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TRUMPAS PAGRINDIMAS

I. Kelionių paketų direktyvos persvarstymas

Vartotojams ypač reikalinga apsauga keliaujant ir būtent dėl šios priežasties 1990 m. buvo 
priimta Kelionių paketų direktyva. Tačiau kelionių rinka nuo to laiko iš esmės pasikeitė. 
Prekybos internetu raida ir oro transporto sektoriaus liberalizavimas pakeitė vartotojų su 
kelionių organizavimu susijusius įpročius. Vartotojai atlieka vis didesnį vaidmenį 
pritaikydami keliones prie savo konkrečių poreikių, visų pirma tai pasakytina apie kelionės 
paslaugų pasirinkimą internetu, užuot pirkus iš anksto parengtus kelionės paslaugų rinkinius.

Dėl šių rinkos pokyčių atsiranda vis daugiau neaiškumų dėl to, kokiais atvejais ir kokiems 
sandoriams taikomos ES kelionių paketų taisyklės. Vartotojai dažnai nežino apie apsaugą, 
kurios jie gali tikėtis atitinkamoje situacijoje. Todėl akivaizdu, kad siekiant aptarti pardavimo 
modelius, kurie nebuvo naudojami priimant direktyvą, šį teisės aktą reikia atnaujinti.

II. Bendra nuomonės referento pozicija

Nuomonės referentas teigiamai vertina Komisijos pasiūlymą, kuriuo siekiama išaiškinti ir 
modernizuoti keliautojų apsaugos taikymo sritį tais atvejais, kai įsigyjami tos pačios kelionės 
ar atostogų paslaugų rinkiniai, ir praplečiant direktyvos taikymo sritį, kad būtų įtraukti įvairių 
formų internetu įsigyjami kelionės paslaugų paketai ir rinkiniai. Taip padidės skaidrumas 
visiems rinkos dalyviams.

Nuomonės referentas siekia:

– užtikrinti konkurencingesnes ir sąžiningesnes sąlygas kelionių rinkoje veikiančioms 
įmonėms;

– užtikrinti, kad visi vartotojai, bet kuriuo būdu pirkdami kelionės paslaugų rinkinius, 
naudotųsi aukšto lygio apsauga ir kad nauji dalyviai, kuriems bus taikoma persvarstyta 
direktyva, nepatirtų pernelyg didelių išlaidų, susijusių su atitikties direktyvai užtikrinimu;

– užtikrinti, kad visi keliautojai būtų geriau informuojami apie įsigyjamus kelionės produktus 
ir, kilus nesusipratimams, galėtų pasinaudoti aiškesnėmis ir veiksmingesnėmis teisių gynimo 
priemonėmis.

Šiuo tikslu nuomonės referentas siūlo įvairius pakeitimus, kuriais siekiama sustiprinti 
Komisijos pasiūlymo tikslus. Šie pakeitimai, be kita ko, yra susiję su toliau nurodytais 
klausimais:

i) Taikymo sritis
Rinka vystosi daug greičiau nei teisės aktai, todėl būtina apibrėžti kelionių paslaugų rinkinius 
(parduodamus įprastai ar internetu), kuriems bus taikoma direktyva. Nuomonės referentas 
mano, kad sąvoką „paketas“ būtina praplėsti ir ji turėtų būti taikoma daugeliui vartotojams 
parduodamų kelionės paslaugų derinių. Tačiau reikėtų atsižvelgti į „kelionės paslaugų 
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rinkinių“ sąvokos svarbą, nes ji gali padėti užtikrinti direktyvos universalumą ateityje ir 
atitinkamą vartotojo apsaugos lygį paslaugų teikėjų nemokumo atveju.

ii) Pavienės kelionės paslaugos
Tam tikrais atžvilgiais gali būti teigiama, kad siūlomos direktyvos taikymo sritis nėra 
pakankamai plati. Sąvoka „kelionės paslaugų paketas“ nebeatitinka šiuolaikinių rinkos 
tendencijų. Nuo to laiko, kai 1990 m. buvo priimta direktyva, turizmo ir kelionių rinkoje 
įvyko esminių pokyčių. Keitėsi ir vartotojų prioritetai bei požiūris. Pavyzdžiui, 
nepriklausomoms sutartims dėl vienos kelionės paslaugos direktyva nėra taikoma. Vartotojų 
organizacijos nurodė keletą atvejų, kai dėl tarpininkų parduotų pavienių kelionės paslaugų 
nukentėjo vartotojai. Šiuo tikslu nuomonės referentas siūlo nustatyti, kad pavienes kelionės 
paslaugas parduodantys tarpininkai turėtų laikytis tam tikrų šioje direktyvoje nustatytų 
minimalių reikalavimų. Dėl teisinės spragos šioje srityje kiltų daug problemų, nes rinkoje 
trečiosios šalys vis dažniau parduoda pavienes kelionės paslaugas, o vartotojai vis dažniau 
organizuoja savo keliones savarankiškai. 

iii) Suderinimo lygis

Dabartiniame pasiūlyme trūksta aiškios nuostatos dėl suderinimo lygio. Visiškas suderinimas 
padeda užtikrinti vienodą vartotojų apsaugą visoje ES, tačiau tokiu atveju valstybės narės 
negalėtų prireikus nustatyti griežtesnių vartotojams palankių nuostatų. Dabartinėje 
direktyvoje nustatyta būtent tokia suderinimo koncepcija. Daugelyje valstybių narių dėl 
siūlomo persvarstymo sumažėtų galiojantys nacionaliniai vartotojų apsaugos standartai, visų 
pirma susiję su sutarčių teisės nuostatomis. Nuomonės referentas palankiai vertina tikslingo 
suderinimo metodą.

iv) Apsauga nuo nemokumo

Siekiant užtikrinti sąžiningą konkurenciją ir apsaugoti vartotojus, dabartinę paketų 
organizuotojų prievolę pateikti pakankamą iš anksto sumokėtų sumų grąžinimo ir keliautojų 
repatriacijos nemokumo atveju garantą reikėtų taikyti ir kelionės paslaugų rinkiniams. Taip 
pat reikėtų atkreipti dėmesį į tai, kad vežėjas atlieka pagrindinį vaidmenį veiksmingai teikiant 
kelionės paslaugų paketo paslaugas. Todėl nuomonės referentas siūlo padidinti apsaugą, kuri 
būtų užtikrinama keleivių vežėjų nemokumo atvejais.

***

Atsižvelgiant į keliautojų apsaugos srityje galiojančių teisės aktų susiskaidymą ir dinamišką 
kelionių ir turizmo rinką, kuri vystosi greičiau, nei spėjama keisti teisės aktus, nuomonės 
referentas mano, kad ateityje būtų tikslinga svarstyti galimybę keliautojų teisių srityje priimti 
išsamią priemonę. Vartotojai vis rečiau perka kelionės paslaugų paketus. Todėl pasirinkta 
kelionės paslaugų paketo ir rinkinio koncepcija ne visiškai atitinka susiklosčiusią praktiką. 
Viena priemonė dėl kelionės paslaugų būtų labai svarbi, nes daugelyje vartotojų apsaugos 
direktyvų aiškiai nustatyta, kad jos netaikomos transporto sektoriui.
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PAKEITIMAI

Transporto ir turizmo komitetas ragina atsakingą Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komitetą 
atsižvelgti į šiuos pakeitimus:

Pakeitimas 1

Pasiūlymas dėl direktyvos
18 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(18) taip pat reikėtų paaiškinti, kad 
sutartys, pagal kurias pardavėjas suteikia 
teisę sutartį sudariusiam keliautojui 
pasirinkti kelionės paslaugas iš kelių 
paslaugų tipų, kaip, pavyzdžiui, kelionių 
dovanos, laikomos paketų sutartimis. Be 
to, kelionės paslaugų derinys laikomas 
paketu, jei keliautojo vardas ir pavardė ar 
kiti duomenys, reikalingi užsakymo 
sandoriui atlikti, pardavėjų yra 
perduodami vienų kitiems ne vėliau kaip 
iki pirmosios paslaugos užsakymo 
patvirtinimo. Duomenys, kurių reikia 
užsakymo sandoriui atlikti, yra susiję su 
kredito kortelės duomenimis ar kita 
informacija, būtina mokėjimui atlikti. 
Kita vertus, perduoti vien tokius duomenis 
kaip kelionės paskirties vieta ar kelionės 
laikas nepakaks;

(18) taip pat reikėtų paaiškinti, kad 
sutartys, pagal kurias pardavėjas suteikia 
teisę sutartį sudariusiam keliautojui 
pasirinkti kelionės paslaugas iš kelių 
paslaugų tipų, kaip, pavyzdžiui, kelionių 
dovanos, laikomos paketų sutartimis. Be 
to, kelionės paslaugų derinys laikomas 
paketu, jei jis perkamas iš to paties 
pardavėjo naudojantis užsakymo
internetu priemonėmis;

Or. en

Pagrindimas

Šio pakeitimo tikslas – į sąvoką „paketas“ įtraukti to paties pardavėjo parduodamus kelionės 
derinius. Internetu perkamos paslaugos turėtų patekti į kelionės paslaugų rinkinio sąvokos 
taikymo sritį. Taip pat žr. 16 ir 19 pakeitimus.

Pakeitimas 2

Pasiūlymas dėl direktyvos
19 konstatuojamoji dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(19) kadangi būtinybė apsaugoti į trumpas 
keliones vykstančius asmenis nėra tokia 
didelė ir siekiant neužkrauti nereikalingos 
naštos pardavėjams, į direktyvos taikymo 
sritį neįtraukiamos trumpiau nei 24 val. 
trunkančios kelionės be apgyvendinimo 
paslaugos bei vadinamieji atsitiktiniai 
paslaugų paketai;

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Nėra priežasties didinti vartotojams kylančią riziką, kuri atsirastų šioje direktyvoje 
nenumatant teisių gynimo būdų vien dėl trumpos paketo galiojimo trukmės arba dėl to, kad 
organizatorius tokias atostogas parduoda tik atsitiktinai. Keliautojai gali susidurti su 
įvairiomis problemomis, kurios kiltų ir dėl bet kurio kito paketo, o pardavėjui kylanti rizika 
yra mažesnė dėl trumpos kelionių trukmės (mažiau nei 24 valandų kelionės trukmė).

Pakeitimas 3

Pasiūlymas dėl direktyvos
26 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(26) kadangi dažnai kelionės paslaugų 
paketai įsigyjami gerokai iš anksto, gali 
įvykti nenumatytų įvykių. Todėl
keliautojams turėtų būti suteikiama teisė 
tam tikromis sąlygomis perduoti paketą 
kitam asmeniui. Tokiu atveju 
organizatorius turi teisę į patirtų išlaidų 
atlyginimą, pavyzdžiui, jei subrangovas 
pareikalauja sumokėti už keliautojo vardo 
ir pavardės pakeitimą arba už transporto 
bilieto atšaukimą ir naujo bilieto išdavimą. 
Keliautojams taip pat turėtų būti suteikta 
galimybė bet kada iki paketo pradžios 
nutraukti sutartį sumokant atitinkamą 
kompensaciją bei teisė nutraukti sutartį 
nemokant kompensacijos, jeigu atsiranda 
neišvengiamų ir nepaprastų aplinkybių, 
darančių didelį poveikį kelionės paslaugų 

(26) kadangi dažnai kelionės paslaugų 
paketai įsigyjami gerokai iš anksto, gali 
įvykti nenumatytų įvykių. Todėl 
keliautojams turėtų būti suteikiama teisė 
tam tikromis sąlygomis perduoti paketą 
kitam asmeniui. Tokiu atveju 
organizatorius turi teisę į patirtų išlaidų 
atlyginimą, pavyzdžiui, jei subrangovas 
pareikalauja sumokėti už keliautojo vardo 
ir pavardės pakeitimą arba už transporto 
bilieto atšaukimą ir naujo bilieto išdavimą. 
Keliautojams taip pat turėtų būti suteikta 
galimybė bet kada iki paketo pradžios 
nutraukti sutartį sumokant atitinkamą 
kompensaciją bei teisė nutraukti sutartį 
nemokant kompensacijos, jeigu atsiranda 
neišvengiamų ir nepaprastų aplinkybių, 
susijusių su karu, gaivalinėmis 
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paketui (pavyzdžiui, kyla karas ar įvyksta 
gaivalinė nelaimė). Neišvengiamomis ir 
nepaprastomis visų pirma laikomos tokios 
aplinkybės, apie kurias skelbiamos 
patikimos ir viešos ataskaitos, pavyzdžiui, 
valstybių narių valdžios institucijų 
rekomendacijos nevykti į tam tikras šalis;

nelaimėmis, visuomenės sveikata, viešąja 
tvarka arba terorizmu, darančių didelį 
poveikį kelionės paslaugų paketui. 
Neišvengiamomis ir nepaprastomis visų 
pirma laikomos tokios aplinkybės, apie 
kurias skelbiamos patikimos ir viešos 
ataskaitos, pavyzdžiui, valstybių narių 
valdžios institucijų rekomendacijos nevykti 
į tam tikras šalis;

Or. en

Pakeitimas 4

Pasiūlymas dėl direktyvos
28 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(28) tam tikrais atvejais organizatoriui 
turėtų būti leidžiama vienašališkai keisti 
kelionės paslaugų paketo sutartį. 
Keliautojams turėtų būti suteikiama teisė 
nutraukti sutartį, jei siūlomais pakeitimais 
iš esmės pakeičiami svarbiausi kelionės 
paslaugų ypatumai. Kainą padidinti galima 
tik tais atvejais, jeigu išaugo keleivių 
vežimui reikalingo kuro kaina, padidėjo 
mokesčiai ar rinkliavos, mokėtinos 
trečiosioms šalims, kurios teikiant kelionės 
paslaugas tiesiogiai nedalyvauja, arba 
pasikeitė valiutos keitimo kursas ir tai daro 
poveikį paketui ir jeigu kainos didinimo ar 
mažinimo nuostatos yra aiškiai nustatytos 
sutartyje. Paketo kaina neturėtų būti 
didinama daugiau kaip 10 proc.;

(28) tam tikrais atvejais organizatoriui 
turėtų būti leidžiama vienašališkai keisti 
kelionės paslaugų paketo sutartį. 
Keliautojams turėtų būti suteikiama teisė 
nutraukti sutartį, jei siūlomais pakeitimais 
iš esmės pakeičiami svarbiausi kelionės 
paslaugų ypatumai. Kainą padidinti galima 
tik tais atvejais, jeigu išaugo keleivių 
vežimui reikalingo kuro kaina, padidėjo 
mokesčiai ar rinkliavos, mokėtinos 
trečiosioms šalims, kurios teikiant kelionės 
paslaugas tiesiogiai nedalyvauja, arba 
pasikeitė valiutos keitimo kursas ir tai daro 
poveikį paketui ir jeigu kainos didinimo ar 
mažinimo nuostatos yra aiškiai nustatytos 
sutartyje. Paketo kaina neturėtų būti 
didinama daugiau kaip 5 proc.;

Or. en

Pagrindimas

Dėl 10 proc. ribos keliautojas patirtų pernelyg didelę naštą, ypač tais atvejais, kai paketo 
kaina yra didelė ir (arba) kai vieną paketą įsigyja daug kelionės dalyvių, pvz., šeimos 
(kiekvienas šeimos narys moka 10 proc. didesnę paketo kainą). Kai kuriuose nacionalinės 
teisės aktuose, kuriuose leidžiama didinti kainas, nustatyta mažesnė nei 10 proc. riba. Kitose 
šalyse kainą apskritai draudžiama didinti arba keliautojas gali nutraukti sutartį dėl 
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padidėjusios kelionės kainos.

Pakeitimas 5

Pasiūlymas dėl direktyvos
37 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(37) tikslinga užtikrinti keliautojų apsaugą 
tais atvejais, kai kelionės paslaugų paketą 
ar rinkinį parduodantis agentas užsakymo 
procese padaro klaidą;

(37) tikslinga užtikrinti keliautojų apsaugą 
tais atvejais, kai kelionės paslaugų paketą,
rinkinį ar pavienę kelionės paslaugą 
parduodantis agentas užsakymo procese 
padaro klaidą;

Or. en

Pakeitimas 6

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Direktyva (išskyrus 17 straipsnį)
taikoma kelionės paslaugų paketams, 
kuriuos pardavėjai parduoda ar siūlo įsigyti 
keliautojams, ir (išskyrus 4–14 straipsnius, 
18 straipsnį ir 21 straipsnio 1 dalį) 
kelionės paslaugų rinkiniams.

1. Direktyva, atsižvelgiant į jos 
atitinkamose nuostatose nustatytas 
sąlygas ir jų taikymo sritį, taikoma 
kelionės paslaugų paketams, kuriuos 
pardavėjai parduoda ar siūlo įsigyti 
keliautojams, kelionės paslaugų 
rinkiniams ar pavienėms kelionės 
paslaugoms, kurias parduoda ar siūlo 
įsigyti pardavėjas, kuris neteikia šių 
paslaugų tiesiogiai.

Or. en

Pagrindimas

Vartotojų organizacijos nurodė keletą atvejų, kai dėl tarpininkų parduotų pavienių kelionės 
paslaugų nukentėjo vartotojai. Todėl būtina nustatyti tam tikras minimalias pareigas, kurių 
turi laikytis šių paslaugų pardavėjai. Dėl teisinės spragos šioje srityje kiltų daug problemų, 
nes rinkoje trečiosios šalys vis dažniau parduoda pavienes kelionės paslaugas, o vartotojai 
vis dažniau organizuoja savo keliones savarankiškai. Žr. 9 ir 73 pakeitimus.
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Pakeitimas 7

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 2 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) kelionės paslaugų paketams ir 
rinkiniams, pagal kuriuos paslaugos 
teikiamos trumpiau nei 24 valandas, 
išskyrus atvejus, kai įtraukiama nakvynė;

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Nėra priežasties didinti vartotojams kylančią riziką, kuri atsirastų šioje direktyvoje 
nenumatant teisių gynimo būdų vien dėl trumpos paketo galiojimo trukmės arba dėl to, kad 
organizatorius tokias atostogas parduoda tik atsitiktinai. Keliautojai gali susidurti su 
įvairiomis problemomis, kurios kiltų ir dėl bet kurio kito paketo, o pardavėjui kylanti rizika 
yra mažesnė dėl trumpos kelionių trukmės (mažiau nei 24 valandų kelionės trukmė).

Pakeitimas 8

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 2 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) paketams, įsigytiems pagal keliautojų 
darbdavių ir pardavėjų, kurių 
specializacija – dalykinių kelionių 
paslaugos, bendrąsias sutartis;

c) paketams, įsigytiems pagal keliautojų 
darbdavių ir pardavėjų bendrąsias sutartis;

Or. en

Pagrindimas

Komisijos siūloma išimtis yra susijusi tik su pardavėjais, kurių specializacija – dalykinių 
kelionių paslaugos. Dėl šios priežasties sudaromos nevienodos veiklos sąlygos kelionių 
agentų, kurie parduoda tiek poilsinių, tiek dalykinių kelionių paslaugas, atžvilgiu.

Pakeitimas 9

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 2 dalies e punktas
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

e) pavienėms atskiros kelionės paslaugos
sutartims.

e) pavienėms atskiros kelionės paslaugos 
sutartims, išskyrus atvejus, kai jas siūlo 
įsigyti arba parduoda agentas, kuris 
tiesiogiai neteikia šių paslaugų.

Or. en

Pagrindimas

Žr. 6 pakeitimo pagrindimą.

Pakeitimas 10

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a straipsnis
Suderinimo lygis

Valstybės narės savo nacionalinėje teisėje 
gali išlaikyti arba nustatyti griežtesnes 
nuostatas šios direktyvos taikymo srityje, 
kad užtikrintų didesnę vartotojų apsaugą, 
išskyrus atvejus, kai šioje direktyvoje 
nustatyta kitaip.

Or. en

Pagrindimas

Pasiūlyme nėra aiškios nuostatos dėl direktyvos suderinimo lygio. Dėl visiško suderinimo 
valstybės narės prireikus negalėtų nustatyti vartotojams palankių griežtesnių nuostatų, kaip 
yra dabartinės Kelionių paketų direktyvos atveju. Daugelyje valstybių narių dėl siūlomo 
persvarstymo sumažėtų galiojantys nacionaliniai vartotojų apsaugos standartai. Būtinas 
tikslingo suderinimo metodas.

Pakeitimas 11

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 2 a dalis (nauja)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Valstybės narės gali nuspręsti 
paketams, kelionės paslaugų rinkiniams 
arba pavienėms kelionės paslaugoms, 
kurios perkamos pagal bendrąją sutartį iš 
nevyriausybinės organizacijos, naujai 
įsteigtos įmonės arba mažosios ir 
vidutinės įmonės, netaikyti 2 dalies c 
punkte nurodytos išimties.

Or. en

Pagrindimas

Pagal keliautojų darbdavių bendrąsias sutartis įsigyjamus kelionės paslaugų paketus ir 
rinkinius reglamentuojančios nuostatos neturėtų būti taikomos nevyriausybinėms 
organizacijoms ir mažosioms ir vidutinėms įmonėms, kurios neturi tiek pat lėšų kiek didelės 
bendrovės. Tai atitiktų Vartotojų teisių direktyvą, kurioje leidžiama direktyvą taikyti 
nevyriausybinėms organizacijoms, naujai įsteigtoms įmonėms arba mažosioms ir vidutinėms 
įmonėms (žr. Vartotojų teisių direktyvos 13 konstatuojamąją dalį).

Pakeitimas 12

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 2 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2b. Šia direktyva prekiautojams 
nedraudžiama siūlyti keliautojams 
didesnę jų apsaugą užtikrinančių sutarčių 
sąlygų, nei numatytosios šioje direktyvoje.

Or. en

Pagrindimas

Ši nuostata atitinka Vartotojų teisių direktyvos 3 straipsnio 6 dalį.

Pakeitimas 13

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio pirmos pastraipos 2 punkto įžanginė dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2) paketas – bent dviejų skirtingų tipų 
kelionės paslaugų, teikiamų tos pačios 
kelionės ar atostogų metu, derinys:

2) paketas – bent dviejų skirtingų tipų 
kelionės paslaugų, teikiamų tos pačios 
kelionės ar atostogų metu, derinys, 
nepaisant jo pardavimo būdo:

Or. en

Pakeitimas 14

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio pirmos pastraipos 2 punkto b papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) jei nepriklausomai nuo to, ar su 
pavieniais kelionės paslaugų teikėjais 
pasirašomos atskiros sutartys, šios 
paslaugos:

b) jei nepriklausomai nuo to, ar su 
pavieniais kelionės paslaugų teikėjais 
pasirašomos atskiros sutartys, šios 
paslaugos atitinka bet kurį toliau nurodytą 
kriterijų:

Or. en

Pagrindimas

Vartotojai ir įmonės turėtų aiškiai suprasti, kad turi būti tenkinamas bent vienas kriterijus, o 
ne visi. Kad derinį būtų galima laikyti „paketu“, pakanka vieno kriterijaus (10 
konstatuojamojoje dalyje pateikiama nuoroda į „alternatyvius kriterijus“).

Pakeitimas 15

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio pirmos pastraipos 2 punkto i papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

i) įsigyjamos vienoje pardavimo vietoje 
atliekant tą patį užsakymą,

i) įsigyjamos vienoje pardavimo vietoje 
atliekant tą patį užsakymą, įskaitant 
atvejus, kai išrašomos atskiros sąskaitos,

Or. en
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Pagrindimas

Dabartinė direktyva taikoma ir tais atvejais, kai išrašomos atskiros sąskaitos (žr. Direktyvos 
90/134/EEB 2 straipsnio 1 dalį).

Pakeitimas 16

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio pirmos pastraipos 2 punkto v papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

v) įsigyjamos iš pavienių pardavėjų jiems 
naudojantis susietosiomis internetinio 
užsakymo sistemomis, o keliautojo vardas 
ir pavardė ar kiti duomenys, reikalingi 
užsakymo sandoriui atlikti, perduodami 
pardavėjų vienų kitiems ne vėliau kaip iki 
pirmosios paslaugos užsakymo 
patvirtinimo;

v) įsigyjamos iš to paties pardavėjo
internetinio užsakymo sistemomis;

Or. en

Pagrindimas

Šio pakeitimo tikslas – į sąvoką „paketas“ įtraukti to paties pardavėjo parduodamus kelionės 
derinius. Internetu perkamos paslaugos turėtų patekti į kelionės paslaugų rinkinio sąvokos 
taikymo sritį. Taip pat žr. 19 pakeitimą.

Pakeitimas 17

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio pirmos pastraipos 5 punkto įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5) kelionės paslaugų rinkinys – bent dviejų 
skirtingų kelionės paslaugų, teikiamų tos 
pačios kelionės ar atostogų metu, derinys, 
kuris nėra paketas ir dėl kurio sudaromos 
atskiros sutartys su atskirais kelionės 
paslaugų teikėjais, jei tas paslaugas padeda 
suderinti agentas:

5) kelionės paslaugų rinkinys – bent dviejų 
skirtingų kelionės paslaugų, teikiamų tos 
pačios kelionės ar atostogų metu, derinys, 
kuris nėra paketas ir dėl kurio sudaromos 
atskiros sutartys su atskirais kelionės 
paslaugų teikėjais, jei tas paslaugas padeda 
suderinti vienas iš šių paslaugų teikėjų 
arba agentas:

Or. en
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Pagrindimas

Siūlomas tekstas nėra aiškus atsižvelgiant į kelionės paslaugų rinkinio sukūrimą, kai 
pardavėjas parduoda paslaugą savo vardu ir tuomet sudaro palankias sąlygas keliautojui 
sudaryti sutartį su kitu paslaugų teikėju. Šiame pakeitime paaiškinama, kad tais atvejais, kai 
agentas parduoda savo paslaugą (pvz., oro vežėjas parduoda lėktuvo bilietą arba geležinkelio 
įmonė parduoda traukinio bilietą), kuri yra derinama su apgyvendinimo arba kita turizmo 
paslauga, šiam deriniui direktyva turėtų būti taikoma.

Pakeitimas 18

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio pirmos pastraipos 5 punkto a papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) remdamasis atskirais užsakymais, 
pateiktais organizuojant tą pačią kelionę ar 
vienoje pardavimo vietoje, arba

a) kai keliautojas organizuojant tą pačią 
kelionę ar vienoje pardavimo vietoje 
pasirenka paslaugas ir sutinka už jas 
sumokėti atskirai, jeigu jis, prieš 
įsipareigodamas laikytis kurios nors 
sutarties, yra aiškiai ir nedviprasmiškai 
patvariojoje laikmenoje informuojamas 
apie tai, kad negalės pasinaudoti pagal šią 
direktyvą paketą perkantiems 
keliautojams suteikiamomis teisėmis, 
išskyrus atvejus, kai pagal 2 dalies d 
punkte nustatytas sąlygas jis įsigyja 
kelionės paslaugų derinį;

Or. en

Pakeitimas 19

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio pirmos pastraipos 5 punkto a a papunktis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

aa) įsigyjamos iš pavienių pardavėjų jiems 
naudojantis susietosiomis internetinio
užsakymo sistemomis, o keliautojo vardas 
ir pavardė ar kiti užsakymo duomenys, 
reikalingi užsakymo sandoriui atlikti, 
perduodami pardavėjų vienų kitiems ne 
vėliau kaip iki pirmosios paslaugos 
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užsakymo patvirtinimo;

Or. en

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu į kelionės paslaugų rinkinius siekiama įtraukti internetu teikiamas paslaugas. 
Formuluotė parengta remiantis 2 dalies b punkto v papunkčiu ir atlikus reikalingus 
patikslinimus, siekiant užtikrinti, kad bet kokio duomenų perdavimo naudojant susietąsias 
užsakymo sistemas pakaktų kelionės paslaugų rinkiniui sukurti, kai toks rinkinys tampa tos 
pačios kelionės paslaugų deriniu. Vartotojams būtų labai sudėtinga suprasti, kokios rūšies 
atostogas jie užsisakė, jei jie turėtų atskirti perduodamų duomenų rūšis.

Pakeitimas 20

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio pirmos pastraipos 9 punkto b papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) padeda įsigyti kelionės paslaugų, 
sudarančių kelionės paslaugų rinkinį, 
padėdamas keliautojams sudaryti atskiras 
kelionės paslaugų sutartis su atskirais 
paslaugų teikėjais;

b) padeda įsigyti kelionės paslaugų, 
sudarančių kelionės paslaugų rinkinį, 
padėdamas keliautojams sudaryti atskiras 
kelionės paslaugų sutartis su atskirais 
paslaugų teikėjais, tarp kurių galėtų būti ir 
pats agentas;

Or. en

Pagrindimas

Siūlomas tekstas nėra aiškus atsižvelgiant į kelionės paslaugų rinkinio sukūrimą, kai 
pardavėjas parduoda paslaugą savo vardu ir tuomet sudaro palankias sąlygas keliautojui 
sudaryti sutartį su kitu paslaugų teikėju. Šiame pakeitime paaiškinama, kad tais atvejais, kai 
agentas parduoda savo paslaugą (pvz., oro vežėjas parduoda lėktuvo bilietą arba geležinkelio 
įmonė parduoda traukinio bilietą), kuri yra derinama su apgyvendinimo arba kita turizmo 
paslauga, šiam deriniui direktyva turėtų būti taikoma.

Pakeitimas 21

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio 1 dalies a punkto i papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

i) kelionės paskirties vieta (-os), maršrutas i) kelionės paskirties vieta (-os), maršrutas 
ir buvimo laikotarpis, nurodant datas, ir 
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ir buvimo laikotarpis, nurodant datas; nakvynių skaičių;

Or. en

Pakeitimas 22

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio 1 dalies a punkto iii papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

iii) apgyvendinimo vieta, ypatumai ir
kategorija;

iii) vieta, ypatumai, kategorija ir, kai 
įmanoma, apgyvendinimo vieta, įskaitant 
kambario kategoriją ir pagrindinius jo 
ypatumus;

Or. en

Pakeitimas 23

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio 1 dalies a punkto iii a papunktis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

iiia) išsamus apgyvendinimo vietoje 
prieinamų paslaugų aprašas, įskaitant 
informaciją apie visas aplinkybes, dėl 
kurių galėtų būti teikiamos prastesnės 
kokybės paslaugos;

Or. en

Pagrindimas

Aplinkybės, dėl kurių galėtų būti teikiamos prastesnės kokybės paslaugos, pvz., šalia arba 
netoli viešbučio vykdomi lauko darbai, prastos kokybės arba neveikianti paslaugų teikimo 
įranga.

Pakeitimas 24

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio 1 dalies a punkto iii b papunktis (naujas)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

iiib) paketo ir apgyvendinimo tikslinė 
grupė;

Or. en

Pagrindimas

Vartotojai turėtų būti informuojami apie siūlomo paketo ir apgyvendinimo tikslinę grupę 
(pvz., šeimos su vaikais, vyresnio amžiaus žmonės, aktyvūs žmonės ir pan.).

Pakeitimas 25

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio 1 dalies a punkto vii papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

vii) kelionės ar atostogų pritaikymas 
žmonėms su judėjimo negalia;

vii) kelionės ar atostogų pritaikymas 
žmonėms su judėjimo negalia, jei to 
pašoma;

Or. en

Pakeitimas 26

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio 1 dalies c a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ca) ar keliautojas turi teisę atsisakyti 
sutarties ir, jei tokia teisė suteikiama, jos 
įgyvendinimo sąlygos, terminai ir tvarka;

Or. en

Pakeitimas 27

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio 1 dalies d a punktas (naujas)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

da) informacija apie organizatoriaus ir 
agento apsaugą nuo nemokumo ir 
atsakomybės draudimą;

Or. en

Pakeitimas 28

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio 1 dalies f punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

f) bendro pobūdžio informacija apie paso ir 
vizos reikalavimus, įskaitant apytikrę vizos 
išdavimo atitinkamos valstybės narės 
piliečiams proceso trukmę, ir informacija 
apie sveikatos klausimus;

f) bendro pobūdžio informacija apie paso ir 
vizos reikalavimus, įskaitant apytikrę vizos 
išdavimo atitinkamos valstybės narės 
piliečiams ir atitinkamam keliautojui 
paprašius pagal jo pilietybę, proceso 
trukmę, ir informacija apie sveikatos 
klausimus;

Or. en

Pagrindimas

Kai kurie pardavėjai šią pareigą aiškina siaurai. Todėl jie pateikia tik informaciją apie vizos 
reikalavimus, kurie taikomi pardavėjo šalies piliečiams.

Pakeitimas 29

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio 1 dalies g a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ga) organizacijos viduje nustatyta skundų 
nagrinėjimo tvarka ir galimybė bei 
terminai pasinaudoti neteisminiais ginčų 
sprendimo būdais ir teisių gynimo 
priemonėmis;

Or. en
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Pakeitimas 30

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio 1 dalies g b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

gb) prireikus informacija apie kelionės 
tikslo vietoje arba jos apylinkėse galinčią 
kilti riziką, susijusią su gaivalinėmis 
nelaimėmis, visuomenės sveikata, viešąja 
tvarka, terorizmu ir t. t.;

Or. en

Pakeitimas 31

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. 1 dalyje nurodyta informacija 
pateikiama aiškiai ir nedviprasmiškai.

2. 1 dalyje nurodyta informacija 
pateikiama aiškiai ir nedviprasmiškai. 
Sutartis sudarant ne prekybai skirtose 
patalpose, informacija taip pat pateikiama 
popierine forma.

Or. en

Pakeitimas 32

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės užtikrina, kad 
organizatorius nepakeistų keliautojui 
teikiamos 4 straipsnio 1 dalies a, c, d, e ir g 
punktuose nurodytos informacijos, išskyrus 
atvejus, kai organizatorius pasilieka teisę 
keisti šią informaciją bei aiškiai ir 

1. Valstybės narės užtikrina, kad 
organizatorius nepakeistų keliautojui 
teikiamos 4 straipsnio 1 dalies a, c, ca, d, e,
g ir ga punktuose nurodytos informacijos, 
išskyrus atvejus, kai organizatorius 
pasilieka teisę keisti šią informaciją bei 
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nedviprasmiškai informuoja keliautoją apie 
šiuos pokyčius prieš sudarant sutartį.

aiškiai ir nedviprasmiškai informuoja 
keliautoją apie šiuos pokyčius prieš 
sudarant sutartį.

Or. en

Pakeitimas 33

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnio 2 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) organizatoriaus vietos atstovo ar 
informacijos centro, į kurį gali kreiptis 
keliautojas, kuriam kyla problemų, 
pavadinimas, adresas, telefono numeris ir 
e. pašto adresas, arba, jei tokio atstovo ar 
informacijos centro nėra, skubios pagalbos 
telefono numeris ar kiti būdai susisiekti su 
organizatoriumi;

d) organizatoriaus vietos atstovo ar 
informacijos centro, į kurį gali kreiptis 
keliautojas, kuriam kyla problemų, 
pavadinimas, adresas, telefono numeris 
(kuriuo skambinant mokamas įprastas 
tarifas, o atsiliepiama ne ilgiau kaip per 
penkias minutes) ir e. pašto adresas, arba, 
jei tokio atstovo ar informacijos centro 
nėra, skubios pagalbos telefono numeris 
(kuriuo skambinant mokamas įprastas 
tarifas, o atsiliepiama ne ilgiau kaip per 
penkias minutes) ar kiti būdai susisiekti su 
organizatoriumi;

Or. en

Pakeitimas 34

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnio 2 dalies f punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

f) jeigu kelionės paslaugų paketu, į kurį 
įeina apgyvendinimo paslauga, naudojasi 
nepilnametis, informacija, kuri leistų 
tiesiogiai susisiekti su nepilnamečiu ar 
atsakingu asmeniu jo buvimo vietoje;

f) jeigu kelionės paslaugų paketu, į kurį 
įeina apgyvendinimo paslauga, naudojasi 
nepilnametis (kurio nelydi vienas iš tėvų 
arba teisinis globėjas), informacija, kuri 
leistų tiesiogiai susisiekti su nepilnamečiu 
ar atsakingu asmeniu jo buvimo vietoje;

Or. en
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Pagrindimas

Reikėtų paaiškinti, kad informacija teikiama tik tuo atveju, jei nepilnametis keliauja vienas. 
Kitais atvejais organizatoriai turėtų pateikti tokią informaciją tais atvejais, kai nepilnametis 
keliauja kartu su savo tėvais arba šeima.

Pakeitimas 35

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnio 2 dalies g punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

g) informacija apie esamus alternatyvaus 
bei elektroninio ginčų sprendimo
mechanizmus.

g) informacija apie organizacijos viduje 
nustatytą skundų nagrinėjimo tvarką ir 
galimybę bei terminus pasinaudoti 
neteisminiais ginčų sprendimo būdais ir 
teisių gynimo priemonėmis;

Or. en

Pakeitimas 36

Pasiūlymas dėl direktyvos
7 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės užtikrina, kad 
keliautojui būtų suteikta galimybė perduoti 
sutartį kitam asmeniui, kuris tenkina visas 
sutarčiai taikomas sąlygas, jeigu tas 
keliautojas iki paketo pradžios deramai 
praneša apie tai organizatoriui patvariojoje 
laikmenoje.

1. Valstybės narės užtikrina, kad 
keliautojui būtų suteikta galimybė perduoti 
sutartį kitam asmeniui, kuris tenkina visas 
sutarčiai taikomas sąlygas, jeigu tas 
keliautojas iki paketo pradžios deramai 
praneša apie tai organizatoriui ar agentui 
patvariojoje laikmenoje.

Or. en

Pakeitimas 37

Pasiūlymas dėl direktyvos
8 straipsnio 2 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. 1 dalyje nurodytas kainos padidinimas 
negali viršyti 10 proc. paketo kainos.

2. 1 dalyje nurodytas kainos padidinimas 
negali viršyti 5 proc. paketo kainos.

Or. en

Pagrindimas

Dėl 10 proc. ribos keliautojas patirtų pernelyg didelę naštą, ypač tais atvejais, kai paketo 
kaina yra didelė ir (arba) kai vieną paketą įsigyja daug kelionės dalyvių, pvz., šeimos 
(kiekvienas šeimos narys moka 10 proc. didesnę paketo kainą). Kai kuriuose nacionalinės 
teisės aktuose, kuriuose leidžiama didinti kainas, nustatyta mažesnė nei 10 proc. riba. Kitose 
šalyse kainą apskritai draudžiama didinti arba vartotojas gali nutraukti sutartį dėl 
padidėjusios kelionės kainos.

Pakeitimas 38

Pasiūlymas dėl direktyvos
8 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. 1 dalyje nurodytas kainos padidinimas 
galioja tik tuo atveju, jei organizatorius 
apie jį praneša keliautojui pateikdamas 
patvariojoje laikmenoje paaiškinimą ir 
skaičiavimus iki paketo pradžios likus ne 
mažiau kaip 20 dienų.

3. 1 dalyje nurodytas kainos padidinimas 
galioja tik tuo atveju, jei organizatorius 
apie jį praneša keliautojui pateikdamas 
patvariojoje laikmenoje paaiškinimą ir 
skaičiavimus iki paketo pradžios likus ne 
mažiau kaip 30 dienų.

Or. en

Pagrindimas

Keliautojas, prieš paketo pradžią, iš anksto turėtų žinoti galutinę produkto kainą, kad 
prireikus galėtų nutraukti sutartį ir pasinaudoti alternatyviomis kelionės paslaugomis.

Pakeitimas 39

Pasiūlymas dėl direktyvos
8 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a. Jei keliautojas nesutinka su 2 dalyje 
nurodytu kainos padidėjimu, jam 
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suteikiama teisė be jokių sankcijų 
nutraukti sutartį.

Or. en

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu keliautojui suteikiama teisė be jokių sankcijų nutraukti sutartį. Pakeitimas 
atitinka dabartinės direktyvos nuostatas, susijusias su dideliu kainos padidėjimu.

Pakeitimas 40

Pasiūlymas dėl direktyvos
9 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) organizatorius pasilieka tokią teisę
sutartyje,

a) organizatorius nurodo pagrįstą, 
konkrečiai sutartyje nurodytą priežastį,

Or. en

Pagrindimas

Suderinama su Nesąžiningų sutarties sąlygų direktyvos priedo j punktu.

Pakeitimas 41

Pasiūlymas dėl direktyvos
9 straipsnio 2 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Jeigu iki paketo pradžios organizatorius 
yra priverstas iš esmės pakeisti esminius 
kelionės paslaugų ypatumus, nustatytus 4 
straipsnio 1 dalies a punkte, ar 
specialiuosius reikalavimus, nustatytus 6 
straipsnio 2 dalies a punkte, jis 
nedelsdamas patvariojoje laikmenoje 
aiškiai ir nedviprasmiškai informuoja 
keliautoją apie:

2. Jeigu iki paketo pradžios organizatorius 
yra priverstas iš esmės pakeisti esminius 
kelionės paslaugų ypatumus, nustatytus 4 
straipsnio 1 dalies a punkte, ar 
specialiuosius reikalavimus, nustatytus 6 
straipsnio 2 dalies a punkte, jis 
nedelsdamas patvariojoje laikmenoje 
aiškiai ir nedviprasmiškai informuoja 
keliautoją apie siūlomus pakeitimus. 
Keliautojas turi teisę:

a) siūlomus pakeitimus ir a) be jokių sankcijų nutraukti sutartį arba
b) galimybę keliautojui per nustatytą 
pagrįstą laikotarpį nutraukti sutartį 

b) pritarti pakeitimams, arba
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nemokant baudos ir kad to nepadarius 
bus laikoma, kad keliautojas su siūlomais 
pakeitimais sutinka.

c) gauti lygiavertį prastesnės arba 
geresnės kokybės paketo pasiūlymą.

Or. en

Pagrindimas

Dabartinės direktyvos 4 straipsnio 5 dalyje keliautojui suteikiama teisė užuot nutraukus 
sutartį gauti lygiavertį, prastesnės arba geresnės kokybės paketo pasiūlymą. Keliautojas 
sutikimą turėtų duoti aiškiai, o ne tyliai pritardamas.

Pakeitimas 42

Pasiūlymas dėl direktyvos
9 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Jeigu dėl antroje dalyje nurodytų 
sutarties pakeitimų suprastėja paketo 
kokybė ar sumažėja jo kaina, keliautojui 
suteikiama teisė mokėti atitinkamai 
mažesnę kainą.

3. Jeigu dėl antroje dalyje nurodytų 
sutarties pakeitimų arba pakaitinio paketo 
suprastėja paketo kokybė ar sumažėja jo 
kaina, keliautojui suteikiama teisė mokėti 
atitinkamai mažesnę kainą.

Or. en

Pakeitimas 43

Pasiūlymas dėl direktyvos
9 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Jeigu vadovaujantis 2 dalies b punktu 
sutartis nutraukiama, organizatorius per 
14 dienų nuo sutarties nutraukimo grąžina 
visas keliautojo sumokėtas sumas. 
Vadovaujantis 12 straipsniu tam tikrais 
atvejais keliautojui suteikiama teisė gauti 
kompensaciją.

4. Jeigu vadovaujantis 2 dalies a punktu 
sutartis nutraukiama, organizatorius per 
14 dienų nuo sutarties nutraukimo grąžina 
visas keliautojo sumokėtas sumas. 
Vadovaujantis 12 straipsniu tam tikrais 
atvejais keliautojui suteikiama teisė gauti 
kompensaciją.

Or. en
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Pakeitimas 44

Pasiūlymas dėl direktyvos
10 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės užtikrina, kad 
keliautojas, sumokėjęs organizatoriui 
atitinkamą kompensaciją, galėtų nutraukti 
sutartį iki paketo pradžios. Sutartyje gali 
būti nustatyti pagrįsti standartiniai sutarties 
nutraukimo mokesčiai, kurių dydis 
priklauso nuo to, kada nutraukiama 
sutartis, kiek sumažėja įprastinės išlaidos ir 
kiek pajamų gaunama iš alternatyvaus 
kelionės paslaugų panaudojimo. Jei 
standartinių sutarties nutraukimo mokesčių 
nenustatyta, kompensacijos suma 
prilyginama paketo kainai, atėmus 
organizatoriaus nepatirtų išlaidų sumą.

1. Valstybės narės užtikrina, kad 
keliautojas, sumokėjęs organizatoriui 
atitinkamą kompensaciją, galėtų nutraukti 
sutartį iki paketo pradžios. Sutartyje gali 
būti nustatyti pagrįsti standartiniai sutarties 
nutraukimo mokesčiai, kurių dydis 
priklauso nuo to, kada nutraukiama 
sutartis, kiek sumažėja įprastinės išlaidos ir 
kiek pajamų gaunama iš alternatyvaus 
kelionės paslaugų panaudojimo. Jei 
standartinių sutarties nutraukimo mokesčių 
nenustatyta, kompensacijos suma 
prilyginama paketo kainai, atėmus 
organizatoriaus nepatirtų išlaidų sumą, 
kurią organizatorius gali pagrįsti ir kurios 
negalima susigrąžinti iš paslaugų teikėjų 
arba pasinaudojant alternatyviomis 
paslaugomis. Sutarties nutraukimo 
mokesčiai, įskaitant administracinius 
mokesčius, nėra nei neproporcingi, nei 
pernelyg dideli.

Or. en

Pakeitimas 45

Pasiūlymas dėl direktyvos
10 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Keliautojas turi teisę nutraukti sutartį iki 
paketo pradžios nemokėdamas 
kompensacijos, jeigu paskirties vietoje ar 
gretimuose regionuose atsiranda 
neišvengiamų ir nepaprastų aplinkybių, 
darančių didelį poveikį kelionės paslaugų 

2. Keliautojas turi teisę nutraukti sutartį iki 
paketo pradžios nemokėdamas 
kompensacijos, jeigu paskirties vietoje ar 
gretimuose regionuose atsiranda arba gali 
atsirasti neišvengiamų ir nepaprastų 
aplinkybių, darančių didelį poveikį 
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paketui. kelionės paslaugų paketui.

Neišvengiamomis ir nepaprastomis visų 
pirma laikomos tokios aplinkybės, apie 
kurias skelbiamos patikimos ir viešos 
ataskaitos, pavyzdžiui, valstybių narių 
valdžios institucijų rekomendacijos 
nevykti į tam tikras šalis;

Or. en

Pagrindimas

Aplinkybių neišvengiamumas ir nepaprastumas turėtų būti pagrįstas ne paties keliautojo 
vertinimu, bet objektyviais kriterijais (valstybių narių patarimai dėl kelionių). Tai galima 
pasiekti į 10 straipsnio 2 dalį įtraukiant paskutinį 26 konstatuojamosios dalies sakinį.

Pakeitimas 46

Pasiūlymas dėl direktyvos
10 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Keliautojas turi teisę nutraukti sutartį 
prieš paketo pradžią be kompensacijos, 
jeigu jis susiduria su neišvengiamomis ir 
nepaprastomis aplinkybėmis, visų pirma 
rimtus padarinius sukėlusiu nelaimingu 
atsitikimu, sunkia liga, šeimos nario 
mirtimi, jeigu šias nelaimes galima 
tinkamai pagrįsti dokumentais.

Or. en

Pagrindimas

Būtų nesąžininga numatyti galimybę organizatoriui atšaukti paketą dėl neišvengiamų ir 
nepaprastų aplinkybių (10 straipsnio 3 dalies b punktas), o šios galimybės nesuteikti 
keliautojui. Taip būtų iškraipoma šalių teisių ir pareigų pusiausvyra ir pažeidžiamas 
abipusiškumo principas. Todėl direktyvoje keliautojui turėtų būti suteikiama tokia pat teisė 
nutraukti sutartį dėl nepaprastų asmeninių aplinkybių.

Pakeitimas 47

Pasiūlymas dėl direktyvos
10 straipsnio 3 dalies įžanginė dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Organizatorius gali nutraukti sutartį 
nemokėdamas kompensacijos keliautojui,
jeigu:

3. Organizatorius gali nutraukti sutartį 
nemokėdamas kompensacijos keliautojui 
tik šiais atvejais:

Or. en

Pakeitimas 48

Pasiūlymas dėl direktyvos
10 straipsnio 3 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) paketą įsigijusių asmenų skaičius yra 
mažesnis nei sutartyje nurodytas 
minimalus skaičius ir jeigu organizatorius 
praneša keliautojui apie sutarties 
nutraukimą per sutartyje nurodytą 
laikotarpį ir ne vėliau nei likus 20 dienų iki 
paketo pradžios, arba

a) paketą įsigijusių asmenų skaičius yra 
mažesnis nei sutartyje nurodytas 
minimalus skaičius ir jeigu organizatorius 
praneša keliautojui apie sutarties 
nutraukimą per sutartyje nurodytą 
laikotarpį ir ne vėliau nei likus 20 dienų iki 
paketo pradžios, jeigu jis pasiūlo 
keliautojui lygiavertį arba geresnės 
kokybės paketą už tą pačią arba mažesnę 
kainą, arba

Or. en

Pagrindimas

Kadangi populiarūs paketai dažnai parduodami likus nemažai laiko iki atostogų sezono 
pradžios, keliautojui būtų sudėtinga per trumpą laiką rasti tinkamą pakaitinį paketą už 
prieinamą kainą.

Pakeitimas 49

Pasiūlymas dėl direktyvos
11 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės užtikrina, kad 
organizatorius atsakytų už sutartyje 
numatytų kelionės paslaugų suteikimą, 
nepriklausomai nuo to, ar tas paslaugas 

1. Valstybės narės užtikrina, kad 
organizatorius ir agentas kartu ir 
kiekvienas atskirai atsakytų už sutartyje 
numatytų kelionės paslaugų suteikimą, 
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teikia pats organizatorius, ar kiti paslaugų 
teikėjai.

nepriklausomai nuo to, ar tas paslaugas 
teikia pats organizatorius, ar kiti paslaugų 
teikėjai.

Or. en

Pagrindimas

Nustačius tik vienos šalies atsakomybę keliautojo teisių taikymas ir naudojimas taptų 
problematiškesnis, visų pirma tai pasakytina apie tarptautinius pirkimus, t. y. kai 
organizatorius nėra įsikūręs vartotojo gyvenamosios vietos šalyje. Pagal dabartinę direktyvą 
valstybėms narėms paliekama teisė nuspręsti, kas turėtų atsakyti vartotojui. Bendros 
atsakomybės principas įvairiais lygmenimis jau nustatytas daugelyje valstybių narių.

Pakeitimas 50

Pasiūlymas dėl direktyvos
11 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Jeigu kuri nors iš šių paslaugų teikiama 
ne taip, kaip nustatyta sutartyje, 
organizatorius turi pašalinti tokią neatitiktį, 
nebent tai būtų laikoma neproporcinga 
priemone.

2. Jeigu kuri nors iš šių paslaugų teikiama 
ne taip, kaip nustatyta sutartyje, 
organizatorius turi pašalinti tokią neatitiktį.

Or. en

Pagrindimas

Šis atsakomybės apribojimas nėra nustatytas dabartinėje direktyvoje. Būtų galima manyti, 
kad juo organizatoriui leidžiama visiškai panaikinti bet kokią atsakomybę, jei jis teigia, kad
neatitikties nebuvimas yra neproporcingas.

Pakeitimas 51

Pasiūlymas dėl direktyvos
11 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Kai dėl neišvengiamų ir nepaprastų
aplinkybių neįmanoma užtikrinti 
keliautojo grįžimo numatytu laiku, 
organizatorius dėl užsitęsusio buvimo 
privalo padengti ne didesnes kaip 100 

Išbraukta.
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EUR per dieną ir trijų nakvynių vienam 
keliautojui išlaidas.

Or. en

Pagrindimas

Šis apribojimas prieštarauja bendrai organizatoriaus pareigai rūpestingai elgtis ir teikti 
pagalbą ir jis nėra numatytas dabartinėje direktyvoje. Dėl paties kelionių paketų pobūdžio, 
kuriomis sukuriama pridėtinė vertė, palyginti su kitais kelionių produktais, turi būti 
nustatoma pareiga teikti pagalbą, ypač tais atvejais, kai susiduriama su neišvengiamomis 
arba nepaprastomis aplinkybėmis.

Pakeitimas 52

Pasiūlymas dėl direktyvos
11 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6. 5 dalyje nustatytas išlaidų apribojimas 
netaikomas asmenims su judėjimo 
negalia, kaip nustatyta 2006 m. liepos 5 d. 
Europos Parlamento ir Tarybos 
reglamente (EB) Nr. 1107/2006 dėl 
neįgalių asmenų ir ribotos judėsenos 
asmenų teisių keliaujant oru, ir juos 
lydintiems asmenims, nėščiosioms, be 
suaugusiųjų vykstantiems vaikams, taip 
pat asmenims, kuriems reikia specialios 
medicininės pagalbos, su sąlyga, kad 
organizatoriui apie specialias jų reikmes 
pranešta iki paketo pradžios likus ne 
mažiau kaip 48 valandoms. 
Organizatorius negali remtis 
neišvengiamomis ir nepaprastomis 
aplinkybėmis, kad apribotų 5 dalyje 
nurodytas išlaidas, jei atitinkamas 
transporto paslaugų teikėjas pagal
taikomus Sąjungos teisės aktus negali 
remtis tokiomis aplinkybėmis.

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Šis apribojimas prieštarauja bendrai organizatoriaus pareigai rūpestingai elgtis ir teikti 
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pagalbą ir jis nėra numatytas dabartinėje direktyvoje. Dėl paties kelionių paketų pobūdžio, 
kuriomis sukuriama pridėtinė vertė, palyginti su kitais kelionių produktais, turi būti 
nustatoma pareiga teikti pagalbą, ypač tais atvejais, kai susiduriama su neišvengiamomis 
arba nepaprastomis aplinkybėmis.

Pakeitimas 53

Pasiūlymas dėl direktyvos
11 straipsnio 7 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7a. Jeigu už sutartyje numatytų paslaugų 
nesuteikimą iš esmės yra atsakingas 
vežėjas, organizatorius gali prašyti, kad 
vežėjas atlygintų keliautojo žalą, kuri 
atsirado dėl negalėjimo pasinaudoti 
pakete numatytomis paslaugomis.

Or. en

Pagrindimas

31 konstatuojamojoje dalyje pabrėžiama, kad „organizatoriaus atsakomybė nedaro poveikio 
teisei išieškoti žalą iš trečiųjų šalių, įskaitant paslaugų teikėjus“. Siekiant užtikrinti teisinį 
tikrumą, tai turi atsispindėti ir straipsniuose. Vežėjas atlieka pagrindinį vaidmenį užtikrinant 
veiksmingą kelionės paketo įgyvendinimą. Ilgas vėlavimas arba atšaukimas gali turėti 
lemiamą įtaką likusioms kelionės paslaugoms, pvz., kruizo paslaugos, ir už tai organizatorius 
neatsako.

Pakeitimas 54

Pasiūlymas dėl direktyvos
12 straipsnio 3 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Keliautojui nesuteikiama teisė mokėti 
mažesnę kainą ir (arba) gauti 
kompensaciją už patirtą žalą, jeigu:

3. Keliautojui nesuteikiama teisė gauti 
kompensaciją už patirtą žalą, jeigu:

Or. en

Pagrindimas

Pasiūlyme kaltosios šalies mokamai kompensacijai ir dėl atitikties nebuvimo su kainos 
sumažinimu susijusiems teisių gynimo būdams taikoma ta pati tvarka. Keliautojui turėtų būti 
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suteikiama teisė mokėti mažesnę kainą, jei paketo paslaugos dėl neįprastų aplinkybių arba dėl 
trečiosios šalies kaltės neteikiamos arba teikiamos prastai.

Pakeitimas 55

Pasiūlymas dėl direktyvos
12 straipsnio 3 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) keliautojas nedelsdamas nepraneša 
organizatoriui apie vietoje nustatytą 
neatitiktį sutarčiai, jeigu reikalavimas 
pateikti tokią informaciją buvo aiškiai ir 
akivaizdžiai nustatytas sutartyje ir yra 
pagrįstas, atsižvelgiant į konkretaus atvejo 
aplinkybes.

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Sankcijų skyrimas už pavėluotą informavimą yra nesąžiningas ir neproporcingas. Kituose ES 
teisės aktuose, susijusiuose su vartotojais, tokių sankcijų nėra, be to, jos prieštarauja bendrai 
teisei gauti kompensaciją neatitikties atveju. Keliautojas apie atitikties nebuvimą gali 
nepranešti dėl įvairių priežasčių (nėra interneto ryšio, atoki vietovė, organizatorius yra 
nepasiekiamas ir t. t.). Šis apribojimas nėra nustatytas dabartinėje direktyvoje; dėl jo būtų 
sumažintas esamas apsaugos lygis.

Pakeitimas 56

Pasiūlymas dėl direktyvos
12 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Jeigu Sąjungos taikomomis 
tarptautinėmis konvencijomis yra 
ribojamas paslaugos, kuri yra paslaugų 
paketo dalis, teikėjų mokėtinos 
kompensacijos dydis ar sąlygos, tokie 
patys apribojimai taikomi ir organizatoriui. 
Jeigu paslaugos teikėjo mokėtinos 
kompensacijos dydis ribojamas 
tarptautinėmis konvencijomis, kurių 
Sąjunga neprivalo laikytis, valstybės narės 
gali atitinkamai apriboti organizatoriaus 

4. Jeigu Sąjungos taikomomis 
tarptautinėmis konvencijomis yra 
ribojamas paslaugos, kuri yra paslaugų 
paketo dalis, teikėjų mokėtinos 
kompensacijos dydis ar sąlygos, tokie 
patys apribojimai taikomi ir organizatoriui. 
Jeigu paslaugos teikėjo mokėtinos 
kompensacijos dydis ribojamas 
tarptautinėmis konvencijomis, kurių 
Sąjunga neprivalo laikytis, valstybės narės 
gali atitinkamai apriboti organizatoriaus 
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mokėtiną kompensaciją. Kitais atvejais 
organizatoriaus mokėtina kompensacija 
gali būti apribojama sutartimi, tačiau šis 
apribojimas negali būti taikomas kūno 
sužalojimo ar tyčinės žalos bei didelio 
aplaidumo atvejais ir kai kompensacija 
yra mažiau nei tris kartus didesnė už visą 
paketo kainą.

mokėtiną kompensaciją.

Or. en

Pagrindimas

Kai kuriose valstybėse narėse nustatyta, kad sutartyse negalima riboti kompensacijos už žalą. 
Remiantis visiško suderinimo principu tai reikštų, kad palankesni nacionaliniai įstatymai 
turėtų būti panaikinti.

Pakeitimas 57

Pasiūlymas dėl direktyvos
15 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės užtikrina, kad jų 
teritorijoje įsisteigę organizatoriai ir 
agentai, padedantys įsigyti kelionės 
paslaugų rinkinius, pateiktų keliautojų 
sumokėtų sumų veiksmingo bei skubaus 
grąžinimo ir, jei įtraukta ir keleivių vežimo 
paslauga, skubios ir veiksmingos tų 
asmenų repatriacijos nemokumo atveju 
garantą.

1. Valstybės narės užtikrina, kad jų 
teritorijoje įsisteigę paketų organizatoriai ir 
agentai, padedantys įsigyti kelionės 
paslaugų rinkinius, pateiktų keliautojų 
sumokėtų sumų veiksmingo bei skubaus 
grąžinimo garantą ir, kai įmanoma, 
užtikrintų, kad paketo paslaugos jų arba 
kurių nors paslaugų teikėjų nemokumo 
atveju būtų toliau teikiamos. Jei įtraukta ir 
keleivių vežimo paslauga, valstybės narės 
užtikrina, kad jų teritorijoje įsisteigę 
keleivių vežėjai gautų keleivių sumokėtų 
sumų arba skubios ir veiksmingos tų 
asmenų repatriacijos nemokumo atveju 
garantą.

Or. en

Pagrindimas

34 konstatuojamojoje dalyje pabrėžiama, kad paketų organizatoriai ir kelionių paslaugų 
rinkinių agentai įpareigojami ne tik apsidrausti nuo savo nemokumo, bet ir nuo bet kokio 
paslaugų teikimo grandinėje dalyvaujančio paslaugų teikėjo nemokumo. Tai būtina paaiškinti 
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direktyvos dėstomojoje dalyje. Jei įtraukta ir keleivių vežimo paslauga, organizatorius ir 
agentas vežėjo nemokumo atveju neturėtų atsakyti už keleivio sumokėtų sumų grąžinimą arba 
repatriaciją.

Pakeitimas 58

Pasiūlymas dėl direktyvos
16 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės pripažįsta, kad 
nacionalinių taisyklių, kuriomis 
perkeliamas 15 straipsnis, reikalavimus 
atitinka bet kokia apsauga nemokumo 
atveju, kurią organizatorius ar agentas, 
padedantis įsigyti kelionės paslaugų 
rinkinius, užtikrina vadovaudamasis savo 
įsisteigimo valstybės narės taisyklėmis, 
kuriomis į nacionalinę teisę perkeliamos 15 
straipsnio nuostatos.

1. Valstybės narės pripažįsta, kad 
nacionalinių taisyklių, kuriomis 
perkeliamas 15 straipsnis, reikalavimus 
atitinka bet kokia apsauga nemokumo 
atveju, kurią organizatorius, agentas, 
padedantis įsigyti kelionės paslaugų 
rinkinius, arba keleivių vežėjas užtikrina 
vadovaudamasis savo įsisteigimo valstybės 
narės taisyklėmis, kuriomis į nacionalinę 
teisę perkeliamos 15 straipsnio nuostatos.

Or. en

Pakeitimas 59

Pasiūlymas dėl direktyvos
16 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Centralizuoti informacijos centrai teikia 
vieni kitiems visą būtiną informaciją apie
nacionalines apsaugos nemokumo atveju 
sistemas ir nurodo organizacijos (-ų), 
užtikrinančios (-ių) konkretaus jų 
teritorijoje įsisteigusio pardavėjo apsaugą 
nemokumo atveju, pavadinimą (-us). Šie 
centrai suteikia vienas kitam prieigą prie 
organizatorių ir agentų, padedančių įsigyti 
kelionės paslaugų rinkinius, kurie vykdo 
savo prievolę užtikrinti apsaugą 
nemokumo atveju, sąrašų.

3. Centralizuoti informacijos centrai teikia 
vieni kitiems visą būtiną informaciją apie 
nacionalines apsaugos nemokumo atveju 
sistemas ir nurodo organizacijos (-ų), 
užtikrinančios (-ių) konkretaus jų 
teritorijoje įsisteigusio pardavėjo apsaugą 
nemokumo atveju, pavadinimą (-us). Šie 
centrai suteikia vienas kitam prieigą prie 
organizatorių, agentų, padedančių įsigyti 
kelionės paslaugų rinkinius, ir keleivių 
vežėjų, kurie vykdo savo prievolę užtikrinti 
apsaugą nemokumo atveju, sąrašų.

Or. en
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Pakeitimas 60

Pasiūlymas dėl direktyvos
16 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Jei valstybei narei kyla abejonių dėl 
kitoje valstybėje narėje įsisteigusių ir jų 
teritorijoje veikiančių organizatorių ir
agentų, padedančių įsigyti kelionės 
paslaugų rinkinius, užtikrinamos apsaugos
nemokumo atveju, ji gali prašyti 
įsisteigimo valstybės narės paaiškinimo. 
Valstybės narės į kitų valstybių narių 
prašymus atsiliepia per 15 darbo dienų nuo 
tų prašymų gavimo dienos.

4. Jei valstybei narei kyla abejonių dėl 
kitoje valstybėje narėje įsisteigusių ir jų 
teritorijoje veikiančių organizatorių, 
agentų, padedančių įsigyti kelionės 
paslaugų rinkinius, arba keleivių vežėjų 
užtikrinamos apsaugos nemokumo atveju, 
ji gali prašyti įsisteigimo valstybės narės 
paaiškinimo. Valstybės narės į kitų 
valstybių narių prašymus atsiliepia per 15 
darbo dienų nuo tų prašymų gavimo 
dienos.

Or. en

Pakeitimas 61

Pasiūlymas dėl direktyvos
17 straipsnio pirmos pastraipos b a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ba) pagrindinius kelionės paslaugų 
ypatumus, atsižvelgiant į atitinkamos 
priemonės poreikį;

Or. en

Pagrindimas

Žr. Vartotojų teisių direktyvos 5 straipsnio 1 dalies a punktą. Priemonė – informacijos 
perdavimui naudojama įranga, pvz., kompiuteris arba mobilusis telefonas.

Pakeitimas 62

Pasiūlymas dėl direktyvos
17 straipsnio pirmos pastraipos b b punktas (naujas)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

bb) jei parduotos paslaugos yra susijusios 
su apgyvendinimu, pavadinimu ir 
kategorija, įskaitant kambario kategoriją 
ir pagrindinius jo ypatumus;

Or. en

Pakeitimas 63

Pasiūlymas dėl direktyvos
17 straipsnio pirmos pastraipos b c punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

bc) agento įmonės pavadinimas, adresas, 
telefono numeris ir e. pašto adresas;

Or. en

Pakeitimas 64

Pasiūlymas dėl direktyvos
17 straipsnio pirmos pastraipos b d punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

bd) bendra paslaugų kaina, įskaičiuojant 
visus mokesčius ir, prireikus, papildomas 
įmokas, rinkliavas ir kitas išlaidas, arba –
tais atvejais, kai šios išlaidos dėl pagrįstų 
priežasčių negali būti apskaičiuotos iš 
anksto – informacija, kad keliautojui gali 
tekti padengti tokias papildomas išlaidas, 
ir galutinės kainos nustatymo tvarka;

Or. en
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Pakeitimas 65

Pasiūlymas dėl direktyvos
17 straipsnio pirmos pastraipos b e punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

be) informacija apie išlaidų, kurių 
negalima iš anksto nustatyti, 
apskaičiavimo tvarka, įskaitant galimą 
kainos padidėjimą sudarius sutartį;

Or. en

Pakeitimas 66

Pasiūlymas dėl direktyvos
17 straipsnio pirmos pastraipos b f punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

bf) mokėjimo tvarka ir prireikus 
keliautojo mokėtinos įmokos ar suteiktinų 
kitų finansinių garantijų reikalavimai ir 
sąlygos;

Or. en

Pakeitimas 67

Pasiūlymas dėl direktyvos
17 straipsnio pirmos pastraipos b g punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

bg) jei įtrauktos ir transporto paslaugos, 
bendro pobūdžio informacija apie paso ir 
vizos reikalavimus, įskaitant apytikrę vizos 
išdavimo visiems keliautojams, įskaitant 
kitų valstybių narių piliečius, proceso 
trukmę, ir informacija apie sveikatos 
klausimus;

Or. en
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Pakeitimas 68

Pasiūlymas dėl direktyvos
17 straipsnio pirmos pastraipos b h punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

bh) prireikus informacija apie kelionės 
tikslo vietoje arba jos apylinkėse galinčią 
kilti riziką, susijusią su gaivalinėmis 
nelaimėmis, visuomenės sveikata, viešąja 
tvarką, terorizmu ir t. t.;

Or. en

Pakeitimas 69

Pasiūlymas dėl direktyvos
17 straipsnio pirmos pastraipos b i punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

bi) informacija apie tai, ar keliautojas turi 
teisę atsisakyti sutarties ir, jei tokia teisė 
suteikiama, jos įgyvendinimo sąlygos, 
terminai ir tvarka;

Or. en

Pakeitimas 70

Pasiūlymas dėl direktyvos
17 straipsnio pirmos pastraipos b j punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

bj) informacija apie organizacijos viduje 
nustatytą skundų nagrinėjimo tvarką ir 
galimybę bei terminus pasinaudoti 
neteisminiais ginčų sprendimo būdais ir 
teisių gynimo priemonėmis;
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Or. en

Pakeitimas 71

Pasiūlymas dėl direktyvos
17 straipsnio 1 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Jei kelionės paslaugų rinkinius 
parduodantys agentai nesilaiko 1 dalies b 
punkte nustatytų reikalavimų, jie laikosi 
tokių pat pareigų, kaip ir paketų 
organizatoriai.

Or. en

Pakeitimas 72

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 a skyrius (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Pavienės kelionės paslaugos

Or. en

Pakeitimas 73

Pasiūlymas dėl direktyvos
17 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

17a straipsnis
Pavienes kelionės paslaugas 

parduodantiems tarpiniams agentams 
taikomi informacijos reikalavimai

1. Valstybės narės užtikrina, kad prieš 
keliautojui įsipareigojant laikytis bet 
kurios kitos sutarties arba atitinkamo 
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pavienes kelionės paslaugas, kurias tiekia 
kitas paslaugų teikėjas, parduodančio 
tarpinio agento pateikto pasiūlymo, 
agentas aiškiai ir nedviprasmiškai 
nurodytų:
a) pagrindinius paslaugos ypatumus, 
atsižvelgiant į atitinkamos priemonės 
poreikį;
b) jei parduota paslauga yra susijusi su 
apgyvendinimu, pavadinimu ir kategorija, 
įskaitant kambario kategoriją ir 
pagrindinius jo ypatumus;
c) agento įmonės pavadinimą, adresą, 
telefono numerį ir e. pašto adresą;
d) bendrą paslaugos kainą, įskaičiuojant 
visus mokesčius ir, prireikus, papildomas 
įmokas, rinkliavas ir kitas išlaidas, arba –
tais atvejais, kai šios išlaidos dėl pagrįstų 
priežasčių negali būti apskaičiuotos iš 
anksto – informaciją, kad keliautojui gali 
tekti padengti tokias papildomas išlaidas, 
ir galutinės kainos nustatymo tvarką;
e) informaciją apie išlaidų, kurių 
negalima iš anksto nustatyti, 
apskaičiavimo tvarką, įskaitant galimą 
kainos padidėjimą sudarius sutartį;
f) mokėjimo tvarką ir, prireikus, 
keliautojo mokėtinos įmokos ar suteiktinų 
kitų finansinių garantijų reikalavimus ir 
sąlygas;
g) transporto paslaugų atveju bendrą 
informaciją apie paso ir vizos 
reikalavimus, įskaitant vidutinį vizos 
išdavimo terminą, taikomus keliautojui 
atsižvelgiant į jo pilietybę, ir informaciją 
apie su sveikata susijusius formalumus;
h) prireikus informaciją apie kelionės 
tikslo vietoje arba jos apylinkėse galinčią 
kilti riziką, susijusią su gaivalinėmis 
nelaimėmis, visuomenės sveikata, viešąja 
tvarką, terorizmu ir t. t.;
i) informaciją apie tai, ar keliautojas turi 
teisę atsisakyti sutarties ir, jei tokia teisė 
suteikiama, jos įgyvendinimo sąlygos, 
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terminai ir tvarka;
j) informaciją apie organizacijos viduje 
nustatytą skundų nagrinėjimo tvarką ir 
galimybę bei terminus pasinaudoti 
neteisminiais ginčų sprendimo būdais ir 
teisių gynimo priemonėmis.
2. Valstybės narės užtikrina, kad pavienes 
kelionės paslaugas, kurias teikia kitas 
paslaugų teikėjas, parduodantys tarpiniai 
agentai nedelsdami ir ne vėliau kaip per 
24 valandas nuo užsakymo momento 
nusiųstų užsakymo patvirtinimą, išskyrus 
atvejus, kai patvirtinimo išsiųsti 
nedelsiant nebūtina.
3. Valstybės narės užtikrina, kad pavienes 
kelionės paslaugas, kurias teikia kitas 
paslaugų teikėjas, parduodantys tarpiniai 
agentai atsakytų už bet kokias užsakymo 
procese padarytas klaidas.

Or. en

Pagrindimas

Vartotojų organizacijos nurodė keletą atvejų, kai dėl tarpininkų parduotų pavienių kelionės 
paslaugų nukentėjo vartotojai. Todėl būtina nustatyti tam tikras minimalias pareigas, kurių 
turi laikytis šių paslaugų pardavėjai. Dėl teisinės spragos šioje srityje kiltų daug problemų, 
nes rinkoje trečiosios šalys vis dažniau parduoda pavienes kelionės paslaugas, o vartotojai 
vis dažniau organizuoja savo keliones savarankiškai.

Pakeitimas 74

Pasiūlymas dėl direktyvos
18 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

18a straipsnis
Už EEE ribų įsisteigusių organizatorių 

arba agentų pareigos
Valstybės narės užtikrina, kad už EEE 
ribų įsisteigę ir tiesiogiai valstybės narės 
teritorijoje paslaugas parduodantys 
organizatoriai arba agentai, padedantys 
įsigyti kelionės paslaugų rinkinius, 



PA\1010679LT.doc 41/42 PE524.534v01-00

LT

laikytųsi šioje direktyvoje nustatytų 
pareigų.

Or. en

Pagrindimas

Valstybės narės turėtų užtikrinti, kad visiems jų teritorijoje parduodamiems paketams ir 
kelionių paslaugų rinkiniams būtų taikomos šios direktyvos nuostatos, o ne tik jų teritorijoje 
įsisteigusiems organizatoriams ir agentams. Valstybėje narėje paketus ir kelionės rinkinių 
paslaugas perkantys keliautojai turėtų turėti teisę naudotis direktyvoje numatyta apsauga, 
nepaisant organizatoriaus arba agento įsisteigimo vietos.

Pakeitimas 75

Pasiūlymas dėl direktyvos
18 b straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

18b straipsnis
Oficialūs sutarčių reikalavimai

1. Valstybės narės užtikrina, kad visos 
sutartys, kurioms taikoma ši direktyva, 
būtų parengtos aiškia ir suprantama 
kalba ir būtų įskaitomos. Sutarties kalba 
yra ta, kuria informacija buvo teikiama 
iki sutarties sudarymo.
2. Sutartis sudaroma naudojant patvariąją 
laikmeną. Sutartis sudarant ne prekybai 
skirtose patalpose ji taip pat sudaroma 
popierine forma.
3. Jeigu sutartis sudaroma telefonu, 
pardavėjas patvirtina keliautojui pateiktą 
pasiūlymą patvariojoje laikmenoje ir 
keliautojui teisinės pareigos atsiranda tik 
pasirašius sutartį arba patvariojoje 
laikmenoje išsiuntus savo rašytinį 
sutikimą.

Or. en
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Pakeitimas 76

Pasiūlymas dėl direktyvos
18 c straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

18c straipsnis
Teisė atsisakyti sutarties

1. Valstybės narės užtikrina, kad 
keliautojui būtų suteiktas 24 valandų 
terminas, per kurį jis gali atsisakyti 
sutarties, ir 14 dienų terminas atsisakyti 
sutarties, kuri buvo sudaryta ne prekybai 
skirtose patalpose. Šiuo atveju keliautojas 
neprivalo nurodyti jokios priežasties ir 
patirti kokių nors išlaidų, jeigu jis, 
naudodamas patvariąją laikmeną, 
pardavėją apie tai informuoja likus ne 
mažiau kaip 48 valandoms iki paslaugų 
teikimo pradžios.
2. Pardavėjas nedelsdamas ir ne vėliau 
kaip per 14 dienų po to, kai jis gauna 
pranešimą apie vartotojo sprendimą 
atsisakyti sutarties, atlygina visas 
keliautojo sumokėtas sumas.
3. Jeigu pardavėjas aiškiai ir 
nedviprasmiškai neinformavo keliautojo 
apie teisę atsisakyti sutarties, keliautojas 
turi teisę nutraukti sutartį be jokių 
sankcijų. 

Or. en

Pagrindimas

Analogiškai pagal nuostatas dėl teisės atsisakyti sutarties, kurios nustatytos Vartotojų teisių 
direktyvos 9 straipsnio 1 dalyje, 10 straipsnio 1 dalyje ir 13 straipsnio 1 dalyje. Šios 
nuostatos šiuo metu netaikomos Kelionių paketų direktyvai.


