asjakohast hüvitist. 
Lepingus võib kehtestada mõistlikud 
standardsed lõpetamistasud, mille alus on 
tühistamise aeg ja reisiteenuste 
alternatiivsest kasutamisest tulenev 
tavapäraste kulude kokkuhoid ja tulu. 
Standardsete lõpetamistasude puudumisel 
vastab hüvitise suurus pakettreisi hinnale, 
millest on maha arvatud kulud, mille 
korraldaja kokku hoiab.

1. Liikmesriigid tagavad, et reisija võib 
enne pakettreisi algust lõpetada lepingu, 
makstes korraldajale asjakohast hüvitist. 
Lepingus võib kehtestada mõistlikud 
standardsed lõpetamistasud, mille alus on 
tühistamise aeg ja reisiteenuste 
alternatiivsest kasutamisest tulenev 
tavapäraste kulude kokkuhoid ja tulu. 
Standardsete lõpetamistasude puudumisel 
vastab hüvitise suurus pakettreisi hinnale, 
millest on maha arvatud kulud, mille 
korraldaja tõestatult kokku hoiab, mille 
hüvitamist ei ole võimalik 
teenusepakkujatelt nõuda või teenuste 
alternatiivse kasutamise kaudu saavutada. 
Lepingust taganemise eest nõutavad 
tasud, sh haldustasud, ei ole 
ebaproportsionaalsed ega ülemäärased.

Or. en

Muudatusettepanek 45

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 10 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Reisijal on õigus lõpetada leping enne 
pakettreisi algust hüvitist maksmata, kui 
sihtkohas või selle vahetus läheduses 
esinevad vältimatud ja erakorralised 
asjaolud, mis mõjutavad olulisel määral 
pakettreisi.

2. Reisijal on õigus lõpetada leping enne 
pakettreisi algust hüvitist maksmata, kui 
sihtkohas või selle vahetus läheduses 
esinevad või tõenäoliselt esinevad 
vältimatud ja erakorralised asjaolud, mis 
mõjutavad olulisel määral pakettreisi.

Eelkõige tuleks vältimatute ja 
erakorraliste asjaolude olemasoluks 
pidada seda, kui usaldusväärsed ja 
üldsusele kättesaadavad teadaanded, 
näiteks liikmesriikide ametiasutuste välja 
antud soovitused, ei soovita sihtkohta 
reisida.
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Or. en

Selgitus

Vältimatud ja erakorralised asjaolud ei tohiks põhineda reisija isiklikul hinnangul, vaid 
objektiivsetel kriteeriumidel (liikmesriikide reisimisnõuanded). Seda on võimalik saavutada, 
hõlmates põhjenduse 26 viimase lause artikli 10 lõikes 2.

Muudatusettepanek 46

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 10 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Reisijal on õigus taganeda lepingust 
hüvituseta enne pakettreisi algust reisijat 
mõjutavate vältimatute ja erakorraliste 
asjaolude esinemise korral eelkõige 
juhtudel, mis on seotud raske õnnetuse, 
tõsise haiguse või perekonnaliikme 
surmaga, tingimusel et need juhtumid on 
nõuetekohaselt dokumenteeritud.

Or. en

Selgitus

Korraldajale pakettreisist taganemise võimaldamine vältimatute ja erakorraliste asjaolude 
tõttu (artikli 10 lõige 3 punkt b), välistades samas selle võimaluse reisija jaoks, oleks 
ebaõiglane. See kujutaks endast ebavõrdset tasakaalu poolte õiguste ja kohustuste vahel 
vastastikkuse puudumise tõttu. Direktiiv peaks seetõttu andma reisijale sama õiguse lõpetada 
leping erakorraliste asjaolude esinemise korral tema eraelus.

Muudatusettepanek 47

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 10 – lõige 3 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Korraldaja võib lõpetada lepingu 
reisijale hüvitist maksmata, kui:

3. Korraldaja võib lõpetada lepingu 
reisijale hüvitist maksmata ainult 
järgmistel juhtudel:

Or. en
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Muudatusettepanek 48

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 10 – lõige 3 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) pakettreisile registreerunud inimeste arv 
on väiksem kui lepingus esitatud 
minimaalne arv ja kui korraldaja teavitab 
reisijat lepingu lõpetamisest lepingus 
kindlaks määratud aja jooksul ning mitte 
hiljem kui 20 päeva enne pakettreisi algust;
või

(a) pakettreisile registreerunud inimeste arv 
on väiksem kui lepingus esitatud 
minimaalne arv ja kui korraldaja teavitab 
reisijat lepingu lõpetamisest lepingus 
kindlaks määratud aja jooksul ning mitte 
hiljem kui 20 päeva enne pakettreisi algust
tingimusel, et ta pakub reisijale sama või 
madalama hinnaga samaväärse või 
kõrgema kvaliteediga asenduspakettreisi,
või

Or. en

Selgitus

Kuna populaarsed pakettreisid müüakse tihti väga varakult enne puhkusehooaja algust välja, 
oleks reisijal keeruline lühikese ajaga taskukohast sobilikku asenduspakettreisi leida.

Muudatusettepanek 49

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 11 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid tagavad, et korraldaja 
vastutab lepingus sisalduvate reisiteenuste 
osutamise eest olenemata sellest, kas 
selliseid teenuseid peab osutama korraldaja 
või teised teenuseosutajad.

1. Liikmesriigid tagavad, et korraldaja ja 
jaemüüja vastutavad ühiselt ja eraldi
lepingus sisalduvate reisiteenuste 
osutamise eest olenemata sellest, kas 
selliseid teenuseid peab osutama korraldaja 
või teised teenuseosutajad.

Or. en

Selgitus

Ainult ühele osapoolele vastutuse asetamine raskendaks reisija õiguste kohaldamist ja 
kasutamist, eelkõige seoses piiriüleste ostudega, nt kui korraldaja asukoht ei ole tarbija
elukohariigis. Kehtiv direktiiv jätab liikmesriikide otsustada, kes peaks vastutama tarbija ees. 
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Ühisvastutuse põhimõte on juba erineval määral mitmetes liikmesriikides kasutusel.

Muudatusettepanek 50

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 11 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Kui mis tahes teenust ei osutata 
kooskõlas lepinguga, heastab korraldaja 
mittevastavuse, kui see ei ole 
ebaproportsionaalne.

2. Kui mis tahes teenust ei osutata 
kooskõlas lepinguga, heastab korraldaja 
mittevastavuse.

Or. en

Selgitus

Käesolev vastutuse piirang ei sisaldu kehtivas direktiivis. Seda võib tõlgendada loana 
korraldaja jaoks keelduda mis tahes vastutusest, kui ta esitab vastuväite, et mittevastavuse 
kõrvaldamine on ebaproportsionaalne.

Muudatusettepanek 51

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 11 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Kui vältimatute ja erakorraliste 
asjaolude tõttu ei ole võimalik tagada 
reisija õigeaegset naasmist, ei kanna 
korraldaja reisija pikeneva 
kohalviibimisega seotud kulusid, mis 
ületavad 100 eurot öö kohta ja kolme ööd 
reisija kohta.

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Käesolev piirang takistab üldise hoolsus- ja abistamiskohustuse täitmist korraldaja poolt ning 
seda ei ole kehtivas direktiivis hõlmatud. Pakettreiside olemus, mis on võrreldes teiste 
reisitoodetega lisandväärtust andev, muudab abistamiskohustuse asjakohasemaks vältimatute 
ja erakorraliste asjaolude korral.



PA\1010679ET.doc 29/42 PE524.534v01-00

ET

Muudatusettepanek 52

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 11 – lõige 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6. Lõikes 5 osutatud kulude piirangut ei 
kohaldata liikumispuudega isikute suhtes, 
nagu on määratletud Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu 5. juuli 2006. 
aasta määruses (EÜ) nr 1107/2006
puudega ja liikumispuudega isikute 
õiguste kohta lennureisi puhul, ja neid 
saatvate isikute suhtes, rasedate naiste ja 
saatjata laste suhtes ning isikute suhtes, 
kes vajavad eriarstiabi, tingimusel et 
korraldajat on nende konkreetsetest 
vajadustest teavitatud vähemalt 48 tundi 
enne pakettreisi algust. Korraldaja ei tohi 
tugineda lõikes 5 osutatud kulude 
piiramise vältimatutele ja erakorralistele 
asjaoludele, kui asjaomane veoteenuse 
osutaja ei tohi kohaldatavate ELi 
õigusaktide alusel selliseid asjaolusid 
aluseks võtta.

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Käesolev piirang takistab üldise hoolsus- ja abistamiskohustuse täitmist korraldaja poolt ning 
seda ei ole kehtivas direktiivis hõlmatud. Pakettreiside olemus, mis on võrreldes teiste 
reisitoodetega lisandväärtust andev, muudab abistamiskohustuse asjakohasemaks vältimatute 
ja erakorraliste asjaolude korral.

Muudatusettepanek 53

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 11 – lõige 7 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

7 a. Juhtudel, kus põhivastutus lepingus 
sisalduvate teenuste mittetäitmise eest 
langeb vedajale, võib korraldaja üritada 
vedajalt hüvitamist nõuda reisijale 
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pakettreisis sisalduvate teenuste 
mittesaadavusega põhjustatud kahju eest.

Or. en

Selgitus

Põhjendus 31 tõstab esile seda, et „korraldaja vastutust ei piira õigus nõuda heastamist 
kolmandatelt isikutelt, sealhulgas teenuseosutajatelt.” See peab artiklites kajastuma, et 
tagada õiguskindlus. Vedajal on võtmetähtsusega roll pakettreiside tõhusa sujumise 
tagamises. Tähtsal viivitusel või taganemisel võib olla märkimisväärne mõju ülejäänud 
reisile, mis hõlmab teisi teenuseid, nagu kruiis, ilma et see oleks korraldaja vastutus.

Muudatusettepanek 54

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 12 – lõige 3 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Reisijal ei ole õigust hinna 
alandamisele ja kahjude hüvitamisele, kui

3. Reisijal ei ole õigust kahjude 
hüvitamisele, kui

Or. en

Selgitus

Ettepanek tegeleb veapõhise hüvitamise ja hinnaalanduse teel hüvitamisega juhul, kui samas 
korras esineb mittevastavus. Reisijal peaks olema õigus hinnaalandusele pakettreisi 
mittetäitmise või halval tasemel täitmise korral, mis tuleneb erakorralistest asjaoludest või 
kolmanda isiku põhjustatud veast.

Muudatusettepanek 55

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 12 – lõige 3 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) reisija ei teavita korraldajat 
põhjendamatu viivituseta kohapeal 
tuvastatud mittevastavusest, kui selline 
teavitamisnõue oli lepingus selgelt ja 
nähtavalt esitatud ja on juhtumi 
asjaolusid arvestades põhjendatud.

välja jäetud
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Or. en

Selgitus

Kohe teavitamata jätmise lubamine on ebaaus ja ebaproportsionaalne. Seda ei eksisteeri 
üheski teises ELi tarbijaalases õigusaktis ning see on mittevastavuse tõttu vastuolus üldise 
õigusega hüvitamisele. Reisijal võib mitmetel põhjustel olla takistusi mittevastavusest 
teadaandmisel (puudub internetiühendus, äärepoolne piirkond, korraldajat ei ole võimalik 
kätte saada jne). Käesolev piirang ei sisaldu kehtivas direktiivis; sellega kaasneks kaitse 
olemasoleva taseme vähenemine.

Muudatusettepanek 56

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 12 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Kui liidu suhtes siduvate rahvusvaheliste 
konventsioonidega piiratakse tingimusi, 
mille alusel peab pakettreisi osaks oleva 
teenuse osutaja hüvitist maksma, 
kohaldatakse samasuguseid piiranguid ka 
korraldaja suhtes. Kui liidu suhtes 
mittesiduvate rahvusvaheliste 
konventsioonidega piiratakse 
teenuseosutaja makstavat hüvitist, 
kohaldatakse samasuguseid piiranguid ka 
korraldaja suhtes. Muudel juhtudel võib 
lepinguga piirata korraldaja makstavat 
hüvitist, kui sellist piirangut ei kohaldata 
tahtlikult või raskest hooletusest 
põhjustatud isikukahju ja kahjude suhtes 
ja hüvitis võrdub vähemalt pakettreisi 
kolmekordse koguhinnaga.

4. Kui liidu suhtes siduvate rahvusvaheliste 
konventsioonidega piiratakse tingimusi, 
mille alusel peab pakettreisi osaks oleva 
teenuse osutaja hüvitist maksma, 
kohaldatakse samasuguseid piiranguid ka 
korraldaja suhtes. Kui liidu suhtes 
mittesiduvate rahvusvaheliste 
konventsioonidega piiratakse 
teenuseosutaja makstavat hüvitist, 
kohaldatakse samasuguseid piiranguid ka 
korraldaja suhtes.

Or. en

Selgitus

Lepingus sisalduvat kahjude hävitamise piiramise võimalust ei kasutata mõnes liikmesriigis. 
Täieliku ühtlustamise põhimõttega kaasneks see, et paremad siseriiklikud seadused tuleks 
kehtetuks tunnistada.
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Muudatusettepanek 57

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 15 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid tagavad, et korraldajatel ja 
vahendajatel, kes hõlbustavad toetatud 
reisikorraldusteenuste hankimist oma 
territooriumil, on olemas tagatis reisijate 
tehtud kõikide maksete tõhusaks ja 
õigeaegseks tagasimaksmiseks ja kui 
reisikorraldus sisaldab reisijate vedu, siis
reisijate tõhusaks ja kiireks kodumaale 
toimetamiseks maksejõuetuse korral.

1. Liikmesriigid tagavad, et pakettreiside 
korraldajatel ja vahendajatel, kes 
hõlbustavad toetatud reisikorraldusteenuste 
hankimist oma territooriumil, on olemas 
tagatis reisijate tehtud kõikide maksete 
tõhusaks ja õigeaegseks tagasimaksmiseks
ning võimaluse korral pakettreisi 
jätkamiseks nende enda või mõne nende 
teenusepakkuja maksejõuetuse korral.
Kui reisikorraldus sisaldab reisijate vedu, 
tagavad liikmesriigid, et nende 
territooriumil asutatud reisijateveo 
ettevõtjad tagavad reisijate tõhusa ja kiire
kodumaale toimetamise maksejõuetuse 
korral.

Or. en

Selgitus

Põhjendus 34 tõstab esile asjaolu, et pakettreiside korraldajad ja toetatud 
reisikorraldusteenuste jaemüüjad on kohustatud end kindlustama oma maksejõuetuse vastu, 
kuid ka tarneahelas sisalduva mis tahes teenusepakkuja maksejõuetuse vastu. Seda tuleb 
selgitada direktiivi regulatiivosas. Kui on hõlmatud reisijatevedu, ei peaks korraldaja ja 
jaemüüja olema vastutavad reisijate kodumaale toimetamise hüvitamise eest vedaja 
maksejõuetuse korral.

Muudatusettepanek 58

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 16 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid tunnustavad artikli 15 
ülevõtmise siseriiklikes eeskirjades 
nõuetele vastavaks igasuguse 
maksejõuetusevastase kaitse, mille 
korraldaja või toetatud 
reisikorraldusteenuste hankimist hõlbustav 

1. Liikmesriigid tunnustavad artikli 15 
ülevõtmise siseriiklikes eeskirjades 
nõuetele vastavaks igasuguse 
maksejõuetusevastase kaitse, mille 
korraldaja, toetatud reisikorraldusteenuste 
hankimist hõlbustav vahendaja või 
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vahendaja on hankinud oma liikmesriigi 
sätete alusel, millega võetakse üle artikkel 
15.

reisijateveo ettevõtja on hankinud oma 
liikmesriigi sätete alusel, millega võetakse 
üle artikkel 15.

Or. en

Muudatusettepanek 59

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 16 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Kesksed kontaktpunktid teevad 
üksteisele kättesaadavaks kogu vajalikku 
teabe oma riigi kaitsemeetmete kohta 
maksejõuetuse korral ja asutuse või 
asutuste nimed, kes tagavad nende 
territooriumil asutatud konkreetsele 
ettevõtjale kaitse maksejõutuse korral. Nad 
võimaldavad üksteisele juurdepääsu 
kõikidele nimestikele, milles on loetletud 
korraldajad ja toetatud 
reisikorraldusteenuste hankimist 
hõlbustavad vahendajad, kes vastavad 
nende maksejõuetusevastase kaitsega 
seotud kohustustele.

3. Kesksed kontaktpunktid teevad 
üksteisele kättesaadavaks kogu vajalikku 
teabe oma riigi kaitsemeetmete kohta 
maksejõuetuse korral ja asutuse või 
asutuste nimed, kes tagavad nende 
territooriumil asutatud konkreetsele 
ettevõtjale kaitse maksejõutuse korral. Nad 
võimaldavad üksteisele juurdepääsu 
kõikidele nimestikele, milles on loetletud 
korraldajad, toetatud reisikorraldusteenuste 
hankimist hõlbustavad vahendajad ja 
reisijateveo ettevõtjad, kes vastavad nende 
maksejõuetusevastase kaitsega seotud 
kohustustele.

Or. en

Muudatusettepanek 60

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 16 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Kui liikmesriigil on kahtlusi teises riigis 
asutatud ja tema territooriumil tegutseva 
korraldaja või toetatud 
reisikorraldusteenuste hankimist 
hõlbustava vahendaja maksejõuetusvastase 
kaitse suhtes, küsib ta selgitusi asutamise 
liikmesriigilt. Liikmesriigid vastavad teiste 

4. Kui liikmesriigil on kahtlusi teises riigis 
asutatud ja tema territooriumil tegutseva 
korraldaja, toetatud reisikorraldusteenuste 
hankimist hõlbustava vahendaja või 
reisijateveo ettevõtja maksejõuetusvastase 
kaitse suhtes, küsib ta selgitusi asutamise 
liikmesriigilt. Liikmesriigid vastavad teiste 
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liikmesriikide päringutele hiljemalt 15 
tööpäeva jooksul pärast päringu saamist.

liikmesriikide päringutele hiljemalt 15 
tööpäeva jooksul pärast päringu saamist.

Or. en

Muudatusettepanek 61

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 17 – lõik 1 – punkt b a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b a) reisiteenuste põhiomadused ulatuses, 
mis on andmekandja suhtes asjakohane;

Or. en

Selgitus

Vt tarbijaõiguste direktiivi artikli 5 lõike 1 punkti a. „Andmekandja” osutab vahendile, mida 
kasutati teabe jaotamiseks, nt arvuti või mobiiltelefon.

Muudatusettepanek 62

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 17 – lõik 1 – punkt b b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b b) kui müüdud teenused sisaldavad 
majutusteenust, majutuskoha nimetus ja 
turismikategooria, sh toa kategooria ja 
selle põhiomadused;

Or. en

Muudatusettepanek 63

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 17 – lõik 1 – punkt b c (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b c) jaemüüja kaubanduslik nimetus, 
geograafiline aadress, telefoninumber ja 
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e-posti aadress;

Or. en

Muudatusettepanek 64

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 17 – lõik 1 – punkt b d (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b d) teenuste koguhind koos maksudega 
ja vajaduse korral koos kõigi lisatasude, 
lõivude ja muude kuludega või kui 
selliseid kulusid ei saa mõistlikkuse piires 
eelnevalt välja arvutada, siis asjaolu, et 
reisija peab võib-olla selliseid lisakulusid 
kandma, ning lõpliku hinna arvutamise 
meetod;

Or. en

Muudatusettepanek 65

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 17 – lõik 1 – punkt b e (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b e) teave kulude, mida ei saa eelnevalt 
välja arvutada, arvutusmeetodi kohta, sh 
lõplik hinnatõus lepingu lõpetamise järel;

Or. en

Muudatusettepanek 66

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 17 – lõik 1 – punkt b f (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b f) maksmise kord ja vajaduse korral 
tagatissummade või muude rahaliste 
tagatiste olemasolu ja tingimused, mida 
reisija peab maksma või esitama;

Or. en

Muudatusettepanek 67

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 17 – lõik 1 – punkt b g (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b g) kui on hõlmatud transporditeenused, 
üldine teave passide ja viisadega seotud 
nõuete kohta, sealhulgas kõigile 
reisijatele, sh teiste liikmesriikide 
kodanikele, viisa saamiseks kuluv 
ligikaudne aeg ning teave tervisenõuete 
kohta;

Or. en

Muudatusettepanek 68

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 17 – lõik 1 – punkt b h (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b h) võimaluse korral teave sihtkohas või 
selle vahetus läheduses avalduvate 
võimalike riskide kohta, mis on seotud 
looduskatastroofide, rahvatervise, avaliku 
korra, terrorismiga jne;

Or. en
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Muudatusettepanek 69

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 17 – lõik 1 – punkt b i (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b i) teave selle kohta, kas reisijal on 
lepingust taganemise õigus ning sellisel 
juhul selle õiguse teostamise tingimused, 
ajalised piirangud ja menetlused;

Or. en

Muudatusettepanek 70

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 17 – lõik 1 – punkt b j (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b j) teave ettevõttesisese kaebuste 
menetlemise korra ning kohtuväliste 
kaebuste ja hüvitamismehhanismide 
kasutamise võimalikkuse ja ajaliste 
piirangute kohta.

Or. en

Muudatusettepanek 71

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 17 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Kui toetatud reisikorraldusteenuseid 
müüvad jaemüüjad ei ole vastavuses 
lõike 1 punktiga b, täidavad nad samu 
kohustusi mis pakettreiside korraldajad.

Or. en



PE524.534v01-00 38/42 PA\1010679ET.doc

ET

Muudatusettepanek 72

Ettepanek võtta vastu direktiiv
VI a peatükk (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Individuaalsed reisiteenused

Or. en

Muudatusettepanek 73

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 17 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 17 a
Teabenõuded individuaalseid 

reisiteenuseid müüvate vahendavate 
jaemüüjate jaoks

1. Liikmesriigid tagavad, et enne seda, kui 
reisijat seob mis tahes leping või vastav 
pakkumine individuaalseid reisiteenuseid 
müüvalt vahendavalt jaemüüjalt, mille 
omanikuks on teine teenusepakkuja, 
esitab jaemüüja selgel ja nähtaval viisil 
järgmise teabe:
(a) reisiteenuse põhiomadused ulatuses, 
mis on andmekandja suhtes asjakohane;
(b) kui müüdud teenused hõlmavad 
majutusteenust, majutuskoha nimetus ja 
turismikategooria, sh toa kategooria ja 
selle põhiomadused;
(c) jaemüüja kaubanduslik nimetus, 
geograafiline aadress, telefoninumber ja 
e-posti aadress;
(d) teenuse koguhind koos maksudega ja 
vajaduse korral koos kõigi lisatasude, 
lõivude ja muude kuludega või kui 
selliseid kulusid ei saa mõistlikkuse piires 
eelnevalt välja arvutada, siis asjaolu, et 
reisija peab võib-olla selliseid lisakulusid 
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kandma, ning lõpliku hinna arvutamise 
meetod;
(e) teave kulude, mida ei saa eelnevalt 
välja arvutada, arvutusmeetodi kohta, sh 
lõplik hinnatõus lepingu lõpetamise järel;
(f) maksmise kord ja vajaduse korral 
tagatissummade või muude rahaliste 
tagatiste olemasolu ja tingimused, mida 
reisija peab maksma või esitama;
(g) transporditeenuste korral üldteave 
passide ja viisadega seotud nõuete kohta, 
sealhulgas kõigile reisijatele viisa 
saamiseks kuluv ligikaudne aeg, mida 
kohaldatakse reisija suhtes kooskõlas 
tema kodakondsusega, ning teave 
tervisenõuete kohta;
(h) võimaluse korral teave sihtkohas või 
selle vahetus läheduses avalduvate 
võimalike riskide kohta, mis on seotud 
looduskatastroofide, rahvatervise, avaliku 
korra, terrorismiga jne;
(i) teave selle kohta, kas reisijal on 
lepingust taganemise õigus ning sellisel 
juhul selle õiguse teostamise tingimused, 
ajalised piirangud ja menetlused;
(j) teave ettevõttesisese kaebuste 
menetlemise korra ning kohtuväliste 
kaebuste ja hüvitamismehhanismide 
kasutamise võimalikkuse ja ajaliste 
piirangute kohta;
2. Liikmesriigid tagavad, et 
individuaalseid teenuseid, mille 
omanikuks on teine teenusepakkuja, 
müüvad vahendavad jaemüüjad saadavad 
broneeringukinnituse põhjendamatu 
viivituseta ja mitte hiljem kui 24 tundi 
pärast broneeringu tegemist, v.a juhul, 
kui on vajalik kohene kinnitus.
3. Liikmesriigid tagavad, et 
individuaalseid teenuseid, mille 
omanikuks on teine teenusepakkuja, 
müüvad vahendavad jaemüüjad on 
vastutavad kõigi broneerimisprotsessi 
jooksul esinenud vigade eest.
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Or. en

Selgitus

Tarbijaorganisatsioonid on teatanud mitmest tarbijatele tekitatud kahju juhtumist, kus 
vahendati individuaalsete teenuste müüki. Seega on vaja kehtestada nende teenuste müüjate 
suhtes kindlad miinimumkohustused. Õiguslik tühimik selles valdkonnas oleks 
problemaatiline turul, kus esineb kolmandate isikute poolt arendatava individuaalsete 
teenuste müügi kasvav suundumus ning kus tarbijad korraldavad üldiselt oma reise 
iseseisvalt.

Muudatusettepanek 74

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 18 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 18 a
Väljaspool EMP-d asutatud korraldajate 

või jaemüüjate kohustused
Liikmesriigid tagavad, et toetatud 
reisikorraldusteenuste hankimist 
hõlbustava ning liikmesriigi territooriumil 
otsemüüki teostava väljaspool EMP-d 
asutatud korraldaja või jaemüüja suhtes 
kehtivad käesolevas direktiivis sätestatud 
kohustused.

Or. en

Selgitus

Liikmesriigid peaksid tagama, et kõik nende territooriumil müüdud pakettreisid ja toetatud 
reisikorraldusteenused oleksid käesoleva direktiivi sätetega hõlmatud, mitte ainult nende 
sätetega, mille need korraldajad ja jaemüüjad on oma territooriumil kehtestanud. 
Liikmesriigis pakettreise ja toetatud reisikorraldusteenuseid ostvatel reisijatel peaks olema 
õigus tugineda käesolevast direktiivist tulenevale kaitsele, hoolimata korraldaja või jaemüüja 
asutamisriigist.

Muudatusettepanek 75

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 18 b (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 18 b
Lepingute vorminõuded

1. Liikmesriigid tagavad, et kõik 
käesolevas direktiivis hõlmatud lepingud 
on koostatud lihtsas ja arusaadavas keeles 
ning kui need on kirjalikus vormis, siis on 
need loetavad. Lepingu keel on sama mis 
lepingueelse teabe keel.
2. Leping esitatakse püsival 
andmekandjal. Seoses väljaspool 
äriruume sõlmitavate lepingutega 
esitatakse leping ka paberkandjal.
3. Kui leping on sõlmitud telefoni teel, 
kinnitab kaupleja reisijale tehtud 
pakkumise püsival andmekandjal ning 
reisija on seotud ainult juhul, kui ta 
allkirjastab lepingu või saadab püsival 
andmekandjal oma kirjaliku lepingu.

Or. en

Muudatusettepanek 76

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 18 c (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 18 c
Taganemisõigus

1. Liikmesriigid tagavad, et reisijal on 
võimalik kauglepingust 24 tunni jooksul 
ja väljaspool äriruume sõlmitud lepingust 
14 päeva jooksul taganeda, esitamata selle 
jaoks ühtki põhjendust ja kandmata ühtki 
kulu tingimusel, et ta esitab vähemalt 
48 tundi enne reisiteenuse algust 
ettevõtjale püsival andmekandjal teatise.
2. Ettevõtja tagastab ilma põhjendamatu 
viivituseta kõik reisijalt saadud maksed 
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hiljemalt 14 päeva pärast kuupäeva, kui ta 
sai teada tarbija lepingust taganemise 
otsusest.
3. Kui ettevõtja ei ole andnud reisijale 
taganemisõiguse kohta selgel ja nähtaval 
viisil teavet, on reisijal õigus leping ilma 
trahvita lõpetada. 

Or. en

Selgitus

Analoogselt tarbijaõiguste direktiivi artikli 9 lõikes 1, artikli 10 lõikes 1 ja artikli 13 lõikes 1 
sätestatud taganemisõigusi käsitlevate sätetega, mida ei kohaldata praegu reisipakettide 
direktiivi suhtes.


