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RÖVID INDOKOLÁS

I. A szervezett utazási formákról szóló irányelv felülvizsgálata

A fogyasztók védelme különösen fontos utazás során, ez indokolta a szervezett utazási 
formákról szóló irányelv 1990. évi elfogadását. Az utazási piac azonban azóta jelentősen 
átalakult. Az online értékesítés fejlődése és a légiközlekedési ágazat liberalizációja 
megváltoztatta a fogyasztók utazásszervezésének módját. A fogyasztók egyre aktívabb 
szerepet vállalnak abban, hogy saját egyedi igényeikhez igazítsák utazásukat, többek között 
azáltal, hogy a készen kínált csomagok kiválasztása helyett az internet segítségével maguk 
állítják össze utazási programjukat.

E változások nyomán egyre bizonytalanabb, hogy mely helyzetek és ügyletek szempontjából 
előnyösek a szervezett utazási formákra vonatkozó uniós szabályok, és melyeket zárják ki. A 
fogyasztók gyakran nincsenek tisztában azzal, hogy egy adott helyzetben milyen jellegű
védelemre számíthatnak. Ennélfogva egyértelmű, hogy a hatályos irányelv elfogadásakor még 
nem létező értékesítési formák figyelembevétele érdekében aktualizálni kell a jogszabályt.

II. Az előadó általános álláspontja

Az elődadó üdvözli a Bizottság arra irányuló javaslatát, hogy különösen az online utazási 
csomagokat és az igény szerint összeállított utazási formákat be kell emelni a felülvizsgált 
irányelv hatálya alá, ezáltal pontosítva és korszerűsítve az utazók számára biztosított védelem 
körét, amikor azok szervezett utazási szolgáltatásokat vásárolnak ugyanazon utazás vagy 
üdülés keretén belül. Ez valamennyi piaci szereplő számára nagyobb átláthatóságot 
eredményez.

Az előadó célkitűzései a következők:

– Versenyképesebb és tisztességesebb versenyfeltételek biztosítása az utazási piacon működő
vállalkozások számára;

– Annak biztosítása, hogy utazási szolgáltatások kombinációjának vásárlásakor a 
forgalmazási csatorna jellegétől függetlenül valamennyi fogyasztó magas szintű
fogyasztóvédelemben részesüljön, egyúttal biztosítva, hogy az irányelv felülvizsgált hatálya 
alá tartozó új szereplőket terhelő megfelelési költségek ésszerűek legyenek.

– Annak biztosítása, hogy az utazók jobb tájékoztatást kapjanak az általuk vásárolt utazási 
termékekről, valamint hogy hibás teljesítés esetén egyértelműbb és eredményesebb 
jogorvoslati lehetőségeket vehessenek igénybe.

E célból az előadó több olyan módosításra tesz javaslatot, amelyek célja a bizottsági javaslat 
célkitűzéseinek megerősítése. Ezek a módosítások többek között a következőket érintik:

i. Hatály
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Mivel a piac a jogszabályoknál gyorsabban változik, meg kell határozni, hogy mely 
(hagyományos vagy online) utazási szolgáltatások kombinációi tartozzanak az irányelv 
hatálya alá. Az előadó úgy véli, hogy a „csomag” fogalmát ki kell bővíteni, és abba a 
fogyasztóknak értékesített utazási szolgáltatások kombinációinak többségét bele kell foglalni. 
Ugyanakkor el kell ismerni az „igény szerint összeállított utazási formák” értékét, ez a 
megoldás ugyanis hozzájárulhat az irányelv jövőbeli megfelelőségének biztosításához, és 
valamely szolgáltató fizetésképtelensége esetén megfelelő szintű védelmet biztosíthat a 
fogyasztó számára.

ii. Önálló utazási szolgáltatások
Több szempontból is megállja a helyét az az érv, hogy a javasolt irányelv hatálya nem kellően 
átfogó. Az „utazási csomag” kifejezés egyre inkább idejétmúlttá válik. Az irányelv 1990. évi 
elfogadása óta az idegenforgalom és az utazási piac jelentősen átalakult, és a piacon 
érvényesülő fogyasztói preferenciák és attitűdök is megváltoztak. Az irányelv például 
kifejezetten kizárja a hatálya alól az egyetlen utazási szolgáltatásra vonatkozó, önálló 
szerződéseket. A fogyasztói szervezetek számos olyan, fogyasztókat ért káresetről számoltak 
be, ahol az önálló szolgáltatások értékesítése közvetítőn keresztül történt. E célból az előadó 
javasolja, hogy az önálló utazási szolgáltatásokat értékesítő közvetítőkre vonatkozóan 
bizonyos minimumkövetelmények teljesítését kell előírni az irányelvben. Az e területet érintő
joghézag problémákat vetne fel egy olyan piacon, ahol egyre gyakoribb az önálló 
szolgáltatások harmadik felek általi értékesítése, és ahol a fogyasztók egyre gyakrabban 
önállóan szervezik meg saját utazásukat. 

iii. A harmonizáció szintje

A jelenlegi javaslatból hiányzik a harmonizáció mértékét meghatározó önálló rendelkezés. A 
teljes körű harmonizáció Unió-szerte egységes szintű fogyasztóvédelmet biztosít, de 
megakadályozza, hogy a tagállamok – a hatályos irányelvben foglaltaknak is megfelelően –
szükség esetén a fogyasztók érdekében szigorúbb rendelkezéseket fogadjanak el. A javasolt 
felülvizsgálat nyomán több tagállamban gyengülnének a hatályos fogyasztóvédelmi előírások, 
különösen a szerződési jogi rendelkezéseket illetően. Az előadó célzott harmonizációs 
megközelítést támogat.

iv. A fizetésképtelenséggel szembeni védelem

A tisztességes verseny és a fogyasztók védelme érdekében az igény szerint összeállított 
utazási formákra is vonatkoznia kell az utazásszervezők számára előírt, olyan igazolás 
nyújtásával kapcsolatos kötelezettségnek, hogy fizetésképtelenség esetén kellő biztosíték áll 
rendelkezésre a befizetett összegek visszafizetésére és az utazók hazaszállítására. 
Hangsúlyozni kell továbbá, hogy a fuvarozó központi szerepet játszik a szervezett utazás 
sikeres lebonyolításának biztosításában. Az előadó ezért a fizetésképtelenséggel szembeni 
védelem személyszállítást végző szolgáltatókra való kiterjesztését javasolja.

***

Tekintettel az utasok védelmével kapcsolatos szabályozás széttagoltságára, valamint arra, 
hogy az utazási és idegenforgalmi piac gyors fejlődése mindig is előtte jár a jogszabályi 
változásoknak, az előadó úgy véli, hogy a jövőben indokolt lenne eszmecserét folytatni egy az 
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utazók jogaira vonatkozó átfogó eszköz lehetőségéről. A fogyasztók egyre jobban 
eltávolodnak az utazási csomagok elképzelésétől. Ennélfogva az „utazási csomagok és az 
igény szerint összeállított utazási formák” fogalma az általános gyakorlatnak csak egy részét 
öleli fel. Az utazási szolgáltatásokról szóló egyetlen eszköz annál is fontosabb lenne, mivel a 
legtöbb fogyasztóvédelmi irányelv kifejezetten kizárja alkalmazási köréből a közlekedési 
ágazatot.
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MÓDOSÍTÁSOK

A Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság felkéri a Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi 
Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy vegye figyelembe az alábbi módosításokat:

Módosítás 1

Irányelvre irányuló javaslat
18 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(18) Tisztázni kell továbbá, hogy 
csomagnak minősülnek az olyan 
szerződések, amelyek révén a kereskedő
feljogosítja az utazót arra, hogy a szerződés 
megkötését követően válasszon különböző
típusú, válogatott utazási szolgáltatások 
között (mint például az élményajándék-
csomag). Ezen felül csomagnak kell 
tekinteni az utazási szolgáltatásokból álló 
összeállítást, amennyiben az utazó nevét, 
illetve a foglalás elvégzéséhez szükséges 
adatait legkésőbb az első szolgáltatás 
foglalásának visszaigazolását követően 
továbbították a kereskedők között. A 
foglalás elvégzéséhez szükséges adatok a 
hitelkártya adatokat vagy a fizetéshez 
szükséges egyéb szükséges információkat 
jelentik. Másrészt nem elegendő az olyan 
adatok puszta továbbítása, mint például az 
utazás célállomása vagy az utazási idők.

(18) Tisztázni kell továbbá, hogy 
csomagnak minősülnek az olyan 
szerződések, amelyek révén a kereskedő
feljogosítja az utazót arra, hogy a szerződés 
megkötését követően válasszon különböző
típusú, válogatott utazási szolgáltatások 
között (mint például az élményajándék-
csomag). Ezen felül csomagnak kell 
tekinteni az utazási szolgáltatásokból álló 
összeállítást, amennyiben azt egyetlen 
kereskedőtől, online foglalási folyamat 
során vásárolják.

Or. en

Indokolás

E módosítás célja az azonos kereskedő által értékesített utazási kombinációk felvétele az 
„utazási csomag” fogalommeghatározásába. Az átkattintási szolgáltatásokat az igény szerint 
összeállított utazási formák hatálya alá kell sorolni. Ld. a 16. és 19. módosítási javaslatot is.

Módosítás 2

Irányelvre irányuló javaslat
19 preambulumbekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(19) Mivel rövid távú utak esetén kevésbé 
kell védelemben részesíti az utazókat, 
továbbá annak elkerülése érdekében, hogy 
szükségtelen terheket rójanak a 
kereskedőkre, a 24 óránál rövidebb 
utakat, valamint a szállásadást nem 
tartalmazó, alkalmilag összeállított 
csomagokat ki kell zárni ezen irányelv 
hatálya alól.

törölve

Or. en

Indokolás

Semmi nem indokolja, hogy a fogyasztókat kockázatoknak tegyük ki és megfosszuk őket az 
irányelvben biztosított jogorvoslati lehetőségektől mindössze azért, mert az utazási csomag 
rövid időre szól, vagy mert az utazásszervező csak alkalmanként értékesít ilyen üdüléseket. Az 
utasok legalább annyi problémával szembesülhetnek, mint más utazási csomagok esetében, 
míg a kereskedőnek a 24 óránál rövidebb utazások rövid időtartama miatt kevesebb 
kockázattal kell számolnia.

Módosítás 3

Irányelvre irányuló javaslat
26 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(26) Mivel a csomagokat gyakran hosszú 
idővel a teljesítésük előtt vásárolják meg, 
előre nem látható események 
következhetnek be. Ezért az utazóknak 
bizonyos feltételekkel jogosultnak kell 
lenniük arra, hogy a csomagot átruházzák 
egy másik utazóra. Ilyen helyzetekben a 
szervezőnek képesnek kell lennie 
kiadásainak megtéríttetésére, például 
amennyiben egy alvállalkozó díjat számít 
fel az utazó nevének megváltoztatásáért 
vagy a szállítási jegy törléséért és egy új 
jegy kiadásáért. Az utazóknak szinten
rendelkezniük kell azzal a lehetőséggel, 
hogy a csomag megkezdése előtt –
megfelelő kártérítés ellenében – bármikor 

(26) Mivel a csomagokat gyakran hosszú 
idővel a teljesítésük előtt vásárolják meg, 
előre nem látható események 
következhetnek be. Ezért az utazóknak 
bizonyos feltételekkel jogosultnak kell 
lenniük arra, hogy a csomagot átruházzák 
egy másik utazóra. Ilyen helyzetekben a 
szervezőnek képesnek kell lennie 
kiadásainak megtéríttetésére, például 
amennyiben egy alvállalkozó díjat számít 
fel az utazó nevének megváltoztatásáért 
vagy a szállítási jegy törléséért és egy új 
jegy kiadásáért. Az utazóknak szintén
rendelkezniük kell azzal a lehetőséggel, 
hogy a csomag megkezdése előtt –
megfelelő kártérítés ellenében – bármikor 
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elállhatnak a szerződéstől, valamint 
jogukban áll, hogy kártérítés fizetése 
nélkül felmondják a szerződést, 
amennyiben elkerülhetetlen és rendkívüli 
körülmények (például háború vagy 
természeti katasztrófa) lényeges hatást 
gyakorolnak a csomagra. Különösen akkor 
tekintendő úgy, hogy elkerülhetetlen és 
rendkívüli körülmények állnak fenn, 
amennyiben megbízható és nyilvánosan 
hozzáférhető jelentések – például a 
tagállamok által kiadott ajánlások –
eltanácsolják az utazókat a célállomás 
szerinti helyszín felkeresésétől.

elállhatnak a szerződéstől, valamint 
jogukban áll, hogy kártérítés fizetése 
nélkül felmondják a szerződést, 
amennyiben például háborúhoz, 
természeti katasztrófához, 
közegészségügyi vagy közrendi 
problémához vagy terrorizmushoz 
kapcsolódó elkerülhetetlen és rendkívüli 
körülmények lényeges hatást gyakorolnak 
a csomagra. Különösen akkor tekintendő
úgy, hogy elkerülhetetlen és rendkívüli 
körülmények állnak fenn, amennyiben 
megbízható és nyilvánosan hozzáférhető
jelentések – például a tagállamok által 
kiadott ajánlások – eltanácsolják az 
utazókat a célállomás szerinti helyszín 
felkeresésétől.

Or. en

Módosítás 4

Irányelvre irányuló javaslat
28 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(28) Bizonyos esetekben lehetővé kell 
tenni, hogy a szervező egyoldalú 
változtatásokat hajtson végre az utazási 
csomagra vonatkozó szerződésben. 
Mindazonáltal az utazóknak jogosultnak 
kell lenniük arra, hogy elálljanak a 
szerződéstől, amennyiben a javasolt 
módosítások lényegesen megváltoztatják 
az utazási szolgáltatások valamelyik fő
jellemzőjét. Áremelés kizárólag akkor 
lehetséges, ha megváltozott az 
utasszállításhoz használt üzemanyag 
költsége, a csomagban szereplő utazási 
szolgáltatások teljesítésében közvetlenül 
részt nem vevő harmadik fél által kiszabott 
adók vagy díjak vagy a csomagot érintő
átváltási árfolyamok, továbbá ha a 
szerződésben kifejezetten fenntartották az 
ár felfelé és lefelé történő módosításának 

(28) Bizonyos esetekben lehetővé kell 
tenni, hogy a szervező egyoldalú 
változtatásokat hajtson végre az utazási 
csomagra vonatkozó szerződésben. 
Mindazonáltal az utazóknak jogosultnak 
kell lenniük arra, hogy elálljanak a 
szerződéstől, amennyiben a javasolt 
módosítások lényegesen megváltoztatják 
az utazási szolgáltatások valamelyik fő
jellemzőjét. Áremelés kizárólag akkor 
lehetséges, ha megváltozott az 
utasszállításhoz használt üzemanyag 
költsége, a csomagban szereplő utazási 
szolgáltatások teljesítésében közvetlenül 
részt nem vevő harmadik fél által kiszabott 
adók vagy díjak vagy a csomagot érintő
átváltási árfolyamok, továbbá ha a 
szerződésben kifejezetten fenntartották az 
ár felfelé és lefelé történő módosításának 
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jogát. Az áremelésnek a csomag árának 10 
%-ára kell korlátozódnia.

jogát. Az áremelésnek a csomag árának 5 
%-ára kell korlátozódnia.

Or. en

Indokolás

A 10 %-os korlát aránytalan terhet róna az utazóra, különösen drága utazási csomagok 
esetén és/vagy akkor, ha egy adott utazási csomagot számos résztvevő – például egy egész 
család – vesz igénybe (minden családtag 10 %-kal többet fizet). Az áremelést lehetővé tevő
több nemzeti jogszabály is 10 %-nál alacsonyabb arányt határoz meg, más országokban 
egyáltalán nem engedélyezik az áremelést, vagy az utazó áremelést követően elállhat a 
szerződéstől.

Módosítás 5

Irányelvre irányuló javaslat
37 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(37) Helyénvaló védelmet nyújtani az 
utazóknak olyan helyzetekben, amikor
közvetítő intézi a csomag vagy az igény 
szerint összeállított utazási forma 
foglalását, és a közvetítő hibát vét a 
foglalási folyamat során.

(37) Helyénvaló védelmet nyújtani az 
utazóknak olyan helyzetekben, amikor a 
csomag, az igény szerint összeállított 
utazási forma vagy az önálló utazási 
szolgáltatás foglalását intéző közvetítő
hibát követ el a foglalási folyamat során.

Or. en

Módosítás 6

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Ezt az irányelvet a 17. cikk kivételével 
a kereskedők által az utazók számára 
értékesíteni kívánt vagy értékesített utazási 
csomagokra, valamint a 4–14. cikk, a 18. 
cikk és a 21. cikk (1) bekezdésének 
kivételével az igény szerint összeállított 
utazási formákra kell alkalmazni.

(1) Ezt az irányelvet – az irányelv 
rendelkezései által meghatározott 
feltételek szerint és mértékben – a 
kereskedők által az utazók számára 
értékesíteni kívánt vagy értékesített utazási 
csomagokra, az igény szerint összeállított 
utazási formákra, valamint a szolgáltatás 
tulajdonosától eltérő közvetítő által 
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értékesíteni kívánt vagy értékesített önálló 
utazási szolgáltatásokra kell alkalmazni.

Or. en

Indokolás

A fogyasztói szervezetek számos olyan, fogyasztókat ért káresetről számoltak be, ahol az 
önálló szolgáltatások értékesítése közvetítőn keresztül történt. Ennélfogva az ilyen 
szolgáltatásokat értékesítőkre vonatkozóan bizonyos minimumkövetelményeket kell 
meghatározni. Az e területet érintő joghézag problémákat vetne fel egy olyan piacon, ahol 
egyre gyakoribb az önálló szolgáltatások harmadik felek általi értékesítése, és ahol a 
fogyasztók egyre gyakrabban önállóan szervezik meg saját utazásukat. Ld. a 9. és 73. 
módosítási javaslatot.

Módosítás 7

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 2 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a 24 óránál rövidebb időtartamot 
felölelő utazási csomagok és igény szerint 
összeállított utazási formák, kivéve, ha 
ezek éjszakai szállást is tartalmaznak;

törölve

Or. en

Indokolás

Semmi nem indokolja, hogy a fogyasztókat kockázatoknak tegyük ki és megfosszuk őket az 
irányelvben biztosított jogorvoslati lehetőségektől mindössze azért, mert az utazási csomag 
rövid időre szól vagy, mert az utazásszervező csak alkalmanként értékesít ilyen üdüléseket. Az 
utasok legalább annyi problémával szembesülhetnek, mint más utazási csomagok esetében, 
míg a kereskedőnek a 24 óránál rövidebb utazások rövid időtartama miatt kevesebb 
kockázattal kell számolnia.

Módosítás 8

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 2 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) az utazó munkáltatója és valamely, 
üzleti utakra szakosodott kereskedő között 

c) az utazó munkáltatója és valamely 
kereskedő között létrejött keretszerződés 
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létrejött keretszerződés alapján vásárolt 
utazási csomagok és igény szerint 
összeállított utazási formák;

alapján vásárolt utazási csomagok és igény 
szerint összeállított utazási formák;

Or. en

Indokolás

A Bizottság által javasolt kizárás csak az üzleti utak értékesítésére szakosodott kereskedőkre 
vonatkozik, ami egyenlőtlen feltételeket teremt az üdülési és az üzleti utazási szolgáltatásokat 
egyaránt értékesítő utazási irodák körében.

Módosítás 9

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 2 bekezdés – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

e) egyetlen utazási szolgáltatásra 
vonatkozó, önálló szerződések.

e) egyetlen utazási szolgáltatásra 
vonatkozó, önálló szerződések, kivéve, ha 
ezeket a szolgáltatás tulajdonosától eltérő
közvetítő kínálja értékesítésre vagy 
értékesíti.

Or. en

Indokolás

Lásd az 6. módosítás indokolását.

Módosítás 10

Irányelvre irányuló javaslat
2 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2a. cikk
A harmonizáció szintje

Ha ez az irányelv másként nem 
rendelkezik, a tagállamok nemzeti 
jogukban fenntarthatnak vagy 
bevezethetnek az ezen irányelv hatálya alá 
tartozó területeken magasabb szintű
fogyasztóvédelmet biztosító szigorúbb 
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rendelkezéseket.

Or. en

Indokolás

A javaslat nem tartalmaz az irányelvhez kapcsolódó harmonizáció mértékére vonatkozó 
egyértelmű rendelkezést. A teljes körű harmonizáció megakadályozná, hogy a tagállamok – az 
utazási csomagokról szóló hatályos irányelvben foglaltaknak is megfelelően – szükség esetén 
a fogyasztók érdekében szigorúbb rendelkezéseket fogadjanak el. A javasolt felülvizsgálat 
nyomán több tagállamban gyengülnének a hatályos fogyasztóvédelmi előírások. Célzott 
harmonizációs megközelítésre van szükség.

Módosítás 11

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) A tagállamok dönthetnek úgy, hogy a 
(2) bekezdés c) pontjában említett kivételt 
nem alkalmazzák a nem kormányzati 
szervezettel, induló vállalkozással vagy 
kis- és középvállalkozással kötött 
keretszerződés alapján vásárolt utazási 
csomagokra, igény szerint összeállított 
utazási formákra vagy önálló utazási 
szolgáltatásokra.

Or. en

Indokolás

Az utazó munkáltatójával kötött keretszerződés alapján vásárolt utazási csomagok és igény
szerint összeállított utazási formák kizárását a nem kormányzati szervezetekre és 
kisvállalkozásokra nem szabad alkalmazni, mivel azok nem rendelkeznek a nagyobb 
vállalatokkal azonos pénzügyi forrásokkal. Ez összhangban áll a fogyasztók jogairól szóló 
irányelvvel, amely lehetővé teszi a tagállamok számára, hogy az irányelvet a nem kormányzati 
szervezetekre, az induló vállalkozásokra vagy a kis- és középvállalkozásokra is alkalmazzák 
(ld. az irányelv (13) preambulumbekezdését).

Módosítás 12

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 2 b bekezdés (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2b) Ezen irányelv nem akadályozza a 
kereskedőket abban, hogy az utazóknak 
olyan szerződéses megállapodásokat 
ajánljanak, amelyek az ebben az 
irányelvben nyújtottnál nagyobb védelmet 
biztosítanak.

Or. en

Indokolás

Ez a rendelkezés összhangban áll a fogyasztók jogairól szóló irányelv 3. cikkének 
(6) bekezdésével.

Módosítás 13

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – 2 pont – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. „utazási csomag”: legalább két 
különböző típusú utazási szolgáltatás 
kombinációja ugyanazon utazás vagy 
üdülés alkalmával:

2. „utazási csomag”: legalább két 
különböző típusú utazási szolgáltatás 
kombinációja ugyanazon utazás vagy 
üdülés alkalmával, a forgalmazási 
csatornától függetlenül:

Or. en

Módosítás 14

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – 2 pont – b pont – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) ha az érintett szolgáltatások függetlenül 
attól, hogy az egyes utazási szolgáltatókkal 
külön szerződések kerülnek megkötésre:

b) ha az érintett szolgáltatások függetlenül 
attól, hogy az egyes utazási szolgáltatókkal 
külön szerződések kerülnek megkötésre, 
eleget tesznek az alábbi kritériumok 
valamelyikének:
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Or. en

Indokolás

A fogyasztók és vállalkozások számára egyértelművé kell tenni, hogy a kritériumokat külön-
külön, és nem egyszerre kell teljesíteni. Egyetlen kritérium teljesítése is elegendő ahhoz, hogy 
egy kombináció „utazási csomagnak" minősüljön (a (10) preambulumbekezdés „alternatív 
kritériumokat” említ).

Módosítás 15

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – 2 pont – b pont – i pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

i. egyetlen értékesítési helyen, ugyanazon 
foglalási folyamat során kerülnek 
megvásárlásra,

i. egyetlen értékesítési helyen, ugyanazon 
foglalási folyamat során kerülnek 
megvásárlásra, külön számlázás 
alkalmazása esetén is,

Or. en

Indokolás

A hatályos irányelvet külön számlázás esetén is alkalmazni kell (lásd a 90/314/EGK irányelv 
2. cikkének (1) bekezdését).

Módosítás 16

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – 2 pont – b pont – v pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

v. különböző kereskedőktől kerülnek 
megvásárlásra egymáshoz kapcsolódó, 
online foglalási folyamatok keretében, 
amelyek során a foglalási ügylet 
lezárásához szükséges utasnév vagy egyéb 
adat legkésőbb az elsőként foglalt 
szolgáltatás visszaigazolásának 
időpontjában továbbításra kerül a 
kereskedők között;

v. ugyanazon kereskedőtől kerülnek 
megvásárlásra online foglalási folyamatok 
keretében;

Or. en
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Indokolás

E módosítás célja az azonos kereskedő által értékesített utazási kombinációk felvétele az 
„utazási csomag” fogalommeghatározásába. Az átkattintási szolgáltatásokat az igény szerint 
összeállított utazási formák hatálya alá kell sorolni. Lásd a 19. módosítási javaslatot is.

Módosítás 17

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – 5 pont – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

5. „igény szerint összeállított utazási 
forma”: legalább két különböző típusú 
utazási szolgáltatás kombinációja 
ugyanazon utazás vagy üdülés alkalmával, 
amely nem alkot utazási csomagot, hanem 
az egyes utazási szolgáltatókkal külön 
szerződések megkötését eredményezi, 
amennyiben az egyes utazási 
szolgáltatások összeállítására közvetítő
segítségével kerül sor:

5. „igény szerint összeállított utazási 
forma”: legalább két különböző típusú 
utazási szolgáltatás kombinációja 
ugyanazon utazás vagy üdülés alkalmával, 
amely nem alkot utazási csomagot, hanem 
az egyes utazási szolgáltatókkal külön 
szerződések megkötését eredményezi, 
amennyiben az egyes utazási 
szolgáltatások összeállítására valamely 
említett szolgáltató vagy közvetítő
segítségével kerül sor:

Or. en

Indokolás

A javasolt szöveg nem fogalmaz egyértelműen az olyan, igény szerint összeállított utazási 
formák létrehozása tekintetében, amelyek esetében a kereskedő saját nevében értékesít utazási 
szolgáltatást, majd az utazó és egy másik szolgáltató közötti szerződéskötés céljából 
közvetítőként jár el. A módosítás tisztázza, hogy amennyiben a közvetítő saját szolgáltatását 
értékesíti (például egy légitársaság repülőjegyet vagy egy vasúttársaság vonatjegyet értékesít) 
és azt szállással vagy más idegenforgalmi szolgáltatással köti össze, ez a kombináció az 
irányelv hatálya alá tartozik.

Módosítás 18

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – 5 pont – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) az értékesítési hely egyetlen alkalommal 
történő felkeresése vagy az értékesítési 
hellyel történő egyetlen kapcsolatfelvétel 

a) ha az utazó az egyes utazási 
szolgáltatásokat külön választja ki, és 
vállalja, hogy azokért külön fizet az 
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alkalmával végrehajtott különálló 
foglalási folyamatok során; vagy

értékesítési hely egyetlen alkalommal 
történő felkeresése vagy az értékesítési 
hellyel történő egyetlen kapcsolatfelvétel 
alkalmával, feltéve, hogy a szerződés 
megkötése előtt tartós adathordozón 
világos és egyértelmű tájékoztatást kap 
arról, hogy az ezen irányelvben kizárólag 
a szervezett utazók számára biztosított 
jogosultságokat csak akkor élvezheti, ha a 
2. pont b) pontjában említett feltételeknek 
megfelelő kombinációban vásárol utazási 
szolgáltatásokat;

Or. en

Módosítás 19

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – 5 pont – a a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

aa) különböző kereskedőktől kerülnek 
megvásárlásra egymáshoz kapcsolódó, 
online foglalási folyamatok keretében, 
amelyek során a foglalási ügylet 
lezárásához szükséges utasnév vagy 
foglalási adatok legkésőbb az elsőként 
foglalt szolgáltatás visszaigazolásának 
időpontjában továbbításra kerülnek a 
kereskedők között;

Or. en

Indokolás

E módosítás célja az igény szerint összeállított utazási formák körének kiterjesztése az 
átkattintási szolgáltatásokra. A megfogalmazás a 2b) pont v. alpontjából származik, a szükség 
módosításokkal, amelyek biztosítják, hogy a kapcsolódó online foglalási folyamatok közötti 
adattovábbítás elegendő legyen igény szerint összeállított utazási formák létrehozásához, 
amennyiben az egyazon utazásra szóló utazási szolgáltatások kombinációját eredményezi. A 
fogyasztók rendkívül nehezen tudnák meghatározni, milyen típusú üdülést foglaltak le, ha 
különbséget kellene tenniük a továbbított adatok típusai között.
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Módosítás 20

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – 9 pont – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) elősegíti az igény szerint összeállított 
utazási forma részét képező utazási 
szolgáltatások megvásárlását annak révén, 
hogy segítséget nyújt az utazóknak ahhoz, 
hogy külön szerződéseket kössenek at
egyes szolgáltatókkal;

b) elősegíti az igény szerint összeállított 
utazási forma részét képező utazási 
szolgáltatások megvásárlását annak révén, 
hogy segítséget nyújt az utazóknak ahhoz, 
hogy külön szerződéseket kössenek az
egyes szolgáltatókkal, amelyek egyike 
lehet maga a közvetítő;

Or. en

Indokolás

A javasolt szöveg nem fogalmaz egyértelműen az olyan, igény szerint összeállított utazási 
formák létrehozása tekintetében, amelyek esetében a kereskedő saját nevében értékesít utazási 
szolgáltatást, majd az utazó és egy másik szolgáltató közötti szerződéskötés céljából 
közvetítőként jár el. Ez a módosítás tisztázza, hogy amennyiben a közvetítő saját 
szolgáltatását értékesíti (például egy légitársaság repülőjegyet vagy egy vasúttársaság 
vonatjegyet értékesít) és azt szállással vagy más idegenforgalmi szolgáltatással köti össze, ez 
a kombináció az irányelv hatálya alá tartozik.

Módosítás 21

Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés – a pont – i alpont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

i. úti cél(ok), útvonal és a tartózkodás 
időtartama az időpontok megadásával;

i. úti cél(ok), útvonal és a tartózkodás 
időtartama az időpontok és a 
vendégéjszakák számának megadásával;

Or. en

Módosítás 22

Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés – a pont –  iii pont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

iii. a szálláshely elhelyezkedése, főbb 
jellemzői és idegenforgalmi kategóriája;

iii. a szálláshely elhelyezkedése, főbb 
jellemzői, idegenforgalmi kategóriája és 
lehetőség szerint neve, ideértve a szoba 
kategóriáját és főbb jellemzőit;

Or. en

Módosítás 23

Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés – a pont –  iii a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

iiia. a szálláshelyen igénybe vehető
szolgáltatások részletes leírása, ideértve a 
szolgáltatások minőségét esetlegesen 
csökkentő körülményekre vonatkozó 
információkat;

Or. en

Indokolás

A szolgáltatások minőségét esetlegesen csökkentő körülmények közé tartoznak például a 
szállodán kívül vagy annak közelében végzett munkálatok, a rossz állapotú vagy 
működésképtelen létesítmények.

Módosítás 24

Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés – a pont – iii b pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

iiib. az utazási csomag és a szálláshely 
célcsoportja;

Or. en
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Indokolás

A fogyasztónak tudnia kell, hogy a javasolt utazási csomag és szálláshely milyen 
célcsoportnak szól (pl. gyermekes családok, idősek, kalandtúrázók stb.).

Módosítás 25

Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés – a pont – vii pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

vii. annak megadása, hogy a csökkent 
mozgásképességű személyek hozzáférése 
biztosított-e az utazás vagy üdülés teljes 
időtartama alatt;

vii. kérésre annak megadása, hogy a 
csökkent mozgásképességű személyek 
hozzáférése biztosított-e az utazás vagy 
üdülés teljes időtartama alatt;

Or. en

Módosítás 26

Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés – c a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ca) az utazónak van-e elállási joga a 
szerződéstől, és ebben az esetben az 
említett jog gyakorlásának feltételei, 
határideje és a vonatkozó eljárások;

Or. en

Módosítás 27

Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés – d a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

da) a fizetésképtelenséggel szembeni 
védelemre és az utazásszervező és a 
közvetítő felelősségbiztosítására vonatkozó 
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információk;

Or. en

Módosítás 28

Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés – f pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

f) általános tájékoztatás az útlevél- és 
vízumelőírásokról az érintett tagállam(ok) 
állampolgárai számára, beleértve a 
vízumkiadás hozzávetőleges időtartamát és 
az egészségügyi előírásokra vonatkozó 
tájékoztatást;

f) általános tájékoztatás az útlevél- és 
vízumelőírásokról az érintett tagállam(ok) 
állampolgárai számára, valamint kérésre 
nemzetiségének megfelelően az érintett 
utazó számára, beleértve a vízumkiadás 
hozzávetőleges időtartamát és az 
egészségügyi előírásokra vonatkozó 
tájékoztatást;

Or. en

Indokolás

Egyes kereskedők szűken értelmezik a fenti kötelezettséget, ezért csak a kereskedő székhelye 
szerinti ország állampolgárai számára nyújtanak tájékoztatást a vízumelőírásokról.

Módosítás 29

Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés – g a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ga) rendelkezésre álló belső
panaszkezelési eljárások, valamint peren 
kívüli panasztételi és jogorvoslati 
mechanizmus igénybevételének lehetősége 
és határideje;

Or. en
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Módosítás 30

Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés – g b pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

gb) szükség esetén tájékoztatás a 
célállomáson vagy annak közvetlen 
közelében a természeti katasztrófákhoz, 
közegészségügyi vagy közrendi 
problémákhoz, terrorizmushoz stb. 
kapcsolódó lehetséges kockázatokról;

Or. en

Módosítás 31

Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A (1) bekezdésben említett 
információkat világos és egyértelmű
módon kell rendelkezésre bocsátani.

(2) A (1) bekezdésben említett 
információkat világos és egyértelmű
módon kell rendelkezésre bocsátani. Az 
üzlethelyiségen kívül kötött szerződések 
esetében az információkat nyomtatott 
formában is biztosítani kell.

Or. en

Módosítás 32

Irányelvre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállamok biztosítják, hogy a 
szervező nem változtatja meg a 4. cikk a), 
c), d), e) és g) pont szerint az utazó 
tudomására hozott információkat, kivéve, 
ha a szervező fenntartja magának a jogot, 
hogy módosítsa azokat, és az utazóval az 

(1) A tagállamok biztosítják, hogy a 
szervező nem változtatja meg a 4. cikk a), 
c), ca), d), e), g) és ga) pont szerint az 
utazó tudomására hozott információkat, 
kivéve, ha a szervező fenntartja magának a 
jogot, hogy módosítsa azokat, és az 
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összes módosítást világos és egyértelmű
módon közli a szerződés megkötése előtt.

utazóval az összes módosítást világos és 
egyértelmű módon közli a szerződés 
megkötése előtt.

Or. en

Módosítás 33

Irányelvre irányuló javaslat
6 cikk – 2 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) a szervező helyi képviselőjének neve, 
postai címe, telefonszáma vagy az a 
kapcsolattartó pont, amelyhez a nehéz 
helyzetben lévő utazó segítségért 
folyamodhat, vagy ha nincs ilyen képviselő
vagy kapcsolattartó pont, egy segélyhívó 
szám vagy a szervezővel történő
kapcsolatfelvétel egyéb módjának 
megjelölése;

d) a szervező helyi képviselőjének neve, 
postai címe, telefonszáma (alapdíjas 
szolgáltatás legfeljebb öt perc várakozási 
idővel) vagy az a kapcsolattartó pont, 
amelyhez a nehéz helyzetben lévő utazó 
segítségért folyamodhat, vagy ha nincs 
ilyen képviselő vagy kapcsolattartó pont, 
egy segélyhívó szám (alapdíjas 
szolgáltatás legfeljebb öt perc várakozási 
idővel) vagy a szervezővel történő
kapcsolatfelvétel egyéb módjának 
megjelölése;

Or. en

Módosítás 34

Irányelvre irányuló javaslat
6 cikk – 2 bekezdés – f pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

f) ha a szállást tartalmazó utazási 
csomagban kiskorúak vesznek részt, 
tájékoztatás arról, hogy hogyan létesíthető
közvetlen kapcsolat a kiskorúval vagy a 
kiskorú tartózkodási helyén egy felelős 
személlyel;

f) ha a szállást tartalmazó utazási 
csomagban kiskorúak szülő vagy törvényes 
gyám nélkül vesznek részt, tájékoztatás 
arról, hogy hogyan létesíthető közvetlen 
kapcsolat a kiskorúval vagy a kiskorú 
tartózkodási helyén egy felelős személlyel;

Or. en
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Indokolás

Tisztázni kell, hogy csak kísérő nélküli kiskorú esetében kell tájékoztatást adni. Ellenkező
esetben a szervezőknek akkor is biztosítaniuk kellene ezeket az információkat, ha a kiskorú 
szüleivel vagy családjával utazik.

Módosítás 35

Irányelvre irányuló javaslat
6 cikk – 2 bekezdés – g pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

g) a rendelkezésre álló alternatív és online 
vitarendezési mechanizmusokra 
vonatkozó információ.

g) a rendelkezésre álló belső
panaszkezelési eljárásokra, valamint a 
peren kívüli panasztételi és jogorvoslati 
mechanizmusok igénybevételének 
lehetőségére és határidejére vonatkozó 
információ.

Or. en

Módosítás 36

Irányelvre irányuló javaslat
7 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállamok biztosítják annak 
lehetőségét, hogy az utazó adott esetben 
átruházza a szerződést egy olyan 
személyre, aki megfelel a szerződésre 
vonatkozó feltételeknek, miután a 
szervezőt erről az utazási forma 
megkezdése előtt ésszerű időn belül, tartós 
adathordozón értesítette.

(1) A tagállamok biztosítják annak 
lehetőségét, hogy az utazó adott esetben 
átruházza a szerződést egy olyan 
személyre, aki megfelel a szerződésre 
vonatkozó feltételeknek, miután a 
szervezőt vagy a közvetítőt erről az utazási 
forma megkezdése előtt ésszerű időn belül, 
tartós adathordozón értesítette.

Or. en

Módosítás 37

Irányelvre irányuló javaslat
8 cikk – 2 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az (1) bekezdésben említett áremelés 
mértéke nem haladhatja meg az utazási 
csomag árának 10 %-át.

(2) Az (1) bekezdésben említett áremelés 
mértéke nem haladhatja meg az utazási 
csomag árának 5 %-át.

Or. en

Indokolás

A 10 %-os korlát aránytalan terhet róna az utazóra, különösen drága utazási csomagok 
esetén és/vagy akkor, ha egy adott utazási csomagot számos résztvevő – például egy egész 
család – vesz igénybe (minden családtag 10 %-kal többet fizet). Az áremelést lehetővé tevő
több nemzeti jogszabály is 10 %-nál alacsonyabb arányt határoz meg, más országokban 
egyáltalán nem engedélyezik az áremelést, vagy a fogyasztó áremelést követően elállhat a 
szerződéstől.

Módosítás 38

Irányelvre irányuló javaslat
8 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Az (1) bekezdésben említett áremelés 
csak akkor érvényes, ha a szervező erről 
tartós adathordozón, az indoklás és a 
számítások feltüntetésével legkésőbb 20
nappal az utazási csomag megkezdése előtt 
értesíti az utazót.

(3) Az (1) bekezdésben említett áremelés 
csak akkor érvényes, ha a szervező erről 
tartós adathordozón, az indoklás és a 
számítások feltüntetésével legkésőbb 30
nappal az utazási csomag megkezdése előtt 
értesíti az utazót.

Or. en

Indokolás

Az utazónak az utazási csomag kezdetét megelőzően kellő időben meg kell tudnia a termék 
végső árát ahhoz, hogy szükség esetén elállhasson a szerződéstől, és újabb utazást 
szervezhessen.

Módosítás 39

Irányelvre irányuló javaslat
8 cikk – 3 a bekezdés (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) Ha az utazó nem fogadja el a 
(2) bekezdésben említett áremelést, 
szankció nélkül jogosult elállni a 
szerződéstől.

Or. en

Indokolás

Ez a módosítás feljogosítja az utazót arra, hogy szankció nélkül elálljon a szerződéstől. Ez 
összhangban áll a hatályos irányelv jelentős áremelésre vonatkozó rendelkezéseivel.

Módosítás 40

Irányelvre irányuló javaslat
9 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a szervező a szerződésben fenntartotta 
az erre vonatkozó jogát,

a) a szervező a szerződésben
meghatározott érvényes indokkal szolgál,

Or. en

Indokolás

A tisztességtelen szerződési feltételekről szóló irányelv melléklete j) pontjának megfelelő
kiigazítás.

Módosítás 41

Irányelvre irányuló javaslat
9 cikk – 2 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Ha az utazási csomag megkezdése előtt 
a szervező kénytelen jelentősen 
megváltoztatni a 4. cikk a) pontjában 
meghatározott valamely utazási 
szolgáltatás fő jellemzőjét vagy a 6. cikk 
(2) bekezdésének a) pontjában említett 
igényeket, a szervező indokolatlan 
késedelem nélkül, világos és egyértelmű

(2) Ha az utazási csomag megkezdése előtt 
a szervező kénytelen jelentősen 
megváltoztatni a 4. cikk a) pontjában 
meghatározott valamely utazási 
szolgáltatás fő jellemzőjét vagy a 6. cikk 
(2) bekezdésének a) pontjában említett 
igényeket, a szervező indokolatlan 
késedelem nélkül, világos és egyértelmű
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módon, tartós adathordozón tájékoztatja az 
utazót:

módon, tartós adathordozón tájékoztatja az 
utazót a javasolt változtatásokról. Az utazó 
jogosult a következőkre:

a) a javasolt változtatásokról és a) szankció nélkül elállhat a szerződéstől;
vagy

b) arról a körülményről, hogy az utazó 
meghatározott ésszerű határidőn belül 
szankció nélkül elállhat a szerződéstől, 
valamint hogy a javasolt módosítás 
elfogadottnak tekintendő, amennyiben az 
utazó nem él ezzel a jogával.

b) elfogadhatja a változtatásokat; vagy

c) azonos, alacsonyabb vagy jobb 
minőségű helyettesítő utazási csomagra 
vonatkozó ajánlatot fogadhat el.

Or. en

Indokolás

A hatályos irányelv 4. cikkének (5) bekezdése értelmében az utazó a szerződéstől való elállás 
helyett azonos, alacsonyabb vagy jobb minőségű utazási csomagra vonatkozó ajánlatra 
jogosult. Az utazónak hallgatólagos elfogadás helyett nyílt hozzájárulás formájában kell 
beleegyezését adnia.

Módosítás 42

Irányelvre irányuló javaslat
9 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Amennyiben a szerződést érintő, a (2) 
bekezdésben említett módosítások 
alacsonyabb minőségű vagy költségű
utazási csomagot eredményeznek, az utazó 
megfelelő árcsökkentésre jogosult.

(3) Amennyiben a szerződést érintő, a (2) 
bekezdésben említett módosítások vagy 
helyettesítő csomag alacsonyabb minőségű
vagy költségű utazási csomagot 
eredményez, az utazó megfelelő
árcsökkentésre jogosult.

Or. en

Módosítás 43

Irányelvre irányuló javaslat
9 cikk – 4 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Ha a szerződés a (2) bekezdés b)
pontjának értelmében megszűnik, a 
szervező a szerződés megszűnésétől 
számított 14 napon belül visszatéríti az 
utazó által teljesített valamennyi kifizetést. 
Az utazó – amennyiben indokolt –
kártérítésre jogosult a 12. cikknek 
megfelelően.

(4) Ha a szerződés a (2) bekezdés a)
pontjának értelmében megszűnik, a 
szervező a szerződés megszűnésétől 
számított 14 napon belül visszatéríti az 
utazó által teljesített valamennyi kifizetést. 
Az utazó – amennyiben indokolt –
kártérítésre jogosult a 12. cikknek 
megfelelően.

Or. en

Módosítás 44

Irányelvre irányuló javaslat
10 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállamok biztosítják, hogy az utazó 
az utazási csomag megkezdése előtt, a 
szervezőnek fizetett megfelelő kártérítés 
ellenében elállhasson a szerződéstől. A 
szerződés ésszerű, egységes elállási díjakat 
határozhat meg az elállás időpontját, a 
szokásosan megtakarított kiadásokat és az 
utazási szolgáltatások más módon való 
felhasználásából származó bevételt alapul 
véve. Egységes elállási díj hiányában a 
kártérítés összege megegyezik az utazási 
csomag árának a szervező által 
megtakarított költségekkel csökkentett 
részével.

(1) A tagállamok biztosítják, hogy az utazó 
az utazási csomag megkezdése előtt, a 
szervezőnek fizetett megfelelő kártérítés 
ellenében elállhasson a szerződéstől. A 
szerződés ésszerű, egységes elállási díjakat 
határozhat meg az elállás időpontját, a 
szokásosan megtakarított kiadásokat és az 
utazási szolgáltatások más módon való 
felhasználásából származó bevételt alapul 
véve. Egységes elállási díj hiányában a 
kártérítés összege megegyezik az utazási 
csomag árának a szervező által
bizonyítottan megtakarított költségekkel 
csökkentett részével, amely a 
szolgáltatókkal vagy a szolgáltatások 
alternatív biztosítása útján nem téríthető
meg. A szerződéstől való elállásért 
fizetendő díjak, többek között az igazgatási 
díjak nem lehetnek aránytalanok vagy 
túlzóak.

Or. en
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Módosítás 45

Irányelvre irányuló javaslat
10 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az utazási csomag kezdetét 
megelőzően az utazó kártérítés fizetése 
nélkül jogosult elállni a szerződéstől, ha a 
célállomás helyén vagy annak közvetlen 
közelében olyan elkerülhetetlen és 
rendkívüli körülmények merülnek fel, 
amelyek az utazási csomagot jelentős 
mértékben befolyásolják.

(2) Az utazási csomag kezdetét 
megelőzően az utazó kártérítés fizetése 
nélkül jogosult elállni a szerződéstől, ha a 
célállomás helyén vagy annak közvetlen 
közelében olyan elkerülhetetlen és 
rendkívüli körülmények merülnek fel vagy 
várhatók, amelyek az utazási csomagot 
jelentős mértékben befolyásolják.

Akkor tekintendő úgy, hogy 
elkerülhetetlen és rendkívüli körülmények 
állnak fenn, amennyiben megbízható és 
nyilvánosan hozzáférhető jelentések –
például a tagállamok által kiadott 
ajánlások – eltanácsolják az utazókat a 
célállomás szerinti helyszín felkeresésétől.

Or. en

Indokolás

Az elkerülhetetlen és rendkívüli körülmények fennállását nem az utazó saját értékelése, hanem 
objektív kritériumok (a tagállamok utazási tanácsai) alapján kell meghatározni. Ehhez a 
(26) preambulumbekezdés utolsó mondatát be kell illeszteni a 10. cikk (2) bekezdésébe.

Módosítás 46

Irányelvre irányuló javaslat
10 cikk – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) Az utazási csomag kezdetét 
megelőzően az utazó kártérítés fizetése 
nélkül jogosult elállni a szerződéstől, ha 
elkerülhetetlen és rendkívüli 
körülményekkel szembesül (különösen 
súlyos baleset, súlyos betegség vagy 
családon belüli haláleset), feltéve, hogy 
ezeket az eseményeket megfelelően 
dokumentálták.
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Or. en

Indokolás

Ez a módosítás lehetővé teszi a szervező számára, hogy elkerülhetetlen és rendkívüli 
körülmények (10. cikk, (3) bekezdés, b) pont) esetén törölje az utazási csomagot, egyúttal 
pedig kizárja az utazóval szembeni tisztességtelen eljárás lehetőségét. Ez utóbbi a 
kölcsönösség hiánya miatt felborítaná a felek jogai és kötelezettségei közötti egyensúlyt. Az 
irányelvnek ezért azonos jogot kell biztosítania az utazó számára ahhoz, hogy a magánéletét 
érintő rendkívüli körülmények felmerülésekor elálljon a szerződéstől.

Módosítás 47

Irányelvre irányuló javaslat
10 cikk – 3 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A szervező elállhat a szerződéstől 
anélkül, hogy kártérítést fizet az utazónak, 
ha:

(3) A szervező csak az alábbi esetekben 
állhat el a szerződéstől anélkül, hogy 
kártérítést fizet az utazónak:

Or. en

Módosítás 48

Irányelvre irányuló javaslat
10 cikk – 3 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) az utazási csomagra jelentkezett 
személyek száma nem éri el a 
szerződésben meghatározott minimális 
létszámot, és a szervező erről a 
szerződésben meghatározott határidőn 
belül, de legkésőbb az utazási csomag 
megkezdése előtt 20 nappal értesíti az 
utazót; vagy

a) az utazási csomagra jelentkezett 
személyek száma nem éri el a 
szerződésben meghatározott minimális 
létszámot, és a szervező erről a 
szerződésben meghatározott határidőn 
belül, de legkésőbb az utazási csomag 
megkezdése előtt 20 nappal értesíti az 
utazót, feltéve, hogy azonos vagy 
alacsonyabb áron azonos vagy jobb 
minőségű helyettesítő utazási csomagot 
ajánl fel neki; vagy

Or. en
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Indokolás

Mivel a népszerű utazási csomagok gyakran már jóval az üdülési idény kezdete előtt elkelnek, 
az utazó nehezen találna rövid időn belül megfizethető árú, megfelelő helyettesítő utazási 
csomagot.

Módosítás 49

Irányelvre irányuló javaslat
11 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállamok biztosítják, hogy a 
szervező felelős a szerződésben 
meghatározott utazási szolgáltatások 
teljesítéséért, függetlenül attól, hogy a 
szolgáltatások teljesítésére a szervező vagy 
más utazási szolgáltatók kötelesek-e.

(1) A tagállamok biztosítják, hogy a 
szervező és a közvetítő egyetemleges 
felelősséget vállaljon a szerződésben 
meghatározott utazási szolgáltatások 
teljesítéséért, függetlenül attól, hogy a 
szolgáltatások teljesítésére a szervező vagy 
más utazási szolgáltatók kötelesek-e.

Or. en

Indokolás

A felelősség egyik félre történő korlátozása megnehezítené az utazó jogainak alkalmazását és 
érvényesítését, különösen a határokon átnyúló vásárlások esetén, vagyis akkor, ha a szervező 
székhelye nem a fogyasztó lakóhelye szerinti országban található. A hatályos irányelv a 
tagállamokra bízza a fogyasztóval szemben felelősséget viselő jogalany meghatározását. Az 
egyetemleges felelősség elvét eltérő mértékben számos tagállam már jelenleg is alkalmazza.

Módosítás 50

Irányelvre irányuló javaslat
11 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Abban az esetben, ha bármely 
szolgáltatás teljesítése nem felel meg a 
szerződésnek, a szervező, amennyiben ez 
nem jelent aránytalan terhet, köteles 
megszüntetni a hiányosságot.

(2) Abban az esetben, ha bármely 
szolgáltatás teljesítése nem felel meg a 
szerződésnek, a szervező köteles 
megszüntetni a hiányosságot.

Or. en
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Indokolás

A felelősség ilyen korlátozása a hatályos irányelvben nem szerepel. Ez úgy is értelmezhető, 
hogy a szervező mindennemű felelősséget kizárhat, amennyiben arra hivatkozik, hogy a 
megfelelés hiányának orvosolása aránytalan terhet jelent.

Módosítás 51

Irányelvre irányuló javaslat
11 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) Ha az utazó időben történő
visszaszállításának biztosítása 
elkerülhetetlen és rendkívüli körülmények 
miatt nem lehetséges, a szervező nem 
köteles a meghosszabbodott tartózkodás 
költségét 100 EUR/éjszakát és utazónként 
három éjszakát meghaladó mértékben 
viselni.

törölve

Or. en

Indokolás

Ez a korlátozás ellentétes a szervező általános ellátási és segítségnyújtási kötelezettségével, és 
nem szerepel a hatályos irányelvben. Az utazási csomag jellege – amely más utazási 
termékekhez képest hozzáadott értéket képviselő szolgáltatás – csak még indokoltabbá teszi az 
elkerülhetetlen és rendkívüli körülmények esetén alkalmazandó segítségnyújtási 
kötelezettséget.

Módosítás 52

Irányelvre irányuló javaslat
11 cikk – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) A költségek (5) bekezdésben említett 
korlátozása nem alkalmazandó a légi 
járműveken utazó fogyatékkal élő, illetve 
csökkent mozgásképességű személyek 
jogairól szóló, 2006. július 5-i 
1107/2006/EK európai parlamenti és 
tanácsi rendeletben meghatározott 
csökkent mozgásképességű személyekre és 

törölve
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az őket kísérő személyekre, várandós 
nőkre és kíséret nélkül utazó 
gyermekekre, valamint a speciális orvosi 
segítségre szoruló személyekre, feltéve, 
hogy a szervezőt legalább 48 órával az 
utazási csomag kezdetét megelőzően 
értesítették az említett sajátos igényekről. 
A szervező az (5) bekezdésben említett 
költségek csökkentése céljából nem 
hivatkozhat elkerülhetetlen és rendkívüli 
körülményekre, ha az érintett közlekedési 
szolgáltató az alkalmazandó uniós 
jogszabály alapján nem hivatkozhatna az 
ilyen körülményekre.

Or. en

Indokolás

Ez a korlátozás ellentétes a szervező általános ellátási és segítségnyújtási kötelezettségével, és 
nem szerepel a hatályos irányelvben. Az utazási csomag jellege – amely más utazási 
termékekhez képest hozzáadott értéket képviselő szolgáltatás – csak még indokoltabbá teszi az 
elkerülhetetlen és rendkívüli körülmények esetén alkalmazandó segítségnyújtási 
kötelezettséget.

Módosítás 53

Irányelvre irányuló javaslat
11 cikk – 7 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7a) Azokban az esetekben, amikor a 
szerződésben foglalt szolgáltatások 
teljesítésének elmulasztásáért a fuvarozót 
terheli az elsődleges felelősség, a szervező
jogorvoslatot igényelhet a fuvarozóval 
szemben az utazó által elszenvedett kárért, 
aki nem tudta igénybe venni a csomagban 
meghatározott szolgáltatásokat.

Or. en

Indokolás

A (31) preambulumbekezdés kiemeli, hogy „[a] szervező felelőssége nem sérti azt a jogot, 
hogy harmadik felekkel (így a szolgáltatókkal) szemben jogorvoslatot igényeljen. Ezt a 
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jogbiztonság szavatolása érdekében az érdemi cikkeknek is tartalmaznia kell. A fuvarozó 
központi szerepet játszik a szervezett utazás sikeres lebonyolításának biztosításában. Egy 
hosszabb késés vagy járattörlés jelentősen befolyásolhatja az olyan utazás hátralévő részét, 
amely a szervező hatáskörén kívül eső más szolgáltatásokat, például hajóutat is tartalmaz.

Módosítás 54

Irányelvre irányuló javaslat
12 cikk – 3 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Az utazó nem jogosult a vételár 
csökkentésére vagy kártérítésre, ha:

(3) Az utazó nem jogosult kártérítésre, ha:

Or. en

Indokolás

A javaslat egyként kezeli a mulasztásért járó kártérítést és a megfelelés hiánya esetén 
alkalmazott árcsökkentési jogorvoslatot. Az utazási csomag rendkívüli körülmények vagy 
harmadik félnek betudható mulasztás miatti nemteljesítése vagy nem megfelelő teljesítése 
esetén az utazónak jogosultnak kell lennie árcsökkentésre.

Módosítás 55

Irányelvre irányuló javaslat
12 cikk – 3 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) az utazó elmulasztja az szervező
haladéktalan tájékoztatását a helyszínen 
tapasztalt nem szerződésszerű
teljesítéséről, jóllehet ez a tájékoztatási 
kötelezettség a szerződésben egyértelműen 
és kifejezetten meghatározásra került, 
továbbá ésszerűnek minősül, figyelembe 
véve az eset körülményeit.

törölve

Or. en

Indokolás

Az azonnali bejelentés hiányának szankcionálása tisztességtelen és aránytalan eljárás. Más 
uniós fogyasztóvédelmi jogszabályok nem tartalmaznak ilyet, és az ellentétes a megfelelés 
hiánya esetén járó kártérítés általános elvével. Az utazót számos körülmény akadályozhatja a 
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megfelelés hiányának bejelentésében (internetkapcsolat hiánya, távoli terület, a szervező nem 
érhető el stb.). Ez a korlátozás a hatályos irányelvben nem szerepel, és csökkentené a védelem 
meglévő szintjét.

Módosítás 56

Irányelvre irányuló javaslat
12 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Amennyiben az Unióra nézve kötelező
erejű nemzetközi egyezmények 
korlátozzák az utazási csomag részét 
képező szolgáltatás nyújtója által fizetendő
kártérítés mértékét vagy ennek feltételeit, 
ugyanezek a korlátozások alkalmazandók a 
szervezőre is. Amennyiben az Unióra 
nézve nem kötelező erejű nemzetközi 
egyezmények korlátozzák a szolgáltatás 
nyújtója által fizetendő kártérítés mértékét, 
a tagállamok megfelelően korlátozhatják a 
szervező által fizetendő kártérítés mértékét. 
Más esetekben a szerződés korlátozhatja a 
szervező által fizetendő kártérítés 
mértékét, amennyiben ez a korlátozás nem 
terjed ki a személyi sérülésre és a 
szándékosan vagy súlyos gondatlanságból 
okozott kárra, valamint nem eredményezi 
azt, hogy a kártérítés összege alacsonyabb, 
mint az utazási csomag teljes árának 
háromszorosa.

(4) Amennyiben az Unióra nézve kötelező
erejű nemzetközi egyezmények 
korlátozzák az utazási csomag részét 
képező szolgáltatás nyújtója által fizetendő
kártérítés mértékét vagy ennek feltételeit, 
ugyanezek a korlátozások alkalmazandók a 
szervezőre is. Amennyiben az Unióra 
nézve nem kötelező erejű nemzetközi 
egyezmények korlátozzák a szolgáltatás 
nyújtója által fizetendő kártérítés mértékét, 
a tagállamok megfelelően korlátozhatják a 
szervező által fizetendő kártérítés mértékét.

Or. en

Indokolás

Egyes tagállamok nem biztosítják a kártérítés szerződésben történő korlátozásának 
lehetőségét. A teljes harmonizáció elve a szigorúbb nemzeti jogszabályok megszüntetéséhez 
vezetne.

Módosítás 57

Irányelvre irányuló javaslat
15 cikk – 1 bekezdés



PA\1010679HU.doc 35/45 PE524.534v01-00

HU

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállamok biztosítják, hogy a 
területükön letelepedett, az utazási 
csomagok értékesítését elősegítő
utazásszervezők és -közvetítők
fizetésképtelenség esetén gondoskodnak az 
utazók által teljesített valamennyi kifizetés 
hatékony és gyors visszafizetéséről, 
valamint, amennyiben a szerződésnek a 
személyszállítás is részét képezi, az utazók 
hatékony és gyors hazaszállításáról.

(1) A tagállamok biztosítják, hogy a 
területükön letelepedett, az utazási 
csomagokat szervezők és az igény szerint 
összeállított utazási formák értékesítését 
elősegítő közvetítők fizetésképtelenség 
esetén gondoskodnak az utazók által 
teljesített valamennyi kifizetés hatékony és 
gyors visszafizetéséről, valamint ahol 
lehetséges, saját fizetésképtelenségük vagy 
más szolgáltatók fizetésképtelensége 
esetén az utazási csomag folytatásáról.
Amennyiben a szerződésnek a 
személyszállítás is részét képezi, a 
tagállamok biztosítják, hogy a területükön 
letelepedett, személyszállítást végző
fuvarozók saját fizetésképtelenségük 
esetén gondoskodjanak a befizetett 
összegek visszafizetéséről vagy az utazók 
hatékony és gyors hazaszállításáról.

Or. en

Indokolás

A (34) preambulumbekezdés rámutat, hogy az utazási csomagokat szervező és az igény szerint 
összeállított utazási formákat elősegítő közvetítő a saját, illetve a láncot alkotó további 
szolgáltatók fizetésképtelensége esetére egyaránt köteles biztosítást kötni. Ezt az irányelv 
végrehajtási feltételeiben is pontosítani kell. Amennyiben a szerződésnek a személyszállítás is 
részét képezi, a fuvarozó fizetésképtelensége esetén az utasnak fizetendő visszatérítés vagy az 
utas hazaszállítása nem lehet az utazásszervező és a közvetítő felelőssége.

Módosítás 58

Irányelvre irányuló javaslat
16 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállamok a fizetésképtelenséggel 
szembeni védelmet biztosító bármely olyan 
intézkedést, amelyet az igény szerint 
összeállított utazási forma megvásárlását 
elősegítő szervező vagy közvetítő saját 
tagállamának a 15. cikket megfelelően 

(1) A tagállamok a fizetésképtelenséggel 
szembeni védelmet biztosító bármely olyan 
intézkedést, amelyet az igény szerint 
összeállított utazási forma megvásárlását 
elősegítő szervező vagy közvetítő, illetve a 
személyszállítást végző fuvarozó saját 
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átültető, nemzeti jogszabálya értelmében 
tesz, a 15. cikket végrehajtó nemzeti 
jogszabályokban foglalt követelmények 
teljesítésének tekintik.

tagállamának a 15. cikket megfelelően 
átültető, nemzeti jogszabálya értelmében 
tesz, a 15. cikket végrehajtó nemzeti 
jogszabályokban foglalt követelmények 
teljesítésének tekintik.

Or. en

Módosítás 59

Irányelvre irányuló javaslat
16 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A központi kapcsolattartó szervek 
egymás rendelkezésére bocsátják az összes 
szükséges információt nemzeti 
fizetésképtelenségi védelmi szabályaik, 
valamint a fizetésképtelenséggel szemben 
egy adott, területükön letelepedett 
kereskedő számára védelmet nyújtó szerv 
vagy szervek vonatkozásában. Hozzáférést 
biztosítanak egymás számára valamennyi 
olyan jegyzékhez, amely az utazási 
csomagok értékesítését elősegítő olyan 
utazásszervezőket és közvetítőket 
tartalmazza, amelyek eleget tesznek a 
fizetésképtelenséggel szembeni védelemre 
vonatkozó kötelezettségnek.

(3) A központi kapcsolattartó szervek 
egymás rendelkezésére bocsátják az összes 
szükséges információt nemzeti 
fizetésképtelenségi védelmi szabályaik, 
valamint a fizetésképtelenséggel szemben 
egy adott, területükön letelepedett 
kereskedő számára védelmet nyújtó szerv 
vagy szervek vonatkozásában. Hozzáférést 
biztosítanak egymás számára valamennyi 
olyan jegyzékhez, amely az utazási 
csomagok értékesítését elősegítő olyan 
utazásszervezőket, közvetítőket és a 
személyszállítást végző fuvarozókat 
tartalmazza, amelyek eleget tesznek a 
fizetésképtelenséggel szembeni védelemre 
vonatkozó kötelezettségnek.

Or. en

Módosítás 60

Irányelvre irányuló javaslat
16 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Ha egy tagállamnak kétségei vannak 
egy másik tagállamban letelepedett és a 
saját területén működő szervező vagy

(4) Ha egy tagállamnak kétségei vannak 
egy másik tagállamban letelepedett és a 
saját területén működő szervező, utazási 
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utazási csomagok értékesítését elősegítő
közvetítő által a fizetésképtelenséggel 
szemben nyújtott védelem felől, úgy ez a 
tagállam felvilágosításért fordulhat a 
letelepedés helye szerinti tagállamhoz. A 
tagállamok legkésőbb a más tagállamokból 
beérkező megkeresések átvételétől 
számított 15 munkanapon belül 
megválaszolják azokat.

csomagok értékesítését elősegítő közvetítő
vagy személyszállítást végző fuvarozó által 
a fizetésképtelenséggel szemben nyújtott 
védelem felől, úgy ez a tagállam 
felvilágosításért fordulhat a letelepedés 
helye szerinti tagállamhoz. A tagállamok 
legkésőbb a más tagállamokból beérkező
megkeresések átvételétől számított 15 
munkanapon belül megválaszolják azokat.

Or. en

Módosítás 61

Irányelvre irányuló javaslat
17 cikk – 1 bekezdés – b a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ba) az utazási szolgáltatások lényeges 
tulajdonságai, az adathordozónak 
megfelelő mértékben;

Or. en

Indokolás

Ld. a fogyasztók jogairól szóló irányelv 5. cikke (1) bekezdésének a) pontját. Az 
„adathordozó” az információ terjesztéséhez használt eszköz, például számítógép vagy 
mobiltelefon.

Módosítás 62

Irányelvre irányuló javaslat
17 cikk – 1 bekezdés – b b pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

bb) amennyiben az értékesített 
szolgáltatások szálláshelyet is 
tartalmaznak, a szálláshely neve és 
idegenforgalmi kategóriája, többek között 
a szoba kategóriája és főbb jellemzői;

Or. en



PE524.534v01-00 38/45 PA\1010679HU.doc

HU

Módosítás 63

Irányelvre irányuló javaslat
17 cikk – 1 bekezdés – b c pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

bc) a közvetítő kereskedelmi neve, címe, 
telefonszáma, valamint e-mail címe;

Or. en

Módosítás 64

Irányelvre irányuló javaslat
17 cikk – 1 bekezdés – b d pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

bd) a szolgáltatások teljes ára adókkal 
együtt, és adott esetben minden további 
díj, illeték és egyéb költség, vagy, ha ezek 
a költségek ésszerű módon nem 
számíthatók ki előre, az a tény, hogy az 
ilyen jellegű többletköltségeket adott 
esetben az utazó viseli, valamint a végső
ár kiszámításának módja;

Or. en

Módosítás 65

Irányelvre irányuló javaslat
17 cikk – 1 bekezdés – b e pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

be) az előzetesen nem ismert költségek 
kiszámításának módjára vonatkozó 
információk, a szerződés megkötését 
követő esetleges áremelkedést is beleértve;
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Or. en

Módosítás 66

Irányelvre irányuló javaslat
17 cikk – 1 bekezdés – b f pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

bf) fizetési feltételek és adott esetben az 
utazó által fizetendő vagy biztosítandó 
foglaló vagy egyéb pénzügyi biztosíték 
megléte és feltételei;

Or. en

Módosítás 67

Irányelvre irányuló javaslat
17 cikk – 1 bekezdés – b g pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

bg) szállítási szolgáltatások nyújtása 
esetén általános tájékoztatás az útlevél- és 
vízumelőírásokról valamennyi utazó, 
köztük a más tagállamok állampolgárai 
számára is, beleértve a vízumkiadás 
hozzávetőleges időtartamát és az 
egészségügyi előírásokra vonatkozó 
tájékoztatást;

Or. en

Módosítás 68

Irányelvre irányuló javaslat
17 cikk – 1 bekezdés – b h pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

bh) szükség esetén tájékoztatás a 
célállomáson vagy annak közvetlen 
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közelében a természeti katasztrófákhoz, 
közegészségügyi vagy közrendi 
problémákhoz, terrorizmushoz stb. 
kapcsolódó lehetséges kockázatokról;

Or. en

Módosítás 69

Irányelvre irányuló javaslat
17 cikk – 1 bekezdés – b i pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

bi) arra vonatkozó tájékoztatás, hogy az 
utazónak van-e elállási joga a 
szerződéstől, és ebben az esetben az 
említett jog gyakorlásának feltételei, 
határideje és a vonatkozó eljárások;

Or. en

Módosítás 70

Irányelvre irányuló javaslat
17 cikk – 1 bekezdés – b j pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

bj) a belső panaszkezelési eljárásokra, 
valamint a peren kívüli panasztételi és 
jogorvoslati mechanizmusok 
igénybevételének lehetőségére és 
határidejére vonatkozó információ;

Or. en

Módosítás 71

Irányelvre irányuló javaslat
17 cikk – 1 a bekezdés (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) Amennyiben az igény szerint 
összeállított utazási formákat értékesítő
közvetítők nem tesznek eleget az 
(1) bekezdés b) pontjának, az utazási 
csomagok szervezőire vonatkozó 
kötelezettségeket kell teljesíteniük.

Or. en

Módosítás 72

Irányelvre irányuló javaslat
6 a fejezet (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Önálló utazási szolgáltatások

Or. en

Módosítás 73

Irányelvre irányuló javaslat
17 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

17a. cikk
Az önálló utazási szolgáltatásokat 
értékesítő közvetítőkre vonatkozó 

tájékoztatási követelmények
(1) A tagállamok biztosítják, hogy az 
utazót mindaddig nem köti a más 
szolgáltató tulajdonában álló önálló 
utazási szolgáltatást értékesítő közvetítő
által kínált szerződés, illetőleg annak 
megfelelő ajánlat, amíg a közvetítő nem 
közli világos és egyértelmű módon a 
következőket:
a) a szolgáltatások lényeges tulajdonságai, 
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az adathordozónak megfelelő mértékben;
b) amennyiben az értékesített 
szolgáltatások szálláshelyhez 
kapcsolódnak, a szálláshely neve és 
idegenforgalmi kategóriája, többek között 
a szoba kategóriája és főbb jellemzői;
c) a közvetítő kereskedelmi neve, címe, 
telefonszáma, valamint e-mail címe;
d) a szolgáltatás teljes ára adókkal együtt, 
és adott esetben minden további díj, illeték 
és egyéb költség, vagy, ha ezek a költségek 
ésszerű módon nem számíthatók ki előre, 
akkor az a tény, hogy az ilyen jellegű
többletköltségeket adott esetben az utazó 
viseli, valamint a végső ár kiszámításának 
módja;
e) az előzetesen nem ismert költségek 
kiszámításának módjára vonatkozó 
információk, a szerződés megkötését 
követő esetleges áremelkedést is beleértve;
f) fizetési feltételek és adott esetben az 
utazó által fizetendő vagy biztosítandó 
foglaló vagy egyéb pénzügyi biztosíték 
megléte és feltételei;
g) szállítási szolgáltatások esetén 
általános tájékoztatás az útlevél- és 
vízumelőírásokról, beleértve az utazó 
nemzetiségétől függően a vízumkiadás 
hozzávetőleges időtartamát és az 
egészségügyi előírásokra vonatkozó 
tájékoztatást;
h) szükség esetén tájékoztatás a 
célállomáson vagy annak közvetlen 
közelében a természeti katasztrófákhoz, 
közegészségügyi vagy közrendi 
problémákhoz, terrorizmushoz stb. 
kapcsolódó lehetséges kockázatokról;
i) arra vonatkozó tájékoztatás, hogy az 
utazónak van-e elállási joga a 
szerződéstől, és ebben az esetben az 
említett jog gyakorlásának feltételei, 
határideje és a vonatkozó eljárások;
j) a belső panaszkezelési eljárásokra, 
valamint a peren kívüli panasztételi és 
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jogorvoslati mechanizmusok 
igénybevételének lehetőségére és 
határidejére vonatkozó információ;
(2) A tagállamok biztosítják, hogy a más 
szolgáltató tulajdonában álló önálló 
utazási szolgáltatást értékesítő közvetítő
indokolatlan késedelem nélkül, de 
legkésőbb a foglalást követő 24 órán belül 
elküldi a foglalás visszaigazolását, kivéve, 
ha azonnali visszaigazolás szükséges.
(3) A tagállamok biztosítják, hogy a más 
szolgáltató tulajdonában álló önálló 
utazási szolgáltatást értékesítő közvetítő
felel a foglalási folyamat során 
bekövetkezett valamennyi hibáért.

Or. en

Indokolás

A fogyasztói szervezetek számos olyan, fogyasztókat ért káresetről számoltak be, ahol az 
önálló szolgáltatások értékesítése közvetítőn keresztül történt. Ennélfogva az ilyen 
szolgáltatásokat értékesítőkre vonatkozóan bizonyos minimumkövetelményeket kell 
meghatározni. Az e területet érintő joghézag problémákat vetne fel egy olyan piacon, ahol 
egyre gyakoribb az önálló szolgáltatások harmadik felek általi értékesítése, és ahol a 
fogyasztók egyre gyakrabban önállóan szervezik meg saját utazásukat.

Módosítás 74

Irányelvre irányuló javaslat
18 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

18a. cikk
Az EGT területén kívül letelepedett 

utazásszervezők vagy közvetítők 
kötelezettségei

A tagállamok biztosítják, hogy az ebben az 
irányelvben foglalt kötelezettségek az 
igény szerint összeállított utazási formákat 
elősegítő, az EGT területén kívül 
letelepedett és egy tagállam területén 
értékesítést folytató utazásszervezőkre 
vagy közvetítőkre is vonatkozzanak.
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Or. en

Indokolás

A tagállamoknak biztosítaniuk kell, hogy ezen irányelv rendelkezései a területükön értékesített 
valamennyi utazási csomagra és igény szerint összeállított utazási formára, és ne csak a 
területükön letelepedett utazásszervezők és közvetítők szolgáltatásaira vonatkozzanak. A 
valamely tagállamban utazási csomagot és igény szerint összeállított utazási formát vásároló 
utazók számára biztosítani kell a jogot, hogy az utazásszervező vagy a közvetítő székhelyétől 
függetlenül élhessenek az irányelvben biztosított védelemmel.

Módosítás 75

Irányelvre irányuló javaslat
18 b cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

18b. cikk
A szerződésekre vonatkozó formai 

követelmények
(1) A tagállamok biztosítják, hogy az ezen 
irányelv hatálya alá tartozó szerződések 
világosan és közérthető nyelven 
fogalmazzanak, és amennyiben írásban 
készülnek, jól olvashatók legyenek. A 
szerződés nyelve megegyezik a szerződés 
megkötését megelőzően közölt 
információk nyelvével.
(2) A szerződést tartós adathordozón 
bocsátják rendelkezésre. Az 
üzlethelyiségen kívül kötött szerződések 
esetében a szerződést nyomtatott 
formában is biztosítani kell.
(3) Telefonon történő szerződéskötés 
esetén a kereskedő köteles az ajánlatot 
tartós adathordozón visszaigazolni az 
utazó számára, és az utazót csak azt 
követően köti a szerződés, hogy azt aláírta, 
vagy írásos beleegyezését tartós 
adathordozón elküldte.

Or. en
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Módosítás 76

Irányelvre irányuló javaslat
18 c cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

18c. cikk
Elállási jog

(1) A tagállamok biztosítják, hogy az utazó 
a távollevők között kötött szerződéstől 
24 órán belül, az üzlethelyiségen kívül 
kötött szerződéstől pedig 14 napon belül 
indoklás nélkül, díjmentesen elállhasson, 
feltéve, hogy legalább 48 órával az utazási 
szolgáltatás kezdete előtt tartós 
adathordozón értesíti erről a kereskedőt.
(2) A kereskedő késedelem nélkül, de 
legkésőbb attól a naptól számított 14 
napon belül visszatéríti az utazó által 
megfizetett teljes összeget, amikor értesül 
a fogyasztó azon döntéséről, hogy eláll a 
szerződéstől.
(3) Ha a kereskedő az utazót nem 
tájékoztatta világos és egyértelmű
formában az elállási jogáról, az utazó 
szankciók nélkül elállhat a szerződéstől. 

Or. en

Indokolás

A fogyasztók jogairól szóló irányelv 9. cikkének (1) bekezdésében, 10. cikkének 
(1) bekezdésében és 13. cikkének (1) bekezdésében foglalt, az elállási jogra vonatkozó 
rendelkezések alapján, amelyek jelenleg nem szerepelnek a szervezett utazási formákról szóló 
irányelvben.


