
PA\1010679LV.doc PE524.534v01-00

LV Vienoti daudzveidībā LV

EIROPAS PARLAMENTS 2009 - 2014

Transporta un tūrisma komiteja

2013/0246(COD)

3.12.2013

ATZINUMA PROJEKTS
Sniegusi Transporta un tūrisma komiteja

Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komitejai

par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvai par kompleksiem 
ceļojumiem un atbalstītiem ceļojumu pakalpojumiem, ar ko groza Regulu 
(EK) Nr. 2006/2004, Direktīvu 2011/83/ES un atceļ Padomes Direktīvu 
90/314/EEK
(COM(2013)0512 – C7-0215/2013 – 2013/0246(COD))

Atzinumu sagatavoja: Bogusław Liberadzki



PE524.534v01-00 2/45 PA\1010679LV.doc

LV

PA_Legam



PA\1010679LV.doc 3/45 PE524.534v01-00

LV

ĪSS PAMATOJUMS

I. Komplekso ceļojumu direktīvas pārskatīšana

Patērētājiem aizsardzība īpaši nepieciešama ir ceļojumu laikā, un šā iemesla dēļ 1990. gadā 
pieņēma Komplekso ceļojumu direktīvu. Tomēr kopš tā laika ceļojumu tirgū notikušas 
būtiskas izmaiņas. Tiešsaistes tirdzniecības attīstība un gaisa satiksmes nozares liberalizācijas 
dēļ mainījies veids, kādā patērētāji organizē savas brīvdienas. Patērētāji arvien aktīvāk 
iesaistās savu brīvdienu plānošanā un pielāgošanā savām īpašajām vajadzībām, jo īpaši 
ceļojumu pakalpojumu kombinēšanai izmantojot internetu, nevis izraugoties no gatavu 
komplekso ceļojumu piedāvājuma.

Šīs izmaiņas rada arvien lielākas neskaidrības par to, uz kurām situācijām un darījumiem 
attiecas ES noteikumi par kompleksiem ceļojumiem un kuri no to piemērošanas jomas ir 
izslēgti. Patērētāji bieži vien konstatē, ka nezina par aizsardzību, ko konkrētajās situācijās viņi 
var saņemt. Tāpēc ir acīmredzams, ka šis tiesību akts ir jāpapildina, lai iekļautu pārdošanas 
veidus, kuru nebija laikā, kad tika pieņemta patlaban spēkā esošā direktīva.

II. Atzinuma sagatavotāja vispārējā nostāja

Atzinuma sagatavotājs atzinīgi vērtē Komisijas priekšlikumu precizēt un modernizēt ceļotāju 
aizsardzības jomu gadījumiem, kad tie pērk apvienotus ceļojumu pakalpojumus vienam un 
tam pašam ceļojumam vai brīvdienām, pārskatītās direktīvas piemērošanas jomā iekļaujot 
dažāda veida tiešsaistes kompleksos pakalpojumus un atbalstītus ceļojumu pakalpojumus. Tas 
nodrošinās lielāku pārredzamību visiem tirgus dalībniekiem.

Atzinuma sagatavotāja mērķi ir:

- nodrošināt konkurētspējīgākus un līdzvērtīgākus nosacījumus uzņēmumiem, kas darbojas 
ceļojumu pakalpojumu tirgū;

- nodrošināt, ka, pērkot kompleksus ceļojumu pakalpojumus, neatkarīgi no izplatīšanas kanāla 
augsta līmeņa aizsardzību var izmantot visi patērētāji, vienlaikus nodrošinot mērenas 
atbilstības ievērošanas izmaksas jaunajiem tirgus dalībniekiem, uz kuriem attiecas šīs 
direktīvas pārskatītā piemērošanas joma;

- nodrošināt, ka ceļotāji ir labāk informēti par pakalpojumiem, ko tie pērk, un viņiem tiek dota 
piekļuve skaidrākiem un efektīvākiem tiesiskās aizsardzības līdzekļiem gadījumos, kad notiek 
kļūmes.

Šim nolūkam atzinuma sagatavotājs ierosina vairākus grozījumus, kas vērsti un Komisijas 
priekšlikuma mērķu drošāku sasniegšanu. Šie grozījumi inter alia attiecas uz šādiem 
jautājumiem:

i) Joma
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Tā kā tirgus attīstās straujāk nekā likumdošana, ir jānosaka, uz kurām ceļojumu pakalpojumu 
kombinācijām (bezsaistē vai tiešsaistē) attieksies šīs direktīvas piemērošanas joma. Atzinuma 
sagatavotājs uzskata, ka jāpaplašina “kompleksa pakalpojuma” definīcija un tajā būtu 
jāiekļauj patērētājiem pārdodamo ceļojumu pakalpojumu apvienojumu lielākā daļa. Tomēr 
būtu jāņem vērā nozīme, kāda ir „atbalstīta ceļojumu pakalpojumam” kā risinājumam, kas 
nodrošinātu direktīvas aktualitāti, aptverot norises nākotnē, un patērētājiem nodrošinātu 
atbilstošu aizsardzības līmeni viena vai vairāku pakalpojumu sniedzēju maksātnespējas 
gadījumā.

ii) Ceļojuma pakalpojumi
No atsevišķu aspektu viedokļa varētu apgalvot, ka ierosinātā direktīvas joma ir nepietiekami 
plaša. Kompleksie ceļojumi aizvien vairāk zaudē popularitāti. Tūrisma un ceļojumu tirgus 
kopš direktīvas pieņemšanas 1990. gadā ir piedzīvoja nozīmīgas izmaiņas un patērētāju 
vēlmes šajā tirgū arī ir izmainījušās. Piemēram, neatkarīgi līgumi, kurus slēdz par atsevišķiem 
ceļojumu pakalpojumiem, tiek konkrēti izslēgti no šīs direktīvas jomas. Patērētāju 
organizācijas ir ziņojušas par vairākiem gadījumiem, kad patērētāji ir cietuši zaudējumus, jo 
atsevišķus pakalpojumus pārdeva starpnieks. Šim nolūkam referents ierosina, lai starpnieki, 
kas pārdod atsevišķus ceļojumu pakalpojumus, ievērotu dažus šajā direktīvā noteiktus 
minimālos noteikumus. Šajā jomā pastāvošie tiesību robi būtu problemātiski tirgū, kurā 
tendence ir aizvien vairāk attīstīt trešo personu pārdotos atsevišķos pakalpojumus un kurā 
patērētāji pārsvarā cenšas organizēt ceļojumus neatkarīgi. 

iii) Saskaņošanas līmenis

Šajā priekšlikumā trūkst konkrētas normas par saskaņošanas pakāpi. Pilnīga saskaņošana 
nodrošina patērētāju vienādu aizsardzību visā ES, taču neļauj dalībvalstīm vajadzības 
gadījumā pieņemt stingrākus patērētāju aizsardzības noteikumus, ko var darīt saskaņā ar 
patlaban spēkā esošo direktīvu. Daudzās dalībvalstīs ierosinātā pārskatīšana samazinātu spēkā 
esošo patērētāju aizsardzības normu efektivitātes līmeni, it sevišķi attiecībā uz līgumtiesības 
reglamentējošām normām. Atzinuma sagatavotājs atbalsta atsevišķu jautājumu saskaņošanas 
pieeju.

Aizsardzība maksātnespējas gadījumā

Lai nodrošinātu godīgu konkurenci un aizsargātu patērētājus, atbalstītajiem ceļojumu 
pakalpojumiem arī būtu jāpiemēro patlaban komplekso pakalpojumu sniedzējiem noteiktais 
pienākums sniegt pietiekamas drošības garantijas attiecībā uz priekšapmaksas atgriešanu un
ceļotāju repatriāciju pakalpojuma sniedzēja maksātnespējas gadījumā. Būtu jāuzsver arī tas, 
ka pārvadātājam ir liela nozīme kompleksā ceļojuma raitā norisē. Referents tāpēc ierosina 
aizsardzību pret maksātnespēju attiecināt arī uz pasažieru pārvadātājiem.

***

Ņemot vērā ceļotāju aizsardzības jomā pieņemto tiesību aktu sadrumstalotību un ceļojumu un 
tūrisma tirgus ātro attīstību, kas vienmēr apsteidz likumdošanas procesu, atzinuma 
sagatavotājs uzskata, ka atbilstošs turpmākās virzības uz priekšu veids būtu pārdomas par 
instrumentu, kas reglamentētu visas ceļotāju tiesības. Patērētāji aizvien vairāk noraida 
komplekso ceļojumu ideju. Līdz ar to izvēlētā „Komplekso un atbalstīto ceļojumu” 
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koncepcija attiecas tikai uz daļu no kopējās prakses. Vienots ceļojuma pakalpojumus 
aptverošs instruments būtu svarīgs vēl jo vairāk tāpēc, ka lielākā daļa patērētāju aizsardzības 
tiesību direktīvu konkrēti no savas jomas izslēdz pārvadājumu nozari.
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GROZĪJUMI

Transporta un tūrisma komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Iekšējā tirgus un patērētāju 
aizsardzības komiteju ņemt vērā šādus grozījumus:

Grozījums. 1

Direktīvas priekšlikums
18. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(18) Būtu jāprecizē arī tas, ka līgums, ar 
kuru tirgotājs piešķir ceļotājam tiesības pēc 
līguma noslēgšanas izvēlēties no dažādu 
ceļojumu pakalpojumu izlases, piemēram, 
kompleksā ceļojuma pakalpojuma dāvanu 
karte, būtu jāuzskata par komplekso 
pakalpojumu. Turklāt ceļošanas 
pakalpojumu apvienojums būtu jāuzskata 
par komplekso pakalpojumu, ja ceļotāja 
vārds vai dati, kas vajadzīgi, lai pabeigtu 
rezervāciju, tiek nodoti starp tirgotājiem, 
vēlākais tad, kad ir apstiprināta pirmā 
pakalpojuma rezervācija. Dati, kas 
vajadzīgi, lai pabeigtu rezervāciju, nozīmē 
kredītkaršu informāciju vai citus datus, 
kas nepieciešami, lai saņemtu 
maksājumu. No otras puses, nebūtu 
jāuzskata par pietiekamu, ja tiek nodoti 
tikai tādi dati kā ceļojuma galamērķis vai 
ceļošanas laiks.

(18) Būtu jāprecizē arī tas, ka līgums, ar 
kuru tirgotājs piešķir ceļotājam tiesības pēc 
līguma noslēgšanas izvēlēties no dažādu 
ceļojumu pakalpojumu izlases, piemēram, 
kompleksā ceļojuma pakalpojuma dāvanu 
karte, būtu jāuzskata par komplekso 
pakalpojumu. Turklāt ceļošanas 
pakalpojumu apvienojums būtu jāuzskata 
par komplekso pakalpojumu, ja tas 
nopirkts no viena tirgotāja, izmantojot 
tiešsaistes rezervācijas procesu.

Or. en

Pamatojums

Šā grozījuma mērķis ir jēdziena „kompleksais pakalpojums” definīcijā iekļaut ceļojumu 
apvienojumu, ko tiešsaistē pārdod viens tirgotājs. Ieklikšķināmas izvēles pakalpojumi būtu 
jāietver atbalstīto pakalpojumu klāstā. Skatīt arī 16. un 19. grozījumu.
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Grozījums Nr. 2

Direktīvas priekšlikums
19. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(19) Tā kā nepieciešamība aizsargāt 
ceļotājus īstermiņa ceļojuma laikā ir 
mazāka, un lai izvairītos no nevajadzīga 
sloga tirgotājiem, ceļojumi, kas ilgst 
mazāk nekā 24 stundas un neietver 
izmitināšanu, kā arī laiku pa laikam 
organizēti kompleksie pakalpojumi būtu 
jāizslēdz no šīs direktīvas piemērošanas 
jomas.

svītrots

Or. en

Pamatojums

Nav nekāda pamatojuma pakļaut patērētājus riskam, nenodrošinot šajā direktīvā noteiktos 
aizsardzības līdzekļus, tikai tāpēc, ka kompleksais pakalpojums tiek sniegts uz īsu laiku vai 
tāpēc, ka organizētājs šādus ceļojumus pārdod tikai retumis. Ceļotājiem var nākties 
saskarties ar tikpat daudzām problēmām, cik pērkot jebkuru citu komplekso pakalpojumu, 
savukārt tirgotāja risks ir mazāks, jo īss ir ceļojumu laiks — mazāk nekā 24 stundas.

Grozījums Nr. 3

Direktīvas priekšlikums
26. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(26) Tā kā kompleksos pakalpojumus bieži 
iegādājas ilgu laiku pirms to sniegšanas, 
var iestāties neparedzēti apstākļi. Tādēļ 
ceļotājam, ievērojot konkrētus 
nosacījumus, vajadzētu būt tiesībām nodot 
komplekso pakalpojumu citam ceļotājam. 
Šādos gadījumos organizatoram vajadzētu 
būt iespējai atgūt savus izdevumus, 
piemēram, ja apakšuzņēmējs pieprasa 
nodevu par ceļotāja vārda izmaiņām vai 
par transporta biļetes anulēšanu un 
izsniegšanu no jauna. Ceļotājiem vajadzētu 
būt iespējai jebkurā brīdī uzteikt līgumu 

(26) Tā kā kompleksos pakalpojumus bieži 
iegādājas ilgu laiku pirms to sniegšanas, 
var iestāties neparedzēti apstākļi. Tādēļ 
ceļotājam, ievērojot konkrētus 
nosacījumus, vajadzētu būt tiesībām nodot 
komplekso pakalpojumu citam ceļotājam. 
Šādos gadījumos organizatoram vajadzētu 
būt iespējai atgūt savus izdevumus, 
piemēram, ja apakšuzņēmējs pieprasa 
nodevu par ceļotāja vārda izmaiņām vai 
par transporta biļetes anulēšanu un 
izsniegšanu no jauna. Ceļotājiem vajadzētu 
būt iespējai jebkurā brīdī uzteikt līgumu 
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pirms kompleksā pakalpojuma sākuma, 
samaksājot pienācīgu kompensāciju, kā arī 
tiesībām izbeigt līgumu, nemaksājot 
kompensāciju, ja nenovēršami un ārkārtas 
apstākļi kā karadarbība vai dabas
katastrofa ievērojami ietekmēs komplekso 
pakalpojumu. Jo īpaši būtu jāuzskata, ka 
pastāv nenovēršami un ārkārtas apstākļi, ja 
ticami un publiski pieejams ziņojumi, 
piemēram, dalībvalstu iestāžu ieteikumi, 
iesaka atturēties ceļošanas uz galamērķa 
vietu.

pirms kompleksā pakalpojuma sākuma, 
samaksājot pienācīgu kompensāciju, kā arī 
tiesībām izbeigt līgumu, nemaksājot 
kompensāciju, ja nenovēršami un ārkārtas 
apstākļi, kas saistīti ar karadarbību, dabas 
katastrofām, sabiedrisko veselību, 
sabiedrisko kārtību vai terorismu,
ievērojami ietekmēs komplekso 
pakalpojumu. Jo īpaši būtu jāuzskata, ka 
pastāv nenovēršami un ārkārtas apstākļi, ja 
ticami un publiski pieejams ziņojumi, 
piemēram, dalībvalstu iestāžu ieteikumi, 
iesaka atturēties ceļošanas uz galamērķa 
vietu.

Or. en

Grozījums Nr. 4

Direktīvas priekšlikums
28. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(28) Dažos gadījumos organizatoriem būtu 
jāļauj noteikt vienpusējas izmaiņas 
kompleksā ceļojuma līgumā. Tomēr 
ceļotājiem vajadzētu būt tiesībām izbeigt 
līgumu, ja ierosinātās izmaiņas būtiski 
maina kādu no ceļojuma pakalpojuma 
galvenajām pazīmēm. Būtu jāļauj palielināt 
cenu tikai tad, ja ir mainījusies degvielas 
cena attiecībā uz pasažieru pārvadājumiem, 
ir mainījušies nodokļi vai nodevas, ko 
iekasē trešā persona, kas nav tieši iesaistīta 
attiecīgo ceļojuma pakalpojumu sniegšanā, 
vai ir mainījies valūtas maiņas kurss, kas 
attiecas uz komplekso pakalpojumu, un 
turklāt tikai tad, ja līgumā ir skaidri 
paredzēta iespēja gan palielināt, gan 
samazināt cenu. Cenas pieaugums būtu 
jāierobežo līdz 10 % no kompleksā 
pakalpojuma cenas.

(28) Dažos gadījumos organizatoriem būtu 
jāļauj noteikt vienpusējas izmaiņas 
kompleksā ceļojuma līgumā. Tomēr 
ceļotājiem vajadzētu būt tiesībām izbeigt 
līgumu, ja ierosinātās izmaiņas būtiski 
maina kādu no ceļojuma pakalpojuma 
galvenajām pazīmēm. Būtu jāļauj palielināt 
cenu tikai tad, ja ir mainījusies degvielas 
cena attiecībā uz pasažieru pārvadājumiem, 
ir mainījušies nodokļi vai nodevas, ko 
iekasē trešā persona, kas nav tieši iesaistīta 
attiecīgo ceļojuma pakalpojumu sniegšanā, 
vai ir mainījies valūtas maiņas kurss, kas 
attiecas uz komplekso pakalpojumu, un 
turklāt tikai tad, ja līgumā ir skaidri 
paredzēta iespēja gan palielināt, gan 
samazināt cenu. Cenas pieaugums būtu 
jāierobežo līdz 5 % no kompleksā 
pakalpojuma cenas.

Or. en
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Pamatojums

Ierobežojums 10 % apmērā būtu uzskatāms par nesamērīgu ceļotāja apgrūtinājumu, jo īpaši 
gadījumos, kad kompleksā pakalpojuma cena ir augsta vai/un kad daudzi dalībnieki ir saistīti 
ar vienu komplekso pakalpojumu, piemēram, ģimenes locekļi (katrs no viņiem maksā papildu 
summu 10 % apmērā). Vairāku valstu tiesību aktos, kuros ļauts palielināt cenas, noteiktā 
procentuālā daļa ir zemāka par 10 %, savukārt citās valstīs palielināšana nav atļauta vispār 
vai arī patērētāji pēc cenas palielināšanas var izbeigt līgumu.

Grozījums Nr. 5

Direktīvas priekšlikums
37. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(37) Ir lietderīgi aizsargāt ceļotājus, ja 
mazumtirgotājs organizē kompleksā 
pakalpojuma vai atbalstīta ceļojumu
pakalpojuma rezervāciju un ja 
mazumtirgotājs pieļauj kļūdas rezervācijas 
procesā.

(37) Ir lietderīgi aizsargāt ceļotājus, ja 
mazumtirgotājs, kurš organizē kompleksā 
pakalpojuma, atbalstīta ceļojumu 
pakalpojuma vai atsevišķa ceļojuma 
pakalpojuma rezervāciju, pieļauj kļūdas 
rezervācijas procesā.

Or. en

Grozījums Nr. 6

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Šo direktīvu piemēro kompleksiem 
pakalpojumiem, ko tirgotāji piedāvā 
pārdošanai vai pārdod ceļotājiem, izņemot 
17. pantu, un atbalstītiem ceļojumu 
pakalpojumiem, izņemot 4. – 14. pantu, 
18. pantu un 21. panta 1. punktu.

1. Šo direktīvu saskaņā ar tās attiecīgajos 
noteikumos paredzētajiem nosacījumiem 
un tajos paredzētajā apmērā piemēro 
kompleksiem pakalpojumiem, ko tirgotāji 
piedāvā pārdošanai vai pārdod ceļotājiem, 
atbalstītiem ceļojumu pakalpojumiem un 
atsevišķiem ceļojumu pakalpojumiem, 
kurus piedāvā pārdošanai vai kurus 
pārdod mazumtirgotājs, kurš pats tos 
nesniedz.

Or. en
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Pamatojums

Patērētāju organizācijas ir ziņojušas par vairākiem gadījumiem, kad patērētājiem ir nodarīti 
zaudējumi, jo atsevišķus pakalpojumus pārdeva starpnieks. Līdz ar to ir jānosaka zināmu tādu 
prasību minimums, kas ir jāievēro šo pakalpojumu tirgotājiem. Šajā jomā pastāvošie tiesību 
robi būtu problemātiski tirgū, kurā tendence ir aizvien vairāk attīstīt trešo personu pārdotos 
atsevišķos pakalpojumus un kurā patērētāji pārsvarā cenšas organizēt ceļojumus neatkarīgi. 
Skatīt 9. un 73. grozījumu.

Grozījums Nr. 7

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 2. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(a) kompleksiem pakalpojumiem un 
atbalstītiem ceļojumu pakalpojumiem, kas 
aptver laikposmu, kas ir mazāks nekā 24 
stundas, ja vien nav iekļauta izmitināšana 
pa nakti;

svītrots

Or. en

Pamatojums

Nav nekāda pamatojuma pakļaut patērētājus riskam, nenodrošinot šajā direktīvā noteiktos 
aizsardzības līdzekļus, tikai tāpēc, ka kompleksais pakalpojums tiek sniegts uz īsu laiku vai 
tāpēc, ka organizētājs šādus ceļojumus pārdod tikai retumis. Ceļotājiem var nākties 
saskarties ar tikpat daudzām problēmām, cik pērkot jebkuru citu komplekso pakalpojumu, 
savukārt tirgotāja risks ir mazāks, jo īss ir ceļojumu laiks — mazāk nekā 24 stundas.

Grozījums Nr. 8

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 2. punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) kompleksiem pakalpojumiem un 
atbalstītiem ceļojumu pakalpojumiem, kas 
iegādāti, pamatojoties uz pamatlīgumu 
starp ceļotāja darba devēju un tirgotāju, kas 
specializējas darījumu braucienu 
rīkošanā;

c) kompleksiem pakalpojumiem un 
atbalstītiem ceļojumu pakalpojumiem, kas 
iegādāti, pamatojoties uz pamatlīgumu 
starp ceļotāja darba devēju un tirgotāju;
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Or. en

Pamatojums

Komisijas ierosinātais izņēmums attiecas tikai uz tirgotājiem, kas ir specializējušies darījuma 
ceļojumu pārdošanā, tādējādi radot nevienlīdzīgus konkurences nosacījumus ceļojumu 
aģentiem, kas pārdod gan izklaides, gan darījumu braucienus.

Grozījums Nr. 9

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 2. punkts – e apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

e) atsevišķiem līgumiem par vienu 
atsevišķu ceļojuma pakalpojumu.

e) atsevišķiem līgumiem par vienu 
atsevišķu ceļojuma pakalpojumu, ja vien 
tos nepiedāvā pārdošanai vai nepārdod 
mazumtirgotājs, kurš pats pakalpojumu 
nesniedz.

Or. en

Pamatojums

Skatīt pamatojumu grozījumam Nr. 6.

Grozījums Nr. 10

Direktīvas priekšlikums
2.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a pants
Saskaņošanas līmenis

Dalībvalstīm ir tiesības savos tiesību aktos 
saglabāt vai ieviest stingrākas prasības 
attiecībā uz šīs direktīvas regulējuma 
jomu, lai nodrošinātu patērētāju augstāka 
līmeņa aizsardzību, ja vien šajā direktīvā 
nav noteikts citādi.

Or. en
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Pamatojums

Šis priekšlikums nesatur precīzu šīs direktīvas sakņošanas pakāpes regulējumu. Saskaņojot 
pilnībā, dalībvalstis nevarētu vajadzības gadījumā pieņemt stingrākus patērētāju aizsardzības 
noteikumus, ko var darīt saskaņā ar spēkā esošo Komplekso ceļojumu direktīvu. Daudzās 
dalībvalstīs ierosinātā pārskatīšana samazinātu pašreizējo patērētāju aizsardzības 
standartus. Ir jāīsteno atsevišķu jautājumu saskaņošanas pieeja.

Grozījums Nr. 11

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 2.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Dalībvalstis ir tiesīgas pieņemt 
lēmumu nepiemērot 2. punkta 
c) apakšpunktā minēto izņēmumu 
kompleksajiem pakalpojumiem, 
atbalstītiem ceļojumu pakalpojumiem vai 
atsevišķiem ceļojumu pakalpojumiem, kas 
iegādāti, pamatojoties uz pamatlīgumu, 
kurš noslēgts ar kādu nevalstisku 
organizāciju, jaundibinātu uzņēmumu vai  
MVU.

Or. en

Pamatojums

Tādu komplekso pakalpojumu un atbalstīto ceļojumu pakalpojumu izņēmums, kas iegādāti, 
pamatojoties uz pamatlīgumu, kurš noslēgts ar ceļotāja darba devēju, nebūtu jāpiemēro NVO 
un maziem uzņēmumiem, kuriem nav tik daudz līdzekļu, cik ir lielākiem uzņēmumiem. Tas 
atbilstu Patērētāju tiesību direktīvai, saskaņā ar kuru dalībvalstis drīkst šo direktīvu piemērot 
NVO, jaundibinātiem uzņēmumiem un MVU (skatīt Patērētāju aizsardzības direktīvas 
13. apsvērumu).

Grozījums Nr. 12

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 2.b punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.b Šī direktīva neaizliedz tirgotājiem 
piedāvāt ceļotājiem līguma nosacījumus, 
kas pārsniedz šajā direktīvā paredzēto 
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aizsardzības līmeni.

Or. en

Pamatojums

Šī norma atbilst Patērētāju tiesību direktīvas 3. panta 6. punktam.

Grozījums Nr. 13

Direktīvas priekšlikums
3. pants – 1. daļa – 2. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(2) “komplekss pakalpojums” ir vismaz 
divu dažāda veida ceļojuma pakalpojumu 
apvienojums viena un tā paša ceļojuma vai 
to pašu brīvdienu nolūkā, ja:

(2) “komplekss pakalpojums” ir vismaz 
divu dažāda veida ceļojuma pakalpojumu 
apvienojums viena un tā paša ceļojuma vai 
to pašu brīvdienu nolūkā neatkarīgi no 
izplatīšanas veida, ja :

Or. en

Grozījums Nr. 14

Direktīvas priekšlikums
3. pants – 1. daļa – 2. punkts – b apakšpunkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) neatkarīgi no tā, vai tiek noslēgti 
atsevišķi līgumi ar individuāliem ceļojuma 
pakalpojumu sniedzējiem, šādi 
pakalpojumi ir:

b) neatkarīgi no tā, vai tiek noslēgti 
atsevišķi līgumi ar individuāliem ceļojuma 
pakalpojumu sniedzējiem, šādi 
pakalpojumi atbilst kādam no 
turpmākajiem kritērijiem:

Or. en

Pamatojums

Patērētājiem un uzņēmumiem ir jāsaprot, ka šie kritēriji ir paredzēti kā individuāli, nevis 
kumulatīvi kritēriji. Katrs atsevišķais kritērijs ir pietiekams, lai apvienojumu uzskatītu par 
„komplekso pakalpojumu” (10. apsvērums attiecas uz „alternatīvajiem kritērijiem”).
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Grozījums Nr. 15

Direktīvas priekšlikums
3. pants – 1. daļa – 2. punkts – b apakšpunkts – i punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

i) iegādāti vienā tirdzniecības vietā viena 
un tā paša rezervācijas procesa ietvaros,

i) iegādāti vienā tirdzniecības vietā viena 
un tā paša rezervācijas procesa ietvaros, 
tostarp gadījumos, kad tiek izrakstīti 
atsevišķi rēķini,

Or. en

Pamatojums

Pašreiz spēkā esošā direktīva  attiecas arī uz gadījumiem, kad tiek izrakstīti atsevišķi rēķini 
(sk. Direktīvas 90/314/EEK 2. panta 1. punktu).

Grozījums Nr. 16

Direktīvas priekšlikums
3. pants – 1. daļa – 2. punkts – b apakšpunkts – v punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

v) iegādāti no atsevišķiem tirgotājiem,
izmantojot saistītu tiešsaistes rezervēšanas 
procesu, kad ceļotāja vārds vai dati, kas 
nepieciešami, lai pabeigtu rezervāciju, 
tiek nosūtīti starp tirgotājiem vēlākais tad, 
kad ir apstiprināta pirmā pakalpojuma 
rezervācija;

v) iegādāti no viena tirgotāja, izmantojot 
tiešsaistes rezervēšanas procesu;

Or. en

Pamatojums

Šā grozījuma mērķis ir jēdzienā „kompleksais pakalpojums” iekļaut ceļojumu apvienojumus, 
kurus viens tirgotājs pārdod tiešsaistē. Ieklikšķināmas izvēles pakalpojumi būtu jāietver 
atbalstīto pakalpojumu klāstā. Skatīt arī 19. grozījumu.

Grozījums Nr. 17

Direktīvas priekšlikums
3. pants – 1. daļa – 5. punkts – ievaddaļa
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(5) “atbalstīts ceļojumu pakalpojums” ir 
vismaz divu dažāda veida ceļojuma 
pakalpojumu apvienojums viena un tā paša 
ceļojuma vai to pašu brīvdienu nolūkā, kas 
nav komplekss pakalpojums un kas izriet 
no atsevišķu līgumu noslēgšanas ar 
atsevišķiem ceļojuma pakalpojumu 
sniedzējiem, ja šā apvienojuma izveidi ir 
veicinājis mazumtirgotājs:

(5) “atbalstīts ceļojumu pakalpojums” ir 
vismaz divu dažāda veida ceļojuma 
pakalpojumu apvienojums viena un tā paša 
ceļojuma vai to pašu brīvdienu nolūkā, kas 
nav komplekss pakalpojums un kas izriet 
no atsevišķu līgumu noslēgšanas ar 
atsevišķiem ceļojuma pakalpojumu 
sniedzējiem, ja šā apvienojuma izveidi ir 
veicinājis viens no pakalpojumu 
sniedzējiem vai mazumtirgotājs:

Or. en

Pamatojums

Ierosinātais teksts nav saprotams attiecībā uz kāda atbalstīta ceļojumu pakalpojuma izveidi 
gadījumos, kad tirgotājs ceļojuma pakalpojumu pārdod patstāvīgi un tad palīdz ceļotājam 
noslēgt līgumu ar citu pakalpojumu sniedzēju. Ar šo grozījumu tiek precizēts, ka tad, ja 
mazumtirgotājs pārdotu pats savus pakalpojumus (piemēram, aviosabiedrība pārdod 
lidmašīnas biļetes vai dzelzceļa uzņēmums pārdod dzelzceļa biļetes) kopā ar izmitināšanu vai 
citiem tūrisma pakalpojumiem, šis apvienojums atbilstu direktīvas piemērošanas jomai.

Grozījums Nr. 18

Direktīvas priekšlikums
3. pants – 1. daļa – 5. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) pamatojoties uz atsevišķām 
rezervācijām tirdzniecības vietas viena 
apmeklējuma vai vienas saziņas ar 
tirdzniecības vietu laikā; vai

a) gadījumos, kad ceļotājs tirdzniecības 
vietas viena apmeklējuma vai vienas 
saziņas ar tirdzniecības vietu laikā izvēlas 
katru ceļojuma pakalpojumu atsevišķi un 
piekrīt maksāt par to atsevišķi — ar 
nosacījumu, ka viņš pirms līguma 
noslēgšanas uz pastāvīga informācijas 
nesēja ir informēts skaidrā un 
nepārprotamā veidā par to, ka viņš 
nevarēs izmantot nevienu no šajā 
direktīvā tikai komplekso pakalpojumu 
ceļotājiem paredzētajām tiesībām, ja viņš 
nepērk 2. punkta b) apakšpunktā minēto 
ceļojumu pakalpojumu apvienojumu;
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Or. en

Grozījums Nr. 19

Direktīvas priekšlikums
3. pants – 1. daļa – 5. punkts – aa apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

aa) gadījumos, kad pakalpojumi ir 
iegādāti no atsevišķiem tirgotājiem, 
izmantojot saistītu tiešsaistes rezervācijas 
procesu, ja rezervācijas veikšanai 
nepieciešamo ceļotāja vārdu vai 
rezervācijas datus viens tirgotājs nosūta 
otram tirgotājam vēlākais brīdī, kad tiek 
apstiprināta pirmā pakalpojuma 
rezervācija;

Or. en

Pamatojums

Šis grozījums ir izdarīts, lai  ieklikšķināmas izvēles pakalpojumus iekļautu atbalstīto ceļojumu 
pakalpojumu definīcijas tvērumā. Formulējums ir aizgūts no 2.b punkta v) apakšpunkta, 
veicot vajadzīgās korekcijas, lai nodrošinātu, ka visas datu pārraides starp saistītiem 
tiešsaistes rezervācijas procesiem ir pietiekamas, lai izveidotu atbalstītu ceļojumu 
pakalpojumu, ja tā rezultātā tiek apvienoti viena ceļojuma pakalpojumi. Patērētājeim būtu 
ļoti grūti saprast, kāda veida brīvdienu ceļojumu viņi ir rezervējuši, ja viņiem būtu jāatšķir 
pārraidīto datu veidi.

Grozījums Nr. 20

Direktīvas priekšlikums
3. pants – 1. daļa – 9. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) veicina tādu ceļojuma pakalpojumu 
iegādi, kas ir daļa no atbalstīta ceļojumu 
pakalpojuma, palīdzot ceļotājiem noslēgt 
atsevišķus līgumus par ceļojuma 
pakalpojumiem ar atsevišķiem 
pakalpojumu sniedzējiem;

b) veicina tādu ceļojuma pakalpojumu 
iegādi, kas ir daļa no atbalstīta ceļojumu 
pakalpojuma, palīdzot ceļotājiem noslēgt 
atsevišķus līgumus par ceļojuma 
pakalpojumiem ar atsevišķiem 
pakalpojumu sniedzējiem, viens no kuriem 
varētu būt pats mazumtirgotājs;
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Or. en

Pamatojums

Ierosinātais teksts nav saprotams attiecībā uz atbalstīta ceļojuma pakalpojuma izveidi 
gadījumos, kad tirgotājs pārdod ceļojuma pakalpojumu patstāvīgi un tad palīdz ceļotājam 
noslēgt līgumu ar citu pakalpojumu sniedzēju. Ar grozījumu tiek precizēts, ka, ja 
mazumtirgotājs pārdotu pats savus pakalpojumus (piemēram, aviosabiedrība pārdod 
lidmašīnas biļetes vai dzelzceļa uzņēmums pārdod dzelzceļa biļetes) kopā ar izmitināšanu vai 
citiem tūrisma pakalpojumiem, šis apvienojums atbilstu direktīvas piemērošanas jomai.

Grozījums Nr. 21

Direktīvas priekšlikums
4. pants – 1. punkts – a apakšpunkts – i punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

i) ceļamērķis (-i), maršruts, uzturēšanās 
periodi ar datumiem;

i) ceļamērķis (-i), maršruts, uzturēšanās 
periodi ar datumiem un iekļauto nakšu 
skaits;

Or. en

Grozījums Nr. 22

Direktīvas priekšlikums
4. pants – 1. punkts – a apakšpunkts – iii punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

iii) naktsmītņu atrašanās vieta, galvenās 
iezīmes un tūrisma kategorija;

iii) naktsmītņu atrašanās vieta, galvenās 
iezīmes un tūrisma kategorija un, ja 
iespējams, arī nosaukums, tostarp istabas 
kategorija un galvenās pazīmes;

Or. en

Grozījums Nr. 23

Direktīvas priekšlikums
4. pants – 1. punkts – a apakšpunkts – iiia punkts (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

iiia) izsmeļošs to pakalpojumu apraksts, 
kurus sniedz naktsmītnes vietā, tostarp 
informācija par visiem apstākļiem, kas 
varētu mazināt pakalpojumu kvalitāti;

Or. en

Pamatojums

Apstākļi, kas varētu mazināt pakalpojumu kvalitāti, piemēram, ir ārpus viesnīcas vai tās 
tuvumā veikti būvdarbi, sliktā stāvoklī esošas vai saplīsušas palīgierīces.

Grozījums Nr. 24

Direktīvas priekšlikums
4. pants – 1. punkts – a apakšpunkts – iiib punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

iiib) kompleksā pakalpojuma un 
naktsmītnes mērķauditorija;

Or. en

Pamatojums

Patērētājam būtu jāzina ierosinātā kompleksā pakalpojuma un naktsmītnes mērķauditorija 
(piemēram, bērni ar ģimenēm, vecāka gadagājuma cilvēki, piedzīvojumu meklētāji u. c.).

Grozījums Nr. 25

Direktīvas priekšlikums
4. pants – 1. punkts – a apakšpunkts – vii punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

vii) vai pieejamība personām ar 
ierobežotām pārvietošanās spējām ir 
garantēta visā ceļojuma vai brīvdienu laikā.

vii) pēc pieprasījuma sniegta informācija 
par to, vai pieejamība personām ar 
ierobežotām pārvietošanās spējām ir 
garantēta visā ceļojuma vai brīvdienu laikā

Or. en
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Grozījums Nr. 26

Direktīvas priekšlikums
4. pants – 1. punkts – ca apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ca) vai ceļotājiem ir tiesības atteikties no 
līguma, un, ja ir, kādi ir šo tiesību 
izmantošanas nosacījumi, termiņi un 
procedūras;

Or. en

Grozījums Nr. <NumAm>26</NumAm>

<DocAmend>Direktīvas priekšlikums</DocAmend>

<Article>4. pants – 1. punkts – ca apakšpunkts (jauns>

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ca) vai ceļotājiem ir tiesības atteikties no 
līguma, un, ja ir, kādi ir šo tiesību 
izmantošanas nosacījumi, termiņi un 
procedūras;

Or. en

Grozījums Nr. 27

Direktīvas priekšlikums
4. pants – 1. punkts – da apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

da) informāciju par organizatora un 
mazumtirgotāja aizsardzību 
maksātnespējas gadījumā un civiltiesiskās 
atbildības apdrošināšanu;

Or. en
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Grozījums Nr. 28

Direktīvas priekšlikums
4. pants – 1. punkts – f apakšpunkts 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

f) vispārīgu informāciju par pasu un vīzu 
režīmu, tostarp aptuvenos termiņus vīzu 
saņemšanai attiecīgās dalībvalsts pilsoņiem 
un informāciju par medicīniskajām 
formalitātēm;

f) vispārīgu informāciju par pasu un vīzu 
režīmu, tostarp aptuvenos termiņus vīzu 
saņemšanai, attiecīgās dalībvalsts 
pilsoņiem un – pēc pieprasījuma –
attiecīgajam ceļotājam saskaņā ar viņa 
valstspiederību un informāciju par 
medicīniskajām formalitātēm;

Or. en

Pamatojums

Daļa tirgotāju šo pienākumu interpretē šauri. Tāpēc viņi sniedz informāciju tikai par vīzu 
režīmu, ko piemēro tās valsts valstspiederīgajiem, kurā atrodas tirgotājs.

Grozījums Nr. 29

Direktīvas priekšlikums
4. pants – 1. punkts – ga apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ga) par pieejamām iekšējām sūdzību 
izskatīšanas procedūrām un iespēju 
izmantot ārpustiesas sūdzību un 
atlīdzinājumu mehānismus, kā arī to 
izmantošanas termiņu;

Or. en

Grozījums Nr. 30

Direktīvas priekšlikums
4. pants – 1. punkts – gb apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

gb) vajadzības gadījumā – informāciju 
par iespējamiem riskiem galamērķa vietā 
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vai tās tiešā tuvumā saistībā ar dabas 
katastrofām, sabiedrības veselību, 
sabiedrisko kārtību, terorismu utt.;

Or. en

Grozījums Nr. 31

Direktīvas priekšlikums
4. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Šā panta 1. punktā minēto informāciju 
sniedz skaidrā un nepārprotamā veidā.

2. Šā panta 1. punktā minēto informāciju 
sniedz skaidrā un nepārprotamā veidā. 
Ārpus uzņēmuma telpām noslēgtu līgumu 
gadījumā informāciju sniedz arī drukātā 
veidā.

Or. en

Grozījums Nr. 32

Direktīvas priekšlikums
5. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalstis nodrošina, ka organizators
nevar mainīt informāciju, kas darīta zināma 
ceļotājam saskaņā ar 4. panta a), c), d), e) 
un g) apakšpunktu, izņemot gadījumus, 
kad organizators patur sev tiesības veikt 
izmaiņas minētajā informācijā un paziņo 
visas izmaiņas ceļotājam skaidrā un 
nepārprotamā veidā pirms līguma 
noslēgšanas.

1. Dalībvalstis nodrošina, ka organizators 
nevar mainīt informāciju, kas darīta zināma 
ceļotājam saskaņā ar 4. panta a), c), ca), d), 
e), g) un ga) apakšpunktu, izņemot 
gadījumus, kad organizators patur sev 
tiesības veikt izmaiņas minētajā 
informācijā un paziņo visas izmaiņas 
ceļotājam skaidrā un nepārprotamā veidā 
pirms līguma noslēgšanas.

Or. en
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Grozījums Nr. 33

Direktīvas priekšlikums
6. pants – 2. punkts – d apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

d) organizatora vietējā pārstāvja vai 
kontaktpunkta nosaukumu, faktisko adresi, 
tālruņa numuru un e-pasta adresi, kur 
ceļotājs var vērsties pēc palīdzības, ja viņš 
ir nonācis grūtībās, bet, ja šāda pārstāvja 
vai kontaktpunkta nav – ārkārtas tālruņa 
numuru vai norādi par citu veidu, kā 
sazināties ar organizatoru;

d) organizatora vietējā pārstāvja vai 
kontaktpunkta nosaukumu, faktisko adresi, 
tālruņa numuru (nepaaugstināta likme, 
gaidīšanas laiks nepārsniedz piecas 
minūtes) un e-pasta adresi, kur ceļotājs var 
vērsties pēc palīdzības, ja viņš ir nonācis 
grūtībās, bet, ja šāda pārstāvja vai 
kontaktpunkta nav – ārkārtas tālruņa 
numuru (nepaaugstināta likme, gaidīšanas 
laiks nepārsniedz piecas minūtes) vai 
norādi par citu veidu, kā sazināties ar 
organizatoru;

Or. en

Grozījums Nr. 34

Direktīvas priekšlikums
6. pants – 2. punkts – f apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

f) ja kompleksā pakalpojuma, kas ietver 
izmitināšanu, ietvaros ceļo nepilngadīgais 
– informāciju, kas ļauj tieši sazināties ar 
nepilngadīgo vai personu, kas atbildīga 
nepilngadīgā uzturēšanās vietā;

f) ja kompleksā pakalpojuma, kas ietver 
izmitināšanu, ietvaros ceļo nepilngadīgais 
bez vecāka vai likumīgā aizbildņa –
informāciju, kas ļauj tieši sazināties ar 
nepilngadīgo vai personu, kas atbildīga 
nepilngadīgā uzturēšanās vietā;

Or. en

Pamatojums

Būtu jāprecizē, ka informācija jāsniedz tikai tad, ja nepilngadīgajam nav pavadoņa. Citādi 
organizatoriem būtu jāsniedz šāda informācija arī gadījumos, kad nepilngadīgais ceļo kopā 
ar saviem vecākiem vai ģimeni.
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Grozījums Nr. 35

Direktīvas priekšlikums
6. pants – 2. punkts – g apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

g) informāciju par pieejamiem 
alternatīviem un tiešsaistes strīdu 
izšķiršanas mehānismiem.

g) informāciju par pieejamām iekšējām 
sūdzību izskatīšanas procedūrām un 
iespēju izmantot ārpustiesas sūdzību un 
atlīdzinājumu mehānismus, kā arī to 
izmantošanas termiņu.

Or. en

Grozījums Nr. 36

Direktīvas priekšlikums
7. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalstis nodrošina to, ka ceļotājs var 
nodot līgumu personai, kas atbilst visiem 
līgumam piemērojamiem nosacījumiem, ja 
pirms kompleksā pakalpojuma sākuma ir 
iesniedzis organizatoram pamatotu 
paziņojumu uz pastāvīga informācijas 
nesēja.

1. Dalībvalstis nodrošina to, ka ceļotājs var 
nodot līgumu personai, kas atbilst visiem 
līgumam piemērojamiem nosacījumiem, ja 
pirms kompleksā pakalpojuma sākuma ir 
savlaicīgi iesniedzis organizatoram vai 
mazumtirgotājam brīdinājumu uz 
pastāvīga informācijas nesēja.

Or. en

Grozījums Nr. 37

Direktīvas priekšlikums
8. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Cenas palielinājums, kas minēts 
1. punktā, nepārsniedz 10 % no kompleksā 
pakalpojuma cenas.

2. Cenas palielinājums, kas minēts 
1. punktā, nepārsniedz 5 % no kompleksā 
pakalpojuma cenas.

Or. en
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Pamatojums

Ierobežojums 10 % apmērā ceļotājiem radītu nesamērīgu slogu, jo īpaši gadījumos, kad 
kompleksā pakalpojuma cena ir augsta un/vai ar vienu komplekso pakalpojumu saistīti 
vairāki dalībnieki, piemēram, ģimenes (katrs ģimenes loceklis maksā papildu 10 %). Vairāku 
valstu tiesību aktos, kuros ļauts palielināt cenas, noteiktā procentuālā daļa ir zemāka par 
10 %, savukārt citās valstīs palielināšana vispār nav atļauta vai arī patērētāji pēc cenas 
palielināšanas var izbeigt līgumu.

Grozījums Nr. 38

Direktīvas priekšlikums
8. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Cenas palielinājums, kas minēts 
1. punktā, ir spēkā tikai tad, ja 
organizators, pievienojot pamatojumu un 
aprēķinu, paziņo par to ceļotājam uz 
pastāvīga informācijas nesēja ne vēlāk kā 
20 dienas pirms kompleksā pakalpojuma 
sākuma.

3. Cenas palielinājums, kas minēts 
1. punktā, ir spēkā tikai tad, ja 
organizators, pievienojot pamatojumu un 
aprēķinu, paziņo par to ceļotājam uz 
pastāvīga informācijas nesēja ne vēlāk kā 
30 dienas pirms kompleksā pakalpojuma 
sākuma.

Or. en

Pamatojums

Ceļotājam produkta galīgā cena būtu jāzina savlaicīgi pirms kompleksā pakalpojuma 
sākuma, lai vajadzības gadījumā varētu izbeigt līgumu un rast alternatīvus ceļojuma 
risinājumus.

Grozījums Nr. 39

Direktīvas priekšlikums
8. pants – 3.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.a Ja ceļotājs neuzskata 2. punktā minēto 
cenu palielinājumu par pieņemamu, 
viņam ir tiesības izbeigt līgumu bez 
sankciju piemērošanas.

Or. en



PA\1010679LV.doc 25/45 PE524.534v01-00

LV

Pamatojums

Šis grozījums sniedz ceļotājam tiesības izbeigt līgumu bez sankciju piemērošanas. Tas atbilst 
pašreizējās direktīvas noteikumiem par ievērojamu cenu palielinājumu.

Grozījums Nr. 40

Direktīvas priekšlikums
9. pants – 1. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) organizators šādas tiesības ir paredzējis
līgumā,

a) organizators līgumā norāda pamatotu 
iemeslu,

Or. en

Pamatojums

Saskaņošana ar j) punktu pielikumā Direktīvai par negodīgiem noteikumiem patērētāju 
līgumos.

Grozījums Nr. 41

Direktīvas priekšlikums
9. pants – 2. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Ja pirms kompleksā pakalpojuma 
sākuma organizators ir spiests ievērojami 
grozīt kādu no ceļojuma pakalpojumu 
galvenajām iezīmēm, kas minētas 4. panta 
1. punkta a) apakšpunktā, vai īpašas 
prasības, kas minētas 6. panta 2. punkta 
a) apakšpunktā, organizators bez 
nepamatotas kavēšanās informē ceļotāju 
skaidrā un nepārprotamā veidā uz 
pastāvīga informācijas nesēja

2. Ja pirms kompleksā pakalpojuma 
sākuma organizators ir spiests ievērojami 
grozīt kādu no ceļojuma pakalpojumu 
galvenajām iezīmēm, kas minētas 4. panta 
1. punkta a) apakšpunktā, vai īpašas 
prasības, kas minētas 6. panta 2. punkta 
a) apakšpunktā, organizators bez 
nepamatotas kavēšanās par ierosinātajām 
izmaiņām informē ceļotāju skaidrā un 
nepārprotamā veidā uz pastāvīga 
informācijas nesēja. Ceļotājam ir tiesības:

a) par ierosinātajām izmaiņām un a) izbeigt līgumu bez sankciju 
piemērošanas vai

b) par faktu, ka ceļotājs var izbeigt līgumu 
bez sankciju piemērošanas noteiktā 
saprātīgā termiņā un ka pretējā gadījumā 
ierosinātās izmaiņas uzskatīs par 

b) pieņemt izmaiņas, vai
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pieņemtām.
c) saņemt vietā līdzvērtīgas, zemākas vai 
augstākas kvalitātes kompleksā 
pakalpojuma piedāvājumu.

Or. en

Pamatojums

Pašreizējās direktīvas 4. panta 5. punktā ceļotājam paredzētas tiesības līguma izbeigšanas 
vietā saņemt līdzvērtīgas, zemākas vai augstākas kvalitātes kompleksā pakalpojuma 
piedāvājumu. Būtu jāsaņem skaidri izteikta ceļotāja piekrišana, nevis vienkārši jāpieņem, ka 
tā ir izteikta.

Grozījums Nr. 42

Direktīvas priekšlikums
9. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Ja izmaiņas līgumā, kas minētas 
2. punktā, izraisa kompleksā pakalpojuma 
kvalitātes pasliktināšanos vai izmaksu 
samazināšanos, ceļotājam ir tiesības uz 
attiecīgu cenas samazinājumu.

3. Ja izmaiņas līgumā vai vietā saņemtajā 
kompleksajā pakalpojumā, kas minētas 
2. punktā, izraisa kompleksā pakalpojuma 
kvalitātes pasliktināšanos vai izmaksu 
samazināšanos, ceļotājam ir tiesības uz 
attiecīgu cenas samazinājumu.

Or. en

Grozījums Nr. 43

Direktīvas priekšlikums
9. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Ja līgumu izbeidz saskaņā ar 2. punkta 
b) apakšpunktu, organizators atmaksā visus 
maksājumus, ko viņš ir saņēmis no ceļotāja 
četrpadsmit dienu laikā pēc līguma 
izbeigšanas. Ceļotājam attiecīgā gadījumā 
ir tiesības uz kompensāciju saskaņā ar 
12. pantu.

4. Ja līgumu izbeidz saskaņā ar 2. punkta 
a) apakšpunktu, organizators atmaksā visus 
maksājumus, ko viņš ir saņēmis no ceļotāja 
četrpadsmit dienu laikā pēc līguma 
izbeigšanas. Ceļotājam attiecīgā gadījumā 
ir tiesības uz kompensāciju saskaņā ar 
12. pantu.
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Or. en

Grozījums Nr. 44

Direktīvas priekšlikums
10. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalstis nodrošina, ka ceļotājs var 
izbeigt līgumu pirms kompleksā 
pakalpojuma sākuma, samaksājot 
organizatoram atbilstīgu kompensāciju. 
Līgumā var norādīt pamatotu izbeigšanas 
standarta nodevu, kuras pamatā ir 
izbeigšanas laiks un parastie izmaksu 
ietaupījumi un ienākumi no ceļojuma 
pakalpojumu alternatīvas izmantošanas. Ja 
līguma izbeigšanas standarta nodeva nav 
paredzēta, kompensācija atbilst kompleksā 
pakalpojuma cenai, atskaitot izdevumus, 
ko organizētājs ir ietaupījis.

1. Dalībvalstis nodrošina, ka ceļotājs var 
izbeigt līgumu pirms kompleksā 
pakalpojuma sākuma, samaksājot 
organizatoram atbilstīgu kompensāciju. 
Līgumā var norādīt pamatotu izbeigšanas 
standarta nodevu, kuras pamatā ir 
izbeigšanas laiks un parastie izmaksu 
ietaupījumi un ienākumi no ceļojuma 
pakalpojumu alternatīvas izmantošanas. Ja 
līguma izbeigšanas standarta nodeva nav 
paredzēta, kompensācija atbilst kompleksā 
pakalpojuma cenai, atskaitot izdevumus, 
par kuriem ir pierādīts, ka organizētājs ir 
tos ietaupījis, un kurus nevar atgūt no 
pakalpojumu sniedzējiem vai 
pakalpojumu alternatīvas izmantošanas. 
Līguma izbeigšanas nodevas, tostarp 
administratīvās maksas, nedrīkst būt 
nesamērīgas vai pārāk lielas.

Or. en

Grozījums Nr. 45

Direktīvas priekšlikums
10. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Ceļotājam ir tiesības izbeigt līgumu 
pirms kompleksā pakalpojuma sākuma, 
nemaksājot kompensāciju, ja galamērķa 
vietā vai tās tiešā tuvumā ir izveidojušies 
nenovēršami un ārkārtēji apstākļi un tie 
būtiski ietekmē komplekso pakalpojumu.

2. Ceļotājam ir tiesības izbeigt līgumu 
pirms kompleksā pakalpojuma sākuma, 
nemaksājot kompensāciju, ja galamērķa 
vietā vai tās tiešā tuvumā ir izveidojušies 
vai, ļoti iespējams, varētu izveidoties 
nenovēršami un ārkārtas apstākļi un tie 
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būtiski ietekmē komplekso pakalpojumu.

Uzskatāms, ka pastāv nenovēršami un 
ārkārtas apstākļi, ja ticami un publiski 
pieejami ziņojumi, piemēram, dalībvalstu 
iestāžu ieteikumi, iesaka atturēties no 
ceļošanas uz galamērķa vietu.

Or. en

Pamatojums

Nosakot, vai pastāv nenovēršami un ārkārtas apstākļi, vajadzētu paļauties nevis uz paša 
ceļotāja novērtējumu, bet gan uz objektīviem kritērijiem (dalībvalstu ieteikumiem par 
ceļošanu). To var panākt, 10. panta 2. punktā iekļaujot 26. apsvēruma pēdējo teikumu.

Grozījums Nr. 46

Direktīvas priekšlikums
10. pants – 2.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Ceļotājam ir tiesības izbeigt līgumu 
pirms kompleksā pakalpojuma sākuma, 
nemaksājot kompensāciju, ja ceļotāju 
skar nenovēršami un ārkārtas apstākļi, jo 
īpaši smags negadījums, smaga slimība 
vai ģimenes locekļa nāve, ar nosacījumu, 
ka šie notikumi ir atbilstīgi dokumentēti.

Or. en

Pamatojums

Nebūtu taisnīgi atļaut organizatoram atcelt komplekso pakalpojumu nenovēršamu un 
ārkārtas apstākļu dēļ (10. panta 3. punkta b) apakšpunkts), bet ceļotājam šādu iespēju liegt. 
Pušu tiesības un pienākumi būtu nelīdzsvaroti savstarpības trūkuma dēļ. Tāpēc direktīvā būtu 
jānodrošina ceļotājam tādas pašas tiesības izbeigt līgumu, ja viņu privāti skāruši ārkārtas 
apstākļi.

Grozījums Nr. 47

Direktīvas priekšlikums
10. pants – 3. punkts – ievaddaļa
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Organizators var izbeigt līgumu, 
nemaksājot kompensāciju ceļotājam, ja:

3. Organizators var izbeigt līgumu, 
nemaksājot kompensāciju ceļotājam, tikai 
tad, ja:

Or. en

Grozījums Nr. 48

Direktīvas priekšlikums
10. pants – 3. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) cilvēku skaits, kas pieteikušies 
kompleksajam pakalpojumam, ir mazāks 
par minimālo skaitu, kas noteikts līgumā, 
un organizators paziņo ceļotājam par 
izbeigšanu līgumā noteiktajā termiņā un ne 
vēlāk kā 20 dienas pirms kompleksā 
pakalpojuma sākuma; vai

a) cilvēku skaits, kas pieteikušies 
kompleksajam pakalpojumam, ir mazāks 
par minimālo skaitu, kas noteikts līgumā, 
un organizators paziņo ceļotājam par 
izbeigšanu līgumā noteiktajā termiņā un ne 
vēlāk kā 20 dienas pirms kompleksā 
pakalpojuma sākuma ar nosacījumu, ka 
organizators piedāvā ceļotājam vietā 
līdzvērtīgas vai augstākas kvalitātes 
komplekso pakalpojumu par tādu pašu vai 
zemāku cenu; vai

Or. en

Pamatojums

Tā kā populāri kompleksie pakalpojumi bieži tiek izpārdoti ilgi pirms atvaļinājumu laika 
sākuma, ceļotājam īsā laika posmā būtu grūti atrast citu piemērotu komplekso pakalpojumu 
par pieņemamu cenu.

Grozījums Nr. 49

Direktīvas priekšlikums
11. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalstis nodrošina, ka organizators ir 
atbildīgs par līgumā ietverto ceļojuma 
pakalpojumu pienācīgu sniegšanu 

1. Dalībvalstis nodrošina, ka organizators 
un mazumtirgotājs ir solidāri un atsevišķi 
atbildīgi par līgumā ietverto ceļojuma 
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neatkarīgi no tā, vai šos pakalpojumus 
sniedz organizators vai citi pakalpojumu 
sniedzēji.

pakalpojumu pienācīgu sniegšanu 
neatkarīgi no tā, vai šos pakalpojumus 
sniedz organizators vai citi pakalpojumu 
sniedzēji.

Or. en

Pamatojums

Par atbildīgu nosakot tikai vienu pusi, piemērot un izmantot ceļotāja tiesības būtu grūtāk, jo 
īpaši saistībā ar pārrobežu darījumiem, t. i., kad organizators neveic uzņēmējdarbību 
patērētāja dzīvesvietas valstī. Pašreizējā direktīvā lēmums par to, kas ir atbildīgs attiecībā 
pret patērētāju, atstāts dalībvalstu ziņā. Solidāras atbildības princips atšķirīgā mērā jau tiek 
ievērots daudzās dalībvalstīs.

Grozījums Nr. 50

Direktīvas priekšlikums
11. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Ja kāds no pakalpojumiem netiek sniegts 
saskaņā ar līgumu, organizators novērš 
neatbilstību, ja vien tas nav nesamērīgi.

2. Ja kāds no pakalpojumiem netiek sniegts 
saskaņā ar līgumu, organizators novērš 
neatbilstību.

Or. en

Pamatojums

Šāda atbildības ierobežojuma pašreizējā direktīvā nav. To iespējams interpretēt tā, ka 
organizatoram ir tiesības pilnībā atteikties no atbildības, apgalvojot, ka neatbilstības 
novēršana būtu nesamērīga.

Grozījums Nr. 51

Direktīvas priekšlikums
11. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Kamēr nav iespējams nodrošināt 
ceļotāja savlaicīgu atgriešanos 
nenovēršamu un ārkārtas apstākļu dēļ, 
organizatoram nav pienākuma segt 
izmaksas par turpmāku uzturēšanos, kas 
pārsniedz EUR 100 par nakti un trīs 

svītrots
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naktis vienam ceļotājam.

Or. en

Pamatojums

Šis ierobežojums ir pretrunā vispārējam organizatora pienākumam rūpēties par ceļotāju un 
palīdzēt tam, un šā ierobežojuma nav pašreizējā direktīvā. Kompleksus ceļojumus no citiem 
ceļojumu produktiem atšķir tieši to pievienotā vērtība, tāpēc nenovēršamu un ārkārtas 
apstākļu gadījumā pienākums palīdzēt ir pat vēl svarīgāks.

Grozījums Nr. 52

Direktīvas priekšlikums
11. pants – 6. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6. Izmaksu ierobežojumu, kas minēts 
5. punktā, nepiemēro personām ar 
ierobežotām pārvietošanās spējām, kā 
definēts Eiropas Parlamenta un Padomes 
2006. gada 5. jūlija Regulā 
(EK) Nr. 1107/2006 par invalīdu un 
personu ar ierobežotām pārvietošanās 
spējām tiesībām, ceļojot ar gaisa 
transportu, un jebkurai personai, kas tos 
pavada, grūtniecēm un bērniem bez 
pavadoņa, kā arī personām, kam 
nepieciešama īpaša medicīniskā palīdzība, 
ja organizatoram ir paziņots par to 
īpašajām vajadzībām vismaz 48 stundas 
pirms kompleksā pakalpojuma sākuma. 
Organizators nevar atsaukties uz 
nenovēršamiem un ārkārtas apstākļiem, 
lai ierobežotu izmaksas, kā minēts 
5. punktā, ja saskaņā ar piemērojamiem 
Savienības tiesību aktiem uz šiem 
apstākļiem nevar atsaukties attiecīgais 
transporta pakalpojumu sniedzējs.

svītrots

Or. en

Pamatojums

Šis ierobežojums ir pretrunā vispārējam organizatora pienākumam rūpēties par ceļotāju un 
palīdzēt tam, un šā ierobežojuma nav pašreizējā direktīvā. Kompleksus ceļojumus no citiem 
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ceļojumu produktiem atšķir tieši to pievienotā vērtība, tāpēc nenovēršamu un ārkārtas 
apstākļu gadījumā pienākums palīdzēt ir pat vēl svarīgāks.

Grozījums Nr. 53

Direktīvas priekšlikums
11. pants – 7.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

7.a Ja par līgumā paredzēto pakalpojumu 
neizpildi galvenokārt atbildīgs ir 
pārvadātājs, organizators var prasīt 
atlīdzinājumu no pārvadātāja par 
zaudējumiem, kas nodarīti ceļotājam, 
kurš nevarēja izmantot kompleksajā 
pakalpojumā iekļautos pakalpojumus.

Or. en

Pamatojums

Direktīvas 31. apsvērumā uzsvērts: „Organizētāja atbildība neskar tiesības pieprasīt 
atlīdzinājumu no trešām personām, tostarp pakalpojumu sniedzējiem.” Tas jānorāda arī 
pantos, lai nodrošinātu tiesisko noteiktību. Pārvadātājam ir liela nozīme kompleksa ceļojuma 
raitā norisē. Būtiska kavēšanās vai atcelšana, par ko nav atbildīgs organizators, var 
ievērojami ietekmēt ceļojuma, kas ietver citus pakalpojumus, piemēram, kruīza, atlikušo daļu.

Grozījums Nr. 54

Direktīvas priekšlikums
12. pants – 3. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Ceļotājam nav tiesību uz cenas 
samazinājumu vai kompensāciju par 
zaudējumiem, ja

3. Ceļotājam nav tiesību uz kompensāciju 
par zaudējumiem, ja

Or. en

Pamatojums

Priekšlikumā uz vainu balstītai kompensācijai un atlīdzinājumam cenas samazinājuma veidā 
neatbilstības gadījumā piemērots vienāds režīms. Ceļotājam vajadzētu būt tiesībām uz cenas 
samazinājumu, ja kompleksā pakalpojuma neizpilde vai neatbilstīga izpilde ir saistīta ar 
ārkārtas apstākļiem vai trešās puses vainu.
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Grozījums Nr. 55

Direktīvas priekšlikums
12. pants – 3. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(b) ceļotājs bez nepamatotas kavēšanās 
nav informējis organizatoru par 
neatbilstību, ar ko tas saskāries uz vietas, 
ja šāda informēšanas prasība bija skaidri 
un nepārprotami norādīta līgumā un ir 
pamatota, ņemot vērā lietas apstākļus.

svītrots

Or. en

Pamatojums

Atņemt tiesības tāpēc, ka ceļotājs nav nekavējoties informējis organizatoru, būtu netaisnīgi un 
nesamērīgi. Šāda noteikuma nav nevienā citā ES patērētāju tiesību aktā, un tas ir pretrunā 
vispārējām tiesībām uz kompensāciju neatbilstības dēļ. Ceļotājam var nebūt iespējams 
informēt par neatbilstību dažādu iemeslu dēļ (ja nav interneta savienojuma, ja ceļotājs 
atrodas nomaļā vietā, ja ar organizatoru nav iespējams sazināties utt.). Šāda ierobežojuma 
pašreizējā direktīvā nav – tas nozīmētu samazināt esošo aizsardzības līmeni.

Grozījums Nr. 56

Direktīvas priekšlikums
12. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Uz organizatoru attiecas tie paši 
ierobežojumi, kas ir spēkā saskaņā ar 
Savienībai saistošām starptautiskām 
konvencijām, kuras ierobežo 
kompensācijas apjomu vai paredz 
nosacījumus kompensācijām, ko izmaksā 
pakalpojuma sniedzējs, kurš sniedz 
kompleksā pakalpojumā ietvertu 
pakalpojumu. Ja starptautiskas 
konvencijas, kas Savienībai nav saistošas, 
ierobežo kompensāciju, kuru izmaksā 
pakalpojuma sniedzējs, dalībvalstis var 
attiecīgi ierobežot kompensācijas, ko 
izmaksā organizators. Citos gadījumos 

4. Uz organizatoru attiecas tie paši 
ierobežojumi, kas ir spēkā saskaņā ar 
Savienībai saistošām starptautiskām 
konvencijām, kuras ierobežo 
kompensācijas apjomu vai paredz 
nosacījumus kompensācijām, ko izmaksā 
pakalpojuma sniedzējs, kurš sniedz 
kompleksā pakalpojumā ietvertu 
pakalpojumu. Ja starptautiskas 
konvencijas, kas Savienībai nav saistošas, 
ierobežo kompensāciju, kuru izmaksā 
pakalpojuma sniedzējs, dalībvalstis var 
attiecīgi ierobežot kompensācijas, ko 
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ierobežojumus kompensācijai, ko izmaksā 
organizators, var paredzēt līgumā, ciktāl 
šis ierobežojums neattiecas uz miesas 
bojājumiem un tīši vai rupjas 
neuzmanības rezultātā nodarītiem 
zaudējumiem un nav mazāks par 
kompleksā pakalpojuma trīskāršu cenu.

izmaksā organizators.

Or. en

Pamatojums

Dažās dalībvalstīs kompensāciju par zaudējumiem līgumā ierobežot nav iespējams. Pilnīgas 
saskaņošanas principa piemērošana nozīmētu atteikšanos no labākiem valstu noteikumiem.

Grozījums Nr. 57

Direktīvas priekšlikums
15. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalstis nodrošina, ka organizatori 
un mazumtirgotāji, kas veic 
uzņēmējdarbību to teritorijā un veicina 
atbalstītu ceļojumu pakalpojumu iegādi, 
iegādājas nodrošinājumu, ka to 
maksātnespējas gadījumā ceļotāji efektīvi 
un savlaicīgi saņems visu savu izdarīto 
maksājumu atmaksu un, ciktāl ir iekļauta 
pasažieru pārvadāšana, tiem tiks 
nodrošināta efektīva un savlaicīga 
repatriācija.

1. Dalībvalstis nodrošina, ka komplekso 
pakalpojumu organizatori un 
mazumtirgotāji, kas veic uzņēmējdarbību 
to teritorijā un veicina atbalstītu ceļojumu 
pakalpojumu iegādi, iegādājas 
nodrošinājumu, ka ceļotāji efektīvi un 
savlaicīgi saņems visu savu izdarīto 
maksājumu atmaksu un ka šo organizatoru 
un mazumtirgotāju vai to pakalpojumu 
sniedzēju maksātnespējas gadījumā 
kompleksais pakalpojums, ja iespējams, 
tiek turpināts. Ciktāl ir iekļauta pasažieru 
pārvadāšana, dalībvalstis nodrošina, ka 
pasažieru pārvadātāji, kas veic 
uzņēmējdarbību to teritorijā, iegādājas 
nodrošinājumu, ka to maksātnespējas 
gadījumā ceļotājiem tiks nodrošināta 
atlīdzība vai efektīva un savlaicīga 
repatriācija.

Or. en

Pamatojums

Direktīvas 34. apsvērumā uzsvērts, ka komplekso pakalpojumu organizatoriem un atbalstītu 
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ceļojumu pakalpojumu mazumtirgotājiem jābūt apdrošinātiem ne tikai pret savu 
maksātnespēju, bet arī par citu iesaistīto pakalpojumu sniedzēju maksātnespēju. Tas jāprecizē 
direktīvas normatīvajā daļā. Ja ir iekļauta pasažieru pārvadāšana, organizatoram un 
mazumtirgotājam pārvadātāja maksātnespējas gadījumā nevajadzētu būt atbildīgiem par 
atlīdzinājuma vai repatriācijas nodrošināšanu pasažierim.

Grozījums Nr. 58

Direktīvas priekšlikums
16. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalstis atzīst, ka organizatora vai
mazumtirgotāja, kas veicina atbalstītu 
ceļojumu pakalpojumu iegādi, aizsardzība 
maksātnespējas gadījumā atbilst 15. pantu 
transponējošo valsts noteikumu prasībām, 
ja tā iegādāta saskaņā ar tās dalībvalsts 
direktīvas 15. pantu transponējošiem 
tiesību aktiem, kurā tie veic 
uzņēmējdarbību.

1. Dalībvalstis atzīst, ka organizatora,
mazumtirgotāja, kas veicina atbalstītu 
ceļojumu pakalpojumu iegādi, vai 
pasažieru pārvadātāja aizsardzība 
maksātnespējas gadījumā atbilst 15. pantu 
transponējošo valsts noteikumu prasībām, 
ja tā iegādāta saskaņā ar tās dalībvalsts 
direktīvas 15. pantu transponējošiem 
tiesību aktiem, kurā tie veic 
uzņēmējdarbību.

Or. en

Grozījums Nr. 59

Direktīvas priekšlikums
16. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Centrālie kontaktpunkti savstarpēji 
nodrošina visu nepieciešamo informāciju 
par valstu aizsardzības maksātnespējas 
gadījumā sistēmām un tās organizācijas vai 
organizāciju identitāti, kas nodrošina 
aizsardzību maksātnespējas gadījumā 
konkrētam tirgotājam, kurš veic 
uzņēmējdarbību to teritorijā. Tie piešķir 
viens otram piekļuvi jebkuram sarakstam, 
kurā uzskaitīti organizatori un
mazumtirgotāji, kas veicina atbalstītu 
ceļojumu pakalpojumu iegādi un kas

3. Centrālie kontaktpunkti savstarpēji 
nodrošina visu nepieciešamo informāciju 
par valstu aizsardzības maksātnespējas 
gadījumā sistēmām un tās organizācijas vai 
organizāciju identitāti, kas nodrošina 
aizsardzību maksātnespējas gadījumā 
konkrētam tirgotājam, kurš veic 
uzņēmējdarbību to teritorijā. Tie piešķir 
viens otram piekļuvi jebkuram sarakstam, 
kurā uzskaitīti organizatori,
mazumtirgotāji, kas veicina atbalstītu 
ceļojumu pakalpojumu iegādi, un 
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ievēro savus pienākumus attiecībā uz 
aizsardzību maksātnespējas gadījumā.

pasažieru pārvadātāji, kuri ievēro savus 
pienākumus attiecībā uz aizsardzību 
maksātnespējas gadījumā.

Or. en

Grozījums Nr. 60

Direktīvas priekšlikums
16. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Ja dalībvalstij ir šaubas par organizatora 
vai mazumtirgotāja, kas veicina atbalstītu 
ceļojumu pakalpojumu iegādi, aizsardzību 
maksātnespējas gadījumā, ja tie veic 
uzņēmējdarbību citā dalībvalstī un darbojas 
arī pirmās dalībvalsts teritorijā, tā lūdz 
skaidrojumu no uzņēmējdarbības 
dalībvalsts. Dalībvalstis atbildēt uz citu 
dalībvalstu pieprasījumiem vēlākais 15 
darba dienu laikā pēc to saņemšanas.

4. Ja dalībvalstij ir šaubas par organizatora,
mazumtirgotāja, kas veicina atbalstītu 
ceļojumu pakalpojumu iegādi, vai 
pasažieru pārvadātāja aizsardzību 
maksātnespējas gadījumā, ja tie veic 
uzņēmējdarbību citā dalībvalstī un darbojas 
arī pirmās dalībvalsts teritorijā, tā lūdz 
skaidrojumu no uzņēmējdarbības 
dalībvalsts. Dalībvalstis atbildēt uz citu 
dalībvalstu pieprasījumiem vēlākais 15 
darba dienu laikā pēc to saņemšanas.

Or. en

Grozījums Nr. 61

Direktīvas priekšlikums
17. pants – 1. daļa – ba punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ba) ceļojumu pakalpojumu galvenās 
pazīmes, ciktāl tas ir piemēroti 
informācijas nesējam;

Or. en

Pamatojums

Sk. Patērētāju tiesību direktīvas 5. panta 1. punkta a) apakšpunktu. Jēdziens „informācijas 
nesējs” attiecas uz līdzekli, ko izmanto informācijas izplatīšanai, piemēram, uz datoru vai 
mobilo tālruni.
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Grozījums Nr. 62

Direktīvas priekšlikums
17. pants – 1. daļa – bb punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

bb) ja pārdotajos pakalpojumos ietilpst 
izmitināšana – naktsmītnes nosaukumu 
un tūrisma kategoriju, tostarp istabas 
kategoriju un tās galvenās pazīmes;

Or. en

Grozījums Nr. 63

Direktīvas priekšlikums
17. pants – 1. daļa – bc punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

bc) mazumtirgotāja tirdzniecības 
nosaukumu, faktisko adresi, tālruņa 
numuru un e-pasta adresi;

Or. en

Grozījums Nr. 64

Direktīvas priekšlikums
17. pants – 1. daļa – bd punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

bd) pakalpojumu kopējo cenu, ieskaitot 
nodokļus un attiecīgā gadījumā visas 
papildu nodevas, maksājumus un citas 
izmaksas vai, ja tās nevar pamatoti 
aprēķināt iepriekš, tad faktu, ka ceļotājam 
būs jāsedz šādas papildu izmaksas, un 
veidu, kā jāaprēķina galīgā cena;

Or. en
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Grozījums Nr. 65

Direktīvas priekšlikums
17. pants – 1. daļa – be punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

be) informāciju par to, kā aprēķināt 
izmaksas, kuras nevar norādīt iepriekš, 
tostarp par iespējamo cenu palielinājumu 
pēc līguma noslēgšanas;

Or. en

Grozījums Nr. 66

Direktīvas priekšlikums
17. pants – 1. daļa – bf punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

bf) maksāšanas kārtību un attiecīgā 
gadījumā to, vai ir paredzēta un ar 
kādiem nosacījumiem ir paredzēta pirmā 
iemaksa vai citas finanšu garantijas, ko 
maksā vai sniedz ceļotājs;

Or. en

Grozījums Nr. 67

Direktīvas priekšlikums
17. pants – 1. daļa – bg punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

bg) ja ietverti transporta pakalpojumi –
vispārīgu informāciju par pasu un vīzu 
režīmu, tostarp aptuvenos termiņus vīzu 
saņemšanai, visiem ceļotājiem, tostarp 
citu dalībvalstu pilsoņiem, un informāciju 
par medicīniskajām formalitātēm;
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Or. en

Grozījums Nr. 68

Direktīvas priekšlikums
17. pants – 1. daļa – bh punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

bh) vajadzības gadījumā – informāciju 
par iespējamiem riskiem galamērķa vietā 
vai tās tiešā tuvumā saistībā ar dabas 
katastrofām, sabiedrības veselību, 
sabiedrisko kārtību, terorismu utt.;

Or. en

Grozījums Nr. 69

Direktīvas priekšlikums
17. pants – 1. daļa – bi punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

bi) informāciju par to, vai ceļotājiem ir 
tiesības atteikties no līguma un, ja ir, kādi 
ir šo tiesību izmantošanas nosacījumi, 
termiņi un procedūras;

Or. en

Grozījums Nr. 70

Direktīvas priekšlikums
17. pants – 1. daļa – bj punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

bj) informāciju par iekšējām sūdzību 
izskatīšanas procedūrām un iespēju 
izmantot ārpustiesas sūdzību un 
atlīdzinājumu mehānismus, kā arī to 
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izmantošanas termiņu;

Or. en

Grozījums Nr. 71

Direktīvas priekšlikums
17. pants – 1.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Ja mazumtirgotāji, kas pārdod 
atbalstītus ceļojumu pakalpojumus, 
neievēro 1. punkta b) apakšpunktu, tiem 
ir tādi paši pienākumi kā komplekso 
pakalpojumu organizatoriem.

Or. en

Grozījums Nr. 72

Direktīvas priekšlikums
6.a nodaļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Atsevišķi ceļojumu pakalpojumi

Or. en

Grozījums Nr. 73

Direktīvas priekšlikums
17.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

17.a pants
Informācijas prasības mazumtirgotājiem, 

kas darbojas kā starpnieki un pārdod 
atsevišķus ceļojumu pakalpojumus
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1. Dalībvalstis nodrošina, ka, pirms 
ceļotājam kļūst saistošs jebkurš līgums vai 
jebkurš attiecīgs piedāvājums, kuru izsaka 
mazumtirgotājs, kas darbojas kā 
starpnieks un pārdod atsevišķus ceļojumu 
pakalpojumus, kuri pieder citam 
pakalpojumu sniedzējam, mazumtirgotājs 
skaidrā un nepārprotamā veidā norāda:
a) pakalpojuma galvenās pazīmes, ciktāl 
tas ir piemēroti informācijas nesējam;
b) ja pārdotajā pakalpojumā ietilpst 
izmitināšana – naktsmītnes nosaukumu 
un tūrisma kategoriju, tostarp istabas 
kategoriju un tās galvenās pazīmes;
c) mazumtirgotāja tirdzniecības 
nosaukumu, faktisko adresi, tālruņa 
numuru un e-pasta adresi;
d) pakalpojuma kopējo cenu, ieskaitot 
nodokļus un attiecīgā gadījumā visas 
papildu nodevas, maksājumus un citas 
izmaksas vai, ja tās nevar pamatoti 
aprēķināt iepriekš, tad faktu, ka ceļotājam 
būs jāsedz šādas papildu izmaksas, un 
veidu, kā jāaprēķina galīgā cena;
e) informāciju par to, kā aprēķināt 
izmaksas, kuras nevar norādīt iepriekš, 
tostarp par iespējamo cenu palielinājumu 
pēc līguma noslēgšanas;
f) maksāšanas kārtību un attiecīgā 
gadījumā to, vai ir paredzēta un ar 
kādiem nosacījumiem ir paredzēta pirmā 
iemaksa vai citas finanšu garantijas, ko 
maksā vai sniedz ceļotājs;
g) transporta pakalpojumu gadījumā –
vispārīgu informāciju par pasu un vīzu 
režīmu, tostarp aptuvenos termiņus vīzu 
saņemšanai, ko piemēro ceļotājam 
saskaņā ar viņa valstspiederību, un 
informāciju par medicīniskajām 
formalitātēm;
h) vajadzības gadījumā – informāciju par 
iespējamiem riskiem galamērķa vietā vai 
tās tiešā tuvumā saistībā ar dabas 
katastrofām, sabiedrības veselību, 



PE524.534v01-00 42/45 PA\1010679LV.doc

LV

sabiedrisko kārtību, terorismu utt.;
i) informāciju par to, vai ceļotājiem ir
tiesības atteikties no līguma un, ja ir, kādi 
ir šo tiesību izmantošanas nosacījumi, 
termiņi un procedūras;
j) informāciju par iekšējām sūdzību 
izskatīšanas procedūrām un iespēju 
izmantot ārpustiesas sūdzību un 
atlīdzinājumu mehānismus, kā arī to 
izmantošanas termiņu.
2. Dalībvalstis nodrošina, ka 
mazumtirgotāji, kas darbojas kā 
starpnieki un pārdod atsevišķus ceļojumu 
pakalpojumus, kuri pieder citam 
pakalpojumu sniedzējam, nosūta 
rezervācijas apstiprinājumu bez 
nepamatotas kavēšanās un ne vēlāk kā 
24 stundas pēc rezervācijas veikšanas, ja 
vien nav vajadzīga tūlītēja apstiprināšana.
3. Dalībvalstis nodrošina, ka 
mazumtirgotāji, kas darbojas kā 
starpnieki un pārdod atsevišķus ceļojumu 
pakalpojumus, kuri pieder citam 
pakalpojumu sniedzējam, ir atbildīgi par 
jebkādām kļūdām rezervācijas procesā.

Or. en

Pamatojums

Patērētāju organizācijas ir ziņojušas par vairākiem gadījumiem, kad patērētājiem ir nodarīti 
zaudējumi, jo atsevišķus pakalpojumus pārdeva starpnieks. Līdz ar to ir jānosaka zināmu tādu 
prasību minimums, kas ir jāievēro šo pakalpojumu pārdevējiem. Šajā jomā pastāvošie tiesību 
robi būtu problemātiski tirgū, kurā tendence būtu palielināt trešo personu pārdoto atsevišķo 
pakalpojumu apjomu un kurā patērētāji pārsvarā cenšas organizēt ceļojumus neatkarīgi.

Grozījums Nr. 74

Direktīvas priekšlikums
18.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

18.a pants
To organizatoru un mazumtirgotāju 
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pienākumi, kuri veic uzņēmējdarbību 
ārpus EEZ

Dalībvalstis nodrošina, ka organizatoram 
vai mazumtirgotājam, kas veic 
uzņēmējdarbību ārpus EEZ, veicina 
atbalstītu ceļojumu pakalpojumu iegādi 
un tieši pārdod šos pakalpojumus 
dalībvalsts teritorijā, piemēro šajā 
direktīvā noteiktos pienākumus.

Or. en

Pamatojums

Dalībvalstīm būtu jānodrošina, ka šīs direktīvas noteikumus piemēro visiem to teritorijā 
pārdotajiem kompleksajiem pakalpojumiem un atbalstītajiem ceļojumu pakalpojumiem, nevis 
tikai tiem, ko pārdod organizatori un mazumtirgotāji, kuri veic uzņēmējdarbību to teritorijā. 
Ceļotājiem, kas dalībvalstī iegādājas kompleksus pakalpojumus un atbalstītus ceļojumu 
pakalpojumus, vajadzētu būt tiesībām uz šīs direktīvas sniegto aizsardzību neatkarīgi no tā, 
kur attiecīgais organizators  vai mazumtirgotājs veic uzņēmējdarbību.

Grozījums Nr. 75

Direktīvas priekšlikums
18.b pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

18.b pants
Prasības par līgumu formu

1. Dalībvalstis nodrošina, ka visi līgumi, 
uz kuriem attiecas šī direktīva, ir 
vienkāršā un skaidri saprotamā valodā 
un, ja tie ir rakstiski, – skaidri salasāmi. 
Līgumu sagatavo valodā, kurā sniegta 
informācija pirms līguma noslēgšanas.
2. Līgumu izsniedz uz pastāvīga 
informācijas nesēja. Ārpus uzņēmuma 
telpām noslēgtu līgumu gadījumā līgumu 
izsniedz arī drukātā veidā.
3. Ja līgums ir noslēgts pa tālruni, 
tirgotājs ceļotājam sniedz apstiprinājumu 
par piedāvājumu uz pastāvīga 
informācijas nesēja un ceļotājam līgums 
ir saistošs tikai pēc tam, kad viņš to ir 
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parakstījis vai nosūtījis rakstisku 
piekrišanu uz pastāvīga informācijas 
nesēja.

Or. en

Grozījums Nr. 76

Direktīvas priekšlikums
18.c pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

18.c pants
Atteikuma tiesības

1. Dalībvalstis nodrošina, ka ceļotājs
24 stundu laikā var atteikties no distances 
līguma un 14 dienu laikā atteikties no 
ārpus uzņēmuma telpām noslēgta līguma, 
neminot iemeslu un bez jebkādiem 
izdevumiem, ar nosacījumu, ka ceļotājs 
vismaz 48 stundas pirms ceļojuma 
pakalpojuma sākuma iesniedz tirgotājam 
brīdinājumu uz pastāvīga informācijas 
nesēja.
2. Tirgotājs atlīdzina visus maksājumus, 
kas saņemti no ceļotāja, bez nepamatotas 
kavēšanās un ne vēlāk kā 14 dienas pēc 
dienas, kurā viņš tika informēts par 
patērētāja lēmumu atteikties no līguma.
3. Ja tirgotājs nav skaidrā un 
nepārprotamā veidā sniedzis ceļotājam 
informāciju par atteikuma tiesībām, 
ceļotājam ir tiesības izbeigt līgumu bez 
sankciju piemērošanas. 

Or. en

Pamatojums

Analoģiski noteikumiem par atteikuma tiesībām, kas paredzēti Patērētāju tiesību direktīvas 
9. panta 1. punktā, 10. panta 1. punktā un 13. panta 1. punktā un kas pašlaik neattiecas uz 
Komplekso ceļojumu direktīvu.
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