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ĠUSTIFIKAZZJONI QASIRA

I. Reviżjoni tad-Direttiva dwar il-Vjaġġi Kollox Kompriż (Package Travel)

Il-konsumaturi huma fi bżonn partikolari ta’ protezzjoni meta jkunu qed jivvjaġġjaw, li hija r-
raġuni għall-adozzjoni tad-Direttiva dwar il-Vjaġġi Kollox Kompriż (Package Travel) fl-
1990. Is-suq tal-ivvjaġġar madankollu nbidel b’mod sinifikanti minn dak iż-żmien ’l hawn. L-
iżvilupp tal-bejgħ onlajn u l-liberalizzazzjoni fis-settur tal-linji tal-ajru biddlu l-mod kif il-
konsumaturi jorganizzaw il-vaganzi tagħhom. Il-konsumaturi qegħdin jieħdu rwol dejjem 
aktar attiv fit-tfassil tal-vaganzi skont ir-rekwiżiti speċifiċi tagħhom, notevolment billi jużaw 
l-internet biex jikkumbinaw l-arranġamenti tal-ivvjaġġar flok jagħżlu minn pakketti 
ippreparati minn qabel.

Dawn l-iżviluppi joħolqu inċertezzi dejjem jikbru dwar liema sitwazzjonijiet u 
tranżazzjonijiet jibbenefikaw mir-regoli tal-UE dwar il-vjaġġi kollox kompriż u liema huma 
esklużi. Il-konsumaturi spiss ma jkunux jafu x’tip ta’ protezzjoni jistgħu jistennew 
f’sitwazzjoni partikolari. Għalhekk huwa ovvju li l-leġiżlazzjoni għandha tiġu aġġornata 
sabiex tkopri mudelli ta’ bejgħ li ma kinux jeżistu meta ġiet adottata d-Direttiva attwali.

II. Il-pożizzjoni ġenerali tar-Rapporteur

Dan ir-Rapporteur jilqa’ l-proposta tal-Kummissjoni biex tiċċara u timmodernizza l-kamp ta’ 
applikazzjoni tal-protezzjoni ta’ vjaġġaturi meta jixtru kombinazzjoni ta’ servizzi tal-
ivvjaġġar għall-istess vjaġġ jew vaganza billi jinġiebu forom differenti ta’ pakketti onlajn u 
arranġamenti tal-ivvjaġġar assistiti fil-kamp tal-applikazzjoni tad-Direttiva riveduta. Dan se 
jwassal għal aktar trasparenza għal dawk kollha involuti fis-suq.

L-objettivi ta’ dan ir-Rapporteur huma li:

- Jiġi żgurat suq aktar kompetittiv u indaqs għal negozji li joperaw fis-suq tal-ivvjaġġar.

- Jiġi żgurat li l-konsumaturi kollha jibbenefikaw minn livell għoli ta’ protezzjoni meta jixtru 
kombinazzjoni ta’ servizzi tal-ivvjaġġar, irrispettivament mill-kanal ta’ distribuzzjoni, filwaqt 
li jiġi żgurat li l-ispejjeż ta’ konformità jkunu raġonevoli għall-parteċipanti l-ġodda li jaqgħu 
taħt il-kamp ta’ applikazzjoni rivedut tad-Direttiva.

- Jiġi żgurat li l-vjaġġaturi huma informati aħjar dwar il-prodotti tal-ivvjaġġar li qed jixtru u li 
jingħataw aċċess għal rimedji aktar ċari u effettivi jekk xi ħaġa tmur ħażin.

Għal dak l-għan, dan ir-Rapporteur qed jipproponi numru ta’ emendi li għandhom l-għan li 
jsaħħu l-objettivi tal-proposta tal-Kummissjoni. Dawn l-emendi jkopru, fost l-oħrajn, il-
kwistjonijiet li ġejjin:

i) Kamp ta’ applikazzjoni
Peress li s-suq jevolvi iktar malajr mil-leġiżlazzjoni, huwa meħtieġ li jiġi definit liema 
kombinazzjonijiet ta’ servizzi tal-ivvjaġġar (tradizzjonali jew onlajn) ser ikunu koperti mill-
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kamp ta’ applikazzjoni tad-Direttiva. Ir-Rapporteur jemmen li huwa meħtieġ it-twessigħ tad-
definizzjoni ta’ “pakkett” u din għandha tkopri l-maġġoranza tal-kombinazzjonijiet ta’ 
servizzi tal-ivvjaġġar li jinbiegħu lill-konsumaturi. Madankollu, il-valur tal-“Arranġamenti 
tal-Ivvjaġġar Assistiti” għandu jiġi magħruf bħala soluzzjoni biex id-Direttiva tibqa’ tgħodd 
fil-futur u biex jingħata livell ta’ protezzjoni xieraq għall-konsumatur f’każ ta’ insolvenza ta’ 
wieħed mill-fornituri tas-servizz.

ii) Servizzi ta’ vvjaġġar indipendenti
F’xi aspetti, jista’ jingħad li l-kamp ta’ applikazzjoni tad-Direttiva proposta mhuwiex wiesa’ 
biżżejjed. “Il-vjaġġi kollox kompriż” qed isiru dejjem iktar skaduti. Mill-adozzjoni tad-
Direttiva fl-1990, is-suq tat-turiżmu u tal-ivvjaġġar ra tibdiliet sinifikanti u l-preferenzi u l-
attitudnijiet tal-konsumaturi f’dan is-suq evolvew ukoll. Pereżempju, il-kuntratti indipendenti 
għal servizz uniku ta’ vjaġġar huma espliċitament eżentati mid-Direttiva. L-
organizzazzjonijiet tal-konsumaturi rrappurtaw bosta każijiet ta’ ħsara lill-konsumaturi fejn il-
bejgħ tas-servizzi uniċi sar permezz ta’ intermedjarju. Għal dak l-għan, dan ir-Rapporteur qed 
jipproponi li l-intermedjarji li jbigħu servizzi uniċi ta’ vjaġġar għandhom jikkonformaw ma’ 
xi rekwiżiti minimi skont din id-Direttiva. Lakuna legali f’dan il-qasam tkun problematika 
f’suq fejn it-tendenza hi li jiġi żviluppat dejjem aktar il-bejgħ tas-servizzi uniċi minn partijiet 
terzi u fejn il-konsumaturi għandhom it-tendenza li jorganizzaw l-ivvjaġġar tagħhom b’mod 
indipendenti. 

iii) Livell ta’ armonizzazzjoni 

Dispożizzjoni espliċita dwar il-grad ta’ armonizzazzjoni hija nieqsa mill-proposta attwali. L-
armonizzazzjoni sħiħa tipprovdi livell uniformi ta’ protezzjoni tal-konsumatur madwar l-UE, 
iżda żżomm lill-Istati Membri milli jadottaw, fejn meħtieġ, dispożizzjonijiet aktar strinġenti 
favur il-konsumaturi kif huwa l-każ bid-Direttiva attwali. 
F’ħafna Stati Membri, ir-reviżjoni proposta tnaqqas l-istandards nazzjonali attwali tal-
protezzjoni tal-konsumatur, partikolarment fejn huma kkonċernati d-dispożizzjonijiet dwar id-
dritt kuntrattwali.
 Ir-Rapporteur huwa favur approċċ ta’ armonizzazzjoni mmirata.

iv) Protezzjoni mill-insolvenza

Sabiex tiġi żgurata kompetizzjoni ġusta u biex ikun protett il-konsumatur, l-obbligu attwali 
għall-organizzaturi tal-pakketti li jipprovdu xhieda ta’ sigurtà suffiċjenti għar-rimborż tal-
pagamenti bil-quddiem u r-ripatrijazzjoni tal-vjaġġaturi f’każ ta’ insolvenza għandu japplika 
wkoll għall-arranġamenti tal-ivvjaġġar assistiti. Għandu jiġi enfasizzat ukoll li t-trasportatur 
għandu rwol ewlieni fl-iżgurar tat-tmexxija effettiva ta’ vjaġġ kollox kompriż. Dan ir-
Rapporteur għalhekk qed jipproponi l-estensjoni tal-protezzjoni mill-insolvenza għat-
trasportaturi tal-passiġġieri.

***

Minħabba l-frammentazzjoni tal-leġiżlazzjoni fil-qasam tal-protezzjoni tal-vjaġġaturi kif ukoll 
l-iżvilupp rapidu tas-suq tal-ivvjaġġar u tat-turiżmu li dejjem qed jevolvi qabel il-
leġiżlazzjoni, dan ir-Rapporteur iqis li t-triq ’il quddiem xierqa għall-futur hija li ssir 
riflessjoni dwar strument komprensiv fil-qasam tad-drittijiet tal-vjaġġatur. Il-konsumaturi 
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qegħdin dejjem aktar jitbiegħdu mill-idea ta’ tours kollox kompriż. Għalhekk, il-kunċett 
magħżul ta’ “arranġamenti ta’ vvjaġġar kollox kompriż u assistiti” ikopri biss parti mill-
prattika komuni. Strument uniku għas-servizzi tal-ivvjaġġar ikun iktar importanti peress li l-
maġġoranza tad-direttivi dwar il-protezzjoni tal-konsumatur jeskludu b’mod espliċitu lis-
settur tat-trasport mill-kamp tal-applikazzjoni tagħhom.
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EMENDI

Il-Kumitat għat-Transport u t-Turiżmu jitlob lill-Kumitat għas-Suq Intern u l-Ħarsien tal-
Konsumatur, bħala l-kumitat responsabbli, biex jieħu kont tal-emendi li ġejjin:

Emenda 1

Proposta għal direttiva
Premessa 18

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(18) Għandu jiġi ċċarat ukoll li l-kuntratti li 
bihom negozjant jintitola l-vjaġġatur wara 
l-konklużjoni tal-kuntratt biex jagħżel fost 
għażla ta’ tipi differenti ta’ servizzi tal-
ivvjaġġar, bħal fil-każ ta’ pakkett ta’ rigal 
tal-ivvjaġġar, għandhom jikkostitwixxu 
pakkett. Barra minn hekk, għadd ta’ 
servizzi ta’ vjaġġar għandhom jitqiesu 
bħala pakkett fejn l-isem jew id-dettalji tal-
vjaġġatur meħtieġa biex tkun konkluża 
tranżazzjoni tal-prenotazzjoni huma 
trasferiti bejn in-negozjanti mhux aktar 
tard minn meta l-prenotazzjoni tal-ewwel 
servizz hija kkonfermata. Id-dettalji 
neċessarji għall-konklużjoni tat-
tranżazzjoni tal-prenotazzjoni jirrelataw 
ma' dettalji tal-kard tal-kreditu jew 
informazzjoni oħra meħtieġa sabiex 
jinkiseb il-pagament. Min-naħa l-oħra, it-
trasferiment sempliċi ta’ dettalji bħad-
destinazzjoni tal-ivvjaġġar jew il-ħinijiet 
tal-ivvjaġġar ma għandux ikun biżżejjed.

(18) Għandu jiġi ċċarat ukoll li l-kuntratti li 
bihom negozjant jintitola l-vjaġġatur wara 
l-konklużjoni tal-kuntratt biex jagħżel fost 
għażla ta’ tipi differenti ta’ servizzi tal-
ivvjaġġar, bħal fil-każ ta’ pakkett ta’ rigal 
tal-ivvjaġġar, għandhom jikkostitwixxu 
pakkett. Barra minn hekk, għadd ta’ 
servizzi ta’ vjaġġar għandhom jitqiesu 
bħala pakkett meta jinxtraw mill-istess 
kummerċjant permezz ta’ proċessi ta’ 
prenotazzjoni onlajn.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-għan ta’ din l-emenda huwa li jiġu inklużi taħt id-definizzjoni l-kombinazzjonijiet ta’ 
vjaġġar “kollox kompriż” li jinbiegħu onlajn mill-istess kummerċjant . Is-servizzi “click-
through”għandhom jaqgħu fi ħdan il-kamp ta’ applikazzjoni tal-arranġamenti tal-ivvjaġġar 
assistiti. Ara wkoll l-Emendi 16 u 19.
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Emenda 2

Proposta għal direttiva
Premessa 19

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(19) Billi hemm inqas ħtieġa li jiġu 
protetti l-vjaġġaturi f’każijiet ta’ vjaġġi 
għal żmien qasir, u sabiex jiġi evitat piż 
mhux meħtieġ għall-kummerċjanti, vjaġġi 
li jdumu anqas minn 24 siegħa li ma 
jinkludux akkomodazzjoni kif ukoll 
pakketti organizzati b’mod okkażjonali, 
għandhom ikunu esklużi mill-kamp ta’ 
applikazzjoni ta’ din id-Direttiva.

imħassar

Or. en

Ġustifikazzjoni

Ma hemm ebda raġuni biex il-konsumaturi jitpoġġew f’riskju u mingħajr il-benefiċċju tar-
rimedji disponibbli skont id-Direttiva sempliċiment minħabba t-tul qasir tal-pakkett jew 
minħabba li l-organizzatur ibigħ dawn il-vaganzi “okkażjonalment” biss. Il-vjaġġaturi jistgħu 
jiffaċċjaw l-istess problemi bi kwalunkwe pakkett ieħor, filwaqt li r-riskju għall-kummerċjant 
huwa aktar baxx minħabba t-tul qasir tal-vjaġġi li jdumu inqas minn 24 siegħa.

Emenda 3

Proposta għal direttiva
Premessa 26

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(26) Billi pakketti huma normalment 
mixtrija żmien twil qabel l-eżekuzzjoni 
tagħhom, jistgħu jseħħu avvenimenti mhux 
previsti. Għalhekk l-vjaġġatur għandu, taħt 
ċerti kundizzjonijiet, ikun intitolat li 
jittrasferixxi pakkett għal vjaġġatur ieħor. 
F’sitwazzjonijiet bħal dawn, l-organizzatur 
għandu jkun jista’ jirkupra l-ispejjeż 
tiegħu, pereżempju jekk subkuntrattur 
jeħtieġ tariffa għall-bdil ta’ isem il-
vjaġġatur jew għall-kanċellazzjoni ta’ 
biljett tat-trasport u l-ħruġ ta’ wieħed ġdid. 
Il-vjaġġaturi għandu jkollhom ukoll il-

(26) Billi pakketti huma normalment 
mixtrija żmien twil qabel l-eżekuzzjoni 
tagħhom, jistgħu jseħħu avvenimenti mhux 
previsti. Għalhekk l-vjaġġatur għandu, taħt 
ċerti kundizzjonijiet, ikun intitolat li 
jittrasferixxi pakkett għal vjaġġatur ieħor. 
F’sitwazzjonijiet bħal dawn, l-organizzatur 
għandu jkun jista’ jirkupra l-ispejjeż 
tiegħu, pereżempju jekk subkuntrattur 
jeħtieġ tariffa għall-bdil ta’ isem il-
vjaġġatur jew għall-kanċellazzjoni ta’ 
biljett tat-trasport u l-ħruġ ta’ wieħed ġdid. 
Il-vjaġġaturi għandu jkollhom ukoll il-
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possibbiltà li jikkanċellaw il-kuntratt fi 
kwalunkwe żmien qabel il-bidu tal-pakkett 
billi jħallsu kumpens xieraq, kif ukoll id-
dritt li jitterminaw il-kuntratt mingħajr ma 
jitħallas kumpens fejn dan ma jistax jiġi 
evitat u ċirkustanzi straordinarji bħal 
gwerra jew diżastru naturali se jaffettwaw 
b’mod sinifikanti pakkett. Ċirkostanzi 
inevitabbli u straordinarji għandhom 
b’mod partikolari jitqiesu li jeżistu fejn 
rapporti kredibbli u pubblikament 
disponibbli, bħal rakkomandazzjonijiet 
maħruġa mill-awtoritajiet tal-Istati 
Membri, jagħtu parir kontra l-ivvjaġġar 
għall-post tad-destinazzjoni.

possibbiltà li jikkanċellaw il-kuntratt fi 
kwalunkwe żmien qabel il-bidu tal-pakkett 
billi jħallsu kumpens xieraq, kif ukoll id-
dritt li jitterminaw il-kuntratt mingħajr ma 
jitħallas kumpens fejn dan ma jistax jiġi 
evitat u ċirkustanzi straordinarji relatati 
mal-gwerra, diżastri naturali, saħħa 
pubblika, ordni pubbliku jew terroriżmu
se jaffettwaw b’mod sinifikanti pakkett. 
Ċirkostanzi inevitabbli u straordinarji 
għandhom b’mod partikolari jitqiesu li 
jeżistu fejn rapporti kredibbli u 
pubblikament disponibbli, bħal 
rakkomandazzjonijiet maħruġa mill-
awtoritajiet tal-Istati Membri, jagħtu parir 
kontra l-ivvjaġġar għall-post tad-
destinazzjoni.

Or. en

Emenda 4

Proposta għal direttiva
Premessa 28

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(28) F’ċerti każijiet l-organizzaturi 
għandhom jitħallew jagħmlu tibdiliet 
unilaterali għall-kuntratt ta’ vjaġġ b’kollox 
kompriż. Madankollu, il-passiġġieri 
għandu jkollhom id-dritt li jitterminaw il-
kuntratt jekk l-emendi proposti jbiddlu 
b’mod sinifikanti kwalunkwe mill-
karatteristiċi prinċipali tas-servizzi tal-
ivvjaġġar. Żidiet fil-prezzijiet għandhom 
ikunu possibbli biss jekk kien hemm bidla 
fil-prezz tal-fjuwil għat-trasport ta’ 
passiġġieri, fit-taxxi jew il-miżati imposti 
minn parti terza li mhux direttament 
involuta fl-eżekuzzjoni ta’ servizzi tal-
ivvjaġġar inklużi jew fir-rati tal-kambju 
rilevanti għall-pakkett u jekk kemm ċaqliq 
’il fuq u ’l isfel tar-reviżjoni tal-prezz ikun 
espressament riżervat fil-kuntratt. Żidiet 
fil-prezzijiet għandhom ikunu limitati għal 

(28) F’ċerti każijiet l-organizzaturi 
għandhom jitħallew jagħmlu tibdiliet 
unilaterali għall-kuntratt ta’ vjaġġ b’kollox 
kompriż. Madankollu, il-passiġġieri 
għandu jkollhom id-dritt li jitterminaw il-
kuntratt jekk l-emendi proposti jbiddlu 
b’mod sinifikanti kwalunkwe mill-
karatteristiċi prinċipali tas-servizzi tal-
ivvjaġġar. Żidiet fil-prezzijiet għandhom 
ikunu possibbli biss jekk kien hemm bidla 
fil-prezz tal-fjuwil għat-trasport ta’ 
passiġġieri, fit-taxxi jew il-miżati imposti 
minn parti terza li mhux direttament 
involuta fl-eżekuzzjoni ta’ servizzi tal-
ivvjaġġar inklużi jew fir-rati tal-kambju 
rilevanti għall-pakkett u jekk kemm ċaqliq 
’il fuq u ’l isfel tar-reviżjoni tal-prezz ikun 
espressament riżervat fil-kuntratt. Żidiet 
fil-prezzijiet għandhom ikunu limitati għal 
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10 % tal-prezz tal-pakkett. 5 % tal-prezz tal-pakkett.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Limitu ta’ 10 % jirrappreżenta piż sproporzjonat fuq il-vjaġġatur speċjalment f’każijiet fejn 
il-prezz tal-pakkett huwa għoli u/jew fejn hemm ħafna parteċipanti konnessi ma’ pakkett 
wieħed, bħall-familji (kull membru jħallas 10 % addizzjonali). Bosta leġiżlazzjonijiet 
nazzjonali li jippermettu ż-żieda fil-prezzijiet jistabbilixxu perċentwali iktar baxxa minn 10 %, 
f’pajjiżi oħra ż-żieda ma hi permessa b’ebda mod jew il-vjaġġatur jista’ jħassar il-kuntratt 
wara żieda fil-prezz.

Emenda 5

Proposta għal direttiva
Premessa 37

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(37) Huwa xieraq li jiġu protetti l-
vjaġġaturi f’sitwazzjonijiet fejn bejjiegħ bl-
imnut jirranġa l-prenotazzjoni ta’ pakkett 
jew arranġament tal-ivvjaġġar assistit u 
fejn il-bejjiegħ bl-imnut jagħmel żbalji fil-
proċess tal-prenotazzjoni.

(37) Huwa xieraq li jiġu protetti l-
vjaġġaturi f’sitwazzjonijiet fejn bejjiegħ bl-
imnut li jirranġa l-prenotazzjoni ta’ pakkett 
jew arranġament tal-ivvjaġġar assistit jew 
servizz uniku ta’ vvjaġġar jagħmel żbalji 
fil-proċess tal-prenotazzjoni.

Or. en

Emenda 6

Proposta għal direttiva
Artikolu 2 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Din id-Direttiva tapplika għal pakketti 
offruti għall-bejgħ jew mibjugħa minn 
kummerċjanti għall-vjaġġaturi, bl-
eċċezzjoni tal-Artikolu 17, u għal 
arranġamenti tal-ivvjaġġar assistiti bl-
eċċezzjoni tal-Artikoli minn 4 sa 14, l-
Artikolu 18 u l-Artikolu 21(1).

1. Din id-Direttiva tapplika, fil-
kundizzjonijiet u sal-punt stipulati fid-
dispożizzjonijiet rispettivi tagħha, għal 
pakketti offruti għall-bejgħ jew mibjugħa 
minn kummerċjanti għall-vjaġġaturi, l-
arranġamenti tal-ivvjaġġar assistiti u s-
servizzi ta’ vjaġġar indipendenti offerti 
għall-bejgħ jew mibjugħa minn bejjiegħ 
bl-imnut li mhuwiex is-sid tas-servizz.
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Or. en

Ġustifikazzjoni

L-organizzazzjonijiet tal-konsumaturi rrappurtaw bosta każijiet ta’ ħsara lill-konsumaturi 
fejn il-bejgħ tas-servizzi uniċi sar permezz ta’ intermedjarju. Għalhekk, huwa meħtieġ li jiġu 
stabbiliti ċertu obbligi minimi fuq il-bejjiegħa ta’ dawk is-servizzi. Lakuna legali f’dan il-
qasam tkun problematika f’suq fejn it-tendenza hi li jiġi żviluppat dejjem aktar il-bejgħ tas-
servizzi uniċi minn partijiet terzi u fejn il-konsumaturi għandhom it-tendenza li jorganizzaw l-
ivvjaġġar tagħhom b’mod indipendenti. Ara l-Emendi 9 u 73.

Emenda 7

Proposta għal direttiva
Artikolu 2 – paragrafu 2 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) pakketti u arranġamenti tal-ivvjaġġar 
assistiti li jkopru perjodu ta’ inqas minn 
24 siegħa sakemm l-akkomodazzjoni mal-
lejl hija inkluża;

imħassar

Or. en

Ġustifikazzjoni

Ma hemm ebda raġuni biex il-konsumaturi jitpoġġew f’riskju u mingħajr il-benefiċċju tar-
rimedji disponibbli skont id-Direttiva sempliċiment minħabba t-tul qasir tal-pakkett jew 
minħabba li l-organizzatur ibigħ dawn il-vaganzi “okkażjonalment” biss. Il-vjaġġaturi jistgħu 
jiffaċċjaw l-istess problemi bi kwalunkwe pakkett ieħor, filwaqt li r-riskju għall-kummerċjant 
huwa aktar baxx minħabba t-tul qasir tal-vjaġġi li jdumu inqas minn 24 siegħa.

Emenda 8

Proposta għal direttiva
Artikolu 2 – paragrafu 2 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) pakketti u arranġamenti tal-ivvjaġġar 
assistiti fuq il-bażi ta’ qafas ta’ kuntratt ta’ 
bejn dak li jħaddem tal-vjaġġatur u 
negozjant li jispeċjalizza fl-arranġament 
ta’ vjaġġar għan-negozju;

(c) pakketti u arranġamenti tal-ivvjaġġar 
assistiti fuq il-bażi ta’ qafas ta’ kuntratt ta’ 
bejn dak li jħaddem tal-vjaġġatur u 
negozjant;

Or. en
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Ġustifikazzjoni

L-esklużjoni kif proposta mill-Kummissjoni tikkonċerna biss lin-negozjanti speċjalizzati fil-
bejgħ ta’ vjaġġar għan-negozju, u toħloq nuqqas ta’ kundizzjonijiet indaqs fost l-aġenti tal-
ivvjaġġar li jbigħu kemm servizzi tal-ivvjaġġar turistiku kif ukoll tan-negozju.

Emenda 9

Proposta għal direttiva
Artikolu 2 – paragrafu 2 – punt e

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(e) kuntratti awtonomi għal servizz tal-
ivvjaġġar wieħed.

(e) kuntratti awtonomi għal servizz tal-
ivvjaġġar wieħed, sakemm dawn huma 
offerti għall-bejgħ jew mibjugħa minn 
bejjiegħ bl-imnut li mhuwiex is-sid tas-
servizz.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Ara l-ġustifikazzjoni tal-Emenda 6.

Emenda 10

Proposta għal direttiva
Artikolu 2a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 2a
Livell ta’ armonizzazzjoni 

L-Istati Membri jistgħu jippreservaw jew 
jintroduċu, fil-liġi nazzjonali tagħhom, 
dispożizzjonijiet iktar strinġenti fil-qasam 
kopert minn din id-Direttiva biex jiżguraw 
livell ogħla ta’ protezzjoni tal-
konsumatur, sakemm din id-Direttiva ma 
tipprovdix mod ieħor.

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Il-proposta ma fihiex dispożizzjoni ċara dwar il-livell ta’ armonizzazzjoni tad-Direttiva. L-
armonizzazzjoni sħiħa tipprevjeni lill-Istati Membri milli jadottaw, fejn meħtieġ, 
dispożizzjonijiet aktar strinġenti favur il-konsumaturi bħal fil-każ tad-Direttiva attwali dwar 
il-Vjaġġi Kollox Kompriż. F’ħafna Stati Membri, ir-reviżjoni proposta għandha tnaqqas l-
istandards nazzjonali attwali tal-protezzjoni tal-konsumatur. Huwa meħtieġ approċċ ta’ 
armonizzazzjoni mmirata.

Emenda 11

Proposta għal direttiva
Artikolu 2 – paragrafu 2a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2a. L-Istati Membri jistgħu jiddeċiedu li 
ma japplikawx l-eċċezzjoni msemmija fil-
punt (c) tal-paragrafu 2 għall-pakketti, l-
arranġamenti ta’ vjaġġar assistiti jew 
servizzi ta’ vjaġġar uniċi li nxtraw fuq il-
bażi ta’ kuntratt qafas ma’ 
organizzazzjoni mhux governattiva, 
negozju li għadu jiftaħ jew intrapriżi 
żgħar u medji.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-esklużjoni tal-pakketti u l-arranġamenti tal-ivvjaġġar assistiti (ATAs) li nxtraw fuq il-bażi 
ta’ kuntratt qafas mal-impjegatur tal-vjaġġatur m’għandhiex tapplika għall-NGOs u n-
negozji ż-żgħar li m’għandhomx l-istess mezzi finanzjarji li għandhom kumpaniji akbar. Dan 
ikun koerenti mad-Direttiva dwar id-Drittijiet tal-Konsumatur (CRD) li tippermetti lill-Istati 
Membri japplikaw id-Direttiva għall-NGOs, in-negozji li għadhom jiftħu jew l-intrapriżi 
żgħar u medji (ara l-Premessa 13 tas-CRD).

Emenda 12

Proposta għal direttiva
Artikolu 2 – paragrafu 2b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2b. Din id-Direttiva m’għandhiex 
timpedixxi lill-kummerċjanti milli joffru 
lill-vjaġġaturi arranġamenti kuntrattwali 
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li jmorru lil hinn mill-protezzjoni prevista 
minn din id-Direttiva.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Din id-dispożizzjoni hija konformi mal-Artikolu 3(6) tad-Direttiva dwar id-Drittijiet tal-
Konsumatur.

Emenda 13

Proposta għal direttiva
Artikolu 3 – paragrafu 1 – punt 2 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(2) “pakkett” ("package") tfisser taħlita ta’ 
mill-anqas żewġ tipi differenti ta’ servizzi 
tal-ivvjaġġar għall-iskop tal-istess vjaġġ 
jew għall-vaganzi, jekk:

(2) “pakkett” (“package”) tfisser taħlita ta’ 
mill-anqas żewġ tipi differenti ta’ servizzi 
tal-ivvjaġġar għall-iskop tal-istess vjaġġ 
jew għall-vaganzi irrispettivament mill-
kanal ta’ distribuzzjoni, jekk:

Or. en

Emenda 14

Proposta għal direttiva
Artikolu 3 – paragrafu 1 – punt 2 – punt b − parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) irrispettivament minn jekk kuntratti 
separati humiex konklużi ma’ fornituri ta’ 
servizzi tal-ivvjaġġar individwali, dawk is-
servizzi huma:

(b) irrispettivament minn jekk kuntratti 
separati humiex konklużi ma’ fornituri ta’ 
servizzi tal-ivvjaġġar individwali, dawk is-
servizzi jissodisfaw kwalunkwe kriterju 
minn dawn li ġejjin:

Or. en

Ġustifikazzjoni

Għandu jkun ċar għall-konsumaturi u n-negozji li l-kriterji huma intiżi bħala individwali, 
mhux kumulattivi. Kull kriterju fih innifsu huwa suffiċjenti biex kombinazzjoni tikkwalifika 
bħala “pakkett” (il-Premessa 10 tirreferi għal “kriterji alternattivi”).
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Emenda 15

Proposta għal direttiva
Artikolu 3 – paragrafu 1 – punt 2 – punt b  punt i

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(i) mixtrija minn punt uniku ta’ bejgħ fl-
istess proċess ta’ prenotazzjoni,

(i) mixtrija minn punt uniku ta’ bejgħ fl-
istess proċess ta’ prenotazzjoni, inklużi 
każijiet fejn jitqiegħdu f’kontijiet 
differenti,

Or. en

Ġustifikazzjoni

Id-Direttiva attwali tapplika wkoll fejn huma involuti l-kontijiet separati (ara l-Artikolu 2(1) 
tad-Direttiva 90/314/KEE).

Emenda 16

Proposta għal direttiva
Artikolu 3 – paragrafu 1 – punt 2 – punt b – punt v

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(v) mixtrija minn negozjanti separati
permezz ta’ proċessi ta’ prenotazzjoni 
onlajn fejn l-isem jew id-dettalji tal-
vjaġġatur meħtieġa biex tkun konkluża 
tranżazzjoni tal-prenotazzjoni huma 
trasferiti bejn in-negozjanti mhux aktar 
tard minn meta l-prenotazzjoni tal-ewwel 
servizz hija kkonfermata;

(v) mixtrija mill-istess negozjant permezz 
ta’ proċessi ta’ prenotazzjoni onlajn;

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-għan ta’ din l-emenda huwa li jiġu inklużi taħt id-definizzjoni l-kombinazzjonijiet ta’ 
vjaġġar “kollox kompriż” li jinbiegħu onlajn mill-istess kummerċjant . Is-servizzi “click-
through”għandhom jaqgħu fi ħdan il-kamp ta’ applikazzjoni tal-arranġamenti tal-ivvjaġġar 
assistiti. Ara wkoll l-Emenda 19.
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Emenda 17

Proposta għal direttiva
Artikolu 3 – paragrafu 1 – punt 5 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(5) “arranġament tal-ivvjaġġar assistit” 
tfisser taħlita ta’ mill-anqas żewġ tipi 
differenti ta’ servizzi tal-ivvjaġġar għall-
iskop tal-istess vjaġġ jew ta’ vaganza, ma 
jikkostitwix pakkett, li jirriżulta fil-
konklużjoni ta’ kuntratti separati ma’ 
fornituri tas-servizzi tal-ivvjaġġar 
individwali, jekk il-bejjiegħ bl-imnut 
jiffaċilita l-kombinazzjoni:

(5) “arranġament tal-ivvjaġġar assistit” 
tfisser taħlita ta’ mill-anqas żewġ tipi 
differenti ta’ servizzi tal-ivvjaġġar għall-
iskop tal-istess vjaġġ jew ta’ vaganza, ma 
jikkostitwix pakkett, li jirriżulta fil-
konklużjoni ta’ kuntratti separati ma’ 
fornituri tas-servizzi tal-ivvjaġġar 
individwali, jekk wieħed minn dawk il-
fornituri tas-servizz jew il-bejjiegħ bl-
imnut jiffaċilita l-kombinazzjoni:

Or. en

Ġustifikazzjoni

It-test propost mhuwiex ċar fir-rispett tal-ħolqien ta’ ATA fejn il-kummerċjant ibigħ servizz 
tal-ivvjaġġar f’ismu stess u mbagħad jiffaċilita l-ħolqien ta’ kuntratt bejn il-vjaġġatur u 
fornitur ieħor tas-servizz. L-emenda tiċċara li fejn il-bejjiegħ bl-imnut ibigħ is-servizz tiegħu 
stess (bħal linja tal-ajru li tbigħ biljett tal-ajru jew impriża ferrovjarja li tbigħ biljett tal-
ferrovija) u jikkombinah mal-akkomodazzjoni jew ma’ servizz turistiku ieħor, din il-
kombinazzjoni taqa’ taħt il-kamp ta’ applikazzjoni tad-Direttiva. 

Emenda 18

Proposta għal direttiva
Artikolu 3 – paragrafu 1 – punt 5 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) fuq il-bażi ta’ prenotazzjonijiet 
separati magħmulin fl-okkażjoni ta’ żjara 
waħda jew kuntatt mal-punt ta’ bejgħ; jew

(a) fejn il-vjaġġatur jagħżel u jaqbel li 
jħallas għal kull servizz tal-ivvjaġġar 
separatament fl-okkażjoni ta’ żjara waħda 
jew kuntatt mal-punt ta’ bejgħ, sakemm 
huwa informat b’mod ċar u prominenti u 
fuq mezz li jservi fit-tul qabel ma jiġi 
marbut bi kwalunkwe kuntratt li mhu ser 
jibbenefika minn ebda wieħed mid-
drittijiet mogħtija minn din id-Direttiva 
esklussivament lill-vjaġġaturi b’kollox 
kompriż sakemm ma jixtrix il-
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kombinazzjoni tas-servizzi tal-ivvjaġġar 
skont il-kundizzjonijiet imsemmija fil-
punt 2(b);

Or. en

Emenda 19

Proposta għal direttiva
Artikolu 3 – paragrafu 1 – punt 5 – punt aa (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(aa) mixtrija minn negozjanti separati 
permezz ta’ proċessi ta’ prenotazzjoni 
onlajn fejn l-isem jew id-dettalji tal-
vjaġġatur jew id-dejta tal-prenotazzjoni 
meħtieġa biex tkun konkluża tranżazzjoni 
tal-prenotazzjoni jiġu trasferiti bejn in-
negozjanti mhux aktar tard minn meta l-
prenotazzjoni tal-ewwel servizz tiġi 
kkonfermata.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda għandha l-għan li tinkludi s-servizzi “click-through” fi ħdan il-kamp ta’ 
applikazzjoni tal-ATAs. It-test huwa meħud minn punt (v) tal-punt (2b) bl-aġġustamenti 
meħtieġa biex jiġi żgurat li kwalunkwe trasferiment tad-dejta bejn il-proċessi tal-
prenotazzjoni onlajn ikun suffiċjenti biex tinħoloq ATA meta din tirriżulta f’kombinazzjoni 
tas-servizzi tal-ivvjaġġar għall-istess vjaġġ.  Ikun diffiċli ħafna għall-konsumaturi biex jifhmu 
x’tip ta’ vaganza jkunu pprenotaw jekk ikollhom jiddistingwu bejn it-tipi ta’ dejta li ġew 
ittrasferiti.

Emenda 20

Proposta għal direttiva
Artikolu 3 – paragrafu 1 – punt 9 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) jiffaċilita l-akkwist ta’ servizzi tal-
ivvjaġġar li huma parti minn arranġament 
tal-ivvjaġġar assistit billi jgħin lill-

(b) jiffaċilita l-akkwist ta’ servizzi tal-
ivvjaġġar li huma parti minn arranġament 
tal-ivvjaġġar assistit billi jgħin lill-
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vjaġġaturi jikkonkludu kuntratti separati 
għal servizzi tal-ivvjaġġar ma’ fornituri 
individwali tas-servizzi;

vjaġġaturi jikkonkludu kuntratti separati 
għal servizzi tal-ivvjaġġar ma’ fornituri 
individwali tas-servizzi, li wieħed 
minnhom jista’ jkun il-bejjiegħ bl-imnut 
stess;

Or. en

Ġustifikazzjoni

It-test propost mhuwiex ċar fir-rispett tal-ħolqien ta’ ATA fejn il-kummerċjant ibigħ servizz 
tal-ivvjaġġar f’ismu stess u mbagħad jiffaċilita l-ħolqien ta’ kuntratt bejn il-vjaġġatur u 
fornitur ieħor tas-servizz. Din l-emenda tiċċara li fejn il-bejjiegħ bl-imnut ibigħ is-servizz 
tiegħu stess (bħal linja tal-ajru li tbigħ biljett tal-ajru jew impriża ferrovjarja li tbigħ biljett 
tal-ferrovija) u jikkombinah mal-akkomodazzjoni jew ma’ servizz turistiku ieħor, din il-
kombinazzjoni taqa’ taħt il-kamp ta’ applikazzjoni tad-Direttiva. 

Emenda 21

Proposta għal direttiva
Artikolu 4 – paragrafu 1 – punt a – sottopunt i

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(i) id-destinazzjoni/jiet tal-vjaġġ, l-
itinerarju u l-perjodi ta’ soġġorn, bid-dati;

(i) id-destinazzjoni/jiet tal-vjaġġ, l-
itinerarju u l-perjodi ta’ soġġorn, bid-dati, 
u n-numru ta’ ljieli inklużi;

Or. en

Emenda 22

Proposta għal direttiva
Artikolu 4 – paragrafu 1 – punt a – sottopunt iii

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(iii) il-post, il-karatteristiċi ewlenin u l-
kategorija turistika tal-akkomodazzjoni;

(iii) il-post, il-karatteristiċi ewlenin, il-
kategorija turistika, u fejn possibbli, l-isem
tal-akkomodazzjoni, inkluża l-kategorija 
tal-kamra u l-karatteristiċi ewlenin 
tagħha;

Or. en
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Emenda 23

Proposta għal direttiva
Artikolu 4 – paragrafu 1 – punt a – punt iiia (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(iiia) deskrizzjoni dettaljata tas-servizzi 
disponibbli fil-post tal-akkomodazzjoni, 
inkluża l-informazzjoni dwar kwalunkwe 
ċirkostanza li tista’ tnaqqas il-kwalità tas-
servizzi;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Iċ-ċirkustanzi li jistgħu jnaqqsu l-kwalità tas-servizzi huma, pereżempju, xogħlijiet barra jew 
qrib il-lukanda, faċilitajiet f’kundizzjoni ħażina jew ma jiffunzjonawx.

Emenda 24

Proposta għal direttiva
Artikolu 4 – paragrafu 1 – punt a – punt iiib (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(iiib) il-grupp immirat tal-pakkett u l-
akkomodazzjoni;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-konsumatur għandu jkun konxju mill-grupp immirat tal-pakkett u l-akkomodazzjoni 
proposti (eż. familja bit-tfal, persuni anzjani, avventura eċċ).

Emenda 25

Proposta għal direttiva
Artikolu 4 – paragrafu 1 – punt a – punt vii

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(vii) jekk l-aċċess għal persuni b’mobilità (vii) fuq talba, jekk l-aċċess għal persuni 
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mnaqqsa jkun garantit matul il-vjaġġ jew 
btala;

b’mobilità mnaqqsa jkun garantit matul il-
vjaġġ jew btala;

Or. en

Emenda 26

Proposta għal direttiva
Artikolu 4 – paragrafu 1 – punt ca (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ca) jekk il-vjaġġatur għandux dritt ta’ 
rtirar mill-kuntratt u, f’dak il-każ, il-
kundizzjonijiet, l-iskadenzi taż-żmien u l-
proċeduri biex jeżerċita dak id-dritt;

Or. en

Emenda 27

Proposta għal direttiva
Artikolu 4 – paragrafu 1 – punt da (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(da) informazzjoni dwar il-protezzjoni 
mill-insolvenza u l-obbligazzjoni tal-
assigurazzjoni tal-organizzatur u tal-
bejjiegħ bl-imnut;

Or. en

Emenda 28

Proposta għal direttiva
Artikolu 4 – paragrafu 1 – punt f

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(f) informazzjoni ġenerali dwar ir-rekwiżiti 
tal-passaport u tal-viża, inklużi d-dati 

(f) informazzjoni ġenerali dwar ir-rekwiżiti 
tal-passaport u tal-viża, inklużi d-dati 
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approssimattivi tal-perjodi biex jinkisbu l-
viżi, għal ċittadini tal-Istat(i) Membru(i)
jew Stati Membri kkonċernati u 
informazzjoni dwar formalitajiet tas-saħħa;

approssimattivi tal-perjodi biex jinkisbu l-
viżi, għal ċittadini tal-Istat Membru jew 
Stati Membri kkonċernati, u fuq talba, 
għall-vjaġġatur ikkonċernat skont in-
nazzjonalità tiegħu, u informazzjoni dwar 
formalitajiet tas-saħħa;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Xi kummerċjanti jinterpretaw dan l-obbligu b’mod dejjaq. Għalhekk, huma jipprovdu biss l-
informazzjoni dwar ir-rekwiżiti tal-VISA li japplikaw għaċ-ċittadini tal-pajjiż fejn ikun 
ibbażat il-kummerċjant.

Emenda 29

Proposta għal direttiva
Artikolu 4 – paragrafu 1 – punt ga (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ga) il-proċeduri ta’ ġestjoni tal-ilmenti 
disponibbli internament u l-possibilità u l-
iskadenzi taż-żmien għal rikors għal 
mekkaniżmi straġudizzjarji biex jiġu 
ttrattati l-ilmenti u offruti r-rimedji;

Or. en

Emenda 30

Proposta għal direttiva
Artikolu 4 – paragrafu 1 – punt gb (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(gb) fejn meħtieġ, informazzjoni dwar ir-
riskji possibbli fil-post tad-destinazzjoni 
jew il-viċinità immedjata tiegħu fir-
rigward tad-diżastri naturali, is-saħħa 
pubblika, l-ordni pubbliku, it-terroriżmu 
eċċ;

Or. en
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Emenda 31

Proposta għal direttiva
Artikolu 4 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. L-informazzjoni msemmija fil-
paragrafu 1 għandha tiġi pprovduta b’mod 
li jkun ċar u prominenti.

2. L-informazzjoni msemmija fil-
paragrafu 1 għandha tiġi pprovduta b’mod 
li jkun ċar u prominenti. Fir-rigward tal-
kuntratti barra mill-post tan-negozju, l-
informazzjoni għandha tiġi pprovduta bil-
miktub ukoll.

Or. en

Emenda 32

Proposta għal direttiva
Artikolu 5 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-
organizzaturi ma jistgħux ibiddlu l-
informazzjoni mogħtija lill-vjaġġatur skont 
il-punti (a), (c), (d), (e) u (g) tal-Artikolu 4, 
sakemm l-organizzatur jirriżerva l-
possibbiltà li jagħmel emendi għal dik l-
informazzjoni u jikkomunika kwalunkwe 
tibdil li jsir lill-vjaġġatur b’mod ċar u 
prominenti qabel il-konklużjoni tal-
kuntratt.

1. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-
organizzaturi ma jistgħux ibiddlu l-
informazzjoni mogħtija lill-vjaġġatur skont 
il-punti (a), (c), (ca), (d), (e), (g) u (ga) tal-
Artikolu 4, sakemm l-organizzatur 
jirriżerva l-possibbiltà li jagħmel emendi 
għal dik l-informazzjoni u jikkomunika 
kwalunkwe tibdil li jsir lill-vjaġġatur 
b’mod ċar u prominenti qabel il-
konklużjoni tal-kuntratt.

Or. en

Emenda 33

Proposta għal direttiva
Artikolu 6 – paragrafu 2 – punt d
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(d) l-isem, l-indirizz ġeografiku, in-numru 
tat-telefown u l-indirizz tal-posta 
elettronika tar-rappreżentant lokali tal-
organizzatur jew punt ta’ kuntatt li 
vjaġġatur f’diffikultà jista’ jitlob jew, fejn 
l-ebda tali rappreżentant jew punt ta’ 
kuntatt jeżisti, numru tat-telefown tal-
emerġenza jew indikazzjoni ta’ modi oħra 
kif tikkuntattja l-organizzatur;

(d) l-isem, l-indirizz ġeografiku, in-numru 
tat-telefown (li jopera fuq rata bażika 
b’ħin ta’ stennija massimu ta’ ħames 
minuti) u l-indirizz tal-posta elettronika 
tar-rappreżentant lokali tal-organizzatur 
jew punt ta’ kuntatt li vjaġġatur f’diffikultà 
jista’ jitlob jew, fejn l-ebda tali 
rappreżentant jew punt ta’ kuntatt jeżisti, 
numru tat-telefown tal-emerġenza (li 
jopera fuq rata bażika b’ħin ta’ stennija 
massimu ta’ ħames minuti) jew 
indikazzjoni ta’ modi oħra kif tikkuntattja 
l-organizzatur;

Or. en

Emenda 34

Proposta għal direttiva
Artikolu 6 – paragrafu 2 – punt f

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(f) fejn il-minorenni jivvjaġġaw fuq 
pakkett li jinkludi akkomodazzjoni, 
informazzjoni li tippermetti kuntatt dirett 
mal-minuri jew il-persuna responsabbli fuq 
il-post ta’ residenza tal-minuri;

(f) fejn il-minorenni jivvjaġġaw mingħajr 
ġenitur jew kustodju fuq pakkett li jinkludi 
akkomodazzjoni, informazzjoni li 
tippermetti kuntatt dirett mal-minuri jew il-
persuna responsabbli fuq il-post ta’ 
residenza tal-minuri;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Għandu jiġi ċċarat li l-informazzjoni għandha tingħata biss jekk il-minuri mhuwiex 
akkumpanjat. Inkella, l-organizzaturi jkollhom jipprovdu din l-informazzjoni f’każijiet fejn il-
minuri qed jivvjaġġja flimkien mal-ġenituri jew mal-familja tiegħu.

Emenda 35

Proposta għal direttiva
Artikolu 6 – paragrafu 2 – punt g
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(g) informazzjoni dwar mekkaniżmi
disponibbli ta’ riżoluzzjoni alternattiva u 
onlajn tat-tilwim.

(g) informazzjoni dwar il-proċeduri ta’ 
ġestjoni tal-ilmenti disponibbli
internament u l-possibilità u l-iskadenzi 
taż-żmien għal rikors għal mekkaniżmi 
straġudizzjarji biex jiġu ttrattati l-ilmenti 
u offruti r-rimedji.

Or. en

Emenda 36

Proposta għal direttiva
Artikolu 7 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li 
vjaġġatur jista’, wara li jagħti lill-
organizzatur avviż raġonevoli fuq mezz li 
jservi fit-tul qabel il-bidu tal-pakkett, 
jittrasferixxi l-kuntratt lil persuna li 
tissodisfa l-kundizzjonijiet kollha 
applikabbli għal dak il-kuntratt.

1. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li 
vjaġġatur jista’, wara li jagħti lill-
organizzatur jew lill-bejjiegħ bl-imnut 
avviż raġonevoli fuq mezz li jservi fit-tul 
qabel il-bidu tal-pakkett, jittrasferixxi l-
kuntratt lil persuna li tissodisfa l-
kundizzjonijiet kollha applikabbli għal dak 
il-kuntratt.

Or. en

Emenda 37

Proposta għal direttiva
Artikolu 8 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Iż-żieda fil-prezz msemmija fil-
paragrafu 1, ma għandhiex teċċedi l-10 %
tal-prezz tal-pakkett.

2. Iż-żieda fil-prezz msemmija fil-
paragrafu 1, ma għandhiex teċċedi l-5 %
tal-prezz tal-pakkett.

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Limitu ta’ 10 % jirrappreżenta piż sproporzjonat fuq il-vjaġġatur speċjalment f’każijiet fejn 
il-prezz tal-pakkett huwa għoli u/jew fejn hemm ħafna parteċipanti konnessi ma’ pakkett 
wieħed, bħall-familji (kull membru jħallas 10 % addizzjonali). Bosta leġiżlazzjonijiet 
nazzjonali li jippermettu ż-żieda fil-prezzijiet jistabbilixxu perċentwali iktar baxxa minn 10 %, 
f’pajjiżi oħra ż-żieda ma hi permessa b’ebda mod jew il-konsumatur jista’ jħassar il-kuntratt 
wara żieda fil-prezz.

Emenda 38

Proposta għal direttiva
Artikolu 8 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Iż-żieda fil-prezz msemmija fil-
paragrafu 1 għandha tkun valida biss jekk 
l-organizzatur jinnotifika l-vjaġġatur dwar 
din iż-żieda b’ġustifikazzjoni u kalkolu fuq 
mezz li jibqa’ fit-tul mhux aktar tard minn 
20 ġurnata qabel il-bidu tal-pakkett.

3. Iż-żieda fil-prezz msemmija fil-
paragrafu 1 għandha tkun valida biss jekk 
l-organizzatur jinnotifika l-vjaġġatur dwar 
din iż-żieda b’ġustifikazzjoni u kalkolu fuq 
mezz li jibqa’ fit-tul mhux aktar tard minn 
30 ġurnata qabel il-bidu tal-pakkett.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-vjaġġatur għandu jkun jaf il-prezz finali tal-prodott fi żmien biżżejjed qabel il-bidu tal-
pakkett sabiex, jekk meħtieġ, ikun jista’ jittermina l-kuntratt u jagħmel arranġamenti ta’ 
vjaġġar alternattivi.

Emenda 39

Proposta għal direttiva
Artikolu 8 – paragrafu 3a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3a. Jekk il-vjaġġatur ma jaċċettax iż-żieda 
fil-prezz imsemmija fil-paragrafu 2, huwa 
għandu jkun intitolat li jittermina l-
kuntratt mingħajr penali.

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Din l-emenda tagħti d-dritt lill-vjaġġatur li jittermina l-kuntratt mingħajr penali. Dan huwa 
konformi mad-dispożizzjonijiet dwar iż-żidiet sinifikanti fil-prezz fid-Direttiva attwali.

Emenda 40

Proposta għal direttiva
Artikolu 9 – paragrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) l-organizzatur irriserva dak id-dritt fil-
kuntratt,

(a) l-organizzatur jippreżenta raġuni 
valida li hija speċifikata fil-kuntratt,

Or. en

Ġustifikazzjoni

Allinjament mal-Punt (j) tal-Anness tad-Direttiva dwar it-Termini Inġusti tal-Kuntratti.

Emenda 41

Proposta għal direttiva
Artikolu 9 – paragrafu 2 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Jekk, qabel il-bidu tal-perjodu ta’ 
pakkett, l-organizzatur huwa kostrett li 
jibdel kwalunkwe mill-karatteristiċi 
prinċipali tas-servizzi tal-ivvjaġġar kif 
definit fil-punt (a) tal-Artikolu 4 jew 
rekwiżiti speċjali kif imsemmija fil-punt 
(a) tal-Artikolu 6(2), l-organizzatur għandu 
jinforma mingħajr dewmien il-vjaġġatur 
b’mod ċar u prominenti fuq mezz li jservi 
fit-tul ta’:

2. Jekk, qabel il-bidu tal-perjodu ta’ 
pakkett, l-organizzatur huwa kostrett li 
jibdel kwalunkwe mill-karatteristiċi 
prinċipali tas-servizzi tal-ivvjaġġar kif 
definit fil-punt (a) tal-Artikolu 4 jew 
rekwiżiti speċjali kif imsemmija fil-punt 
(a) tal-Artikolu 6(2), l-organizzatur għandu 
jinforma mingħajr dewmien il-vjaġġatur 
dwar il-bidliet proposti b’mod ċar u 
prominenti fuq mezz li jservi fit-tul: Il-
vjaġġatur għandu jkun intitolat li:

(a) bidliet proposti u (a) jittermina l-kuntratt mingħajr penali; 
jew

(b) l-fatt li l-vjaġġatur jista’ jittermina l-
kuntratt mingħajr penali f’perjodu 
speċifikat ta’ żmien raġonevoli u li inkella 
t-tibdil propost se jitqies bħala aċċettat.

(b) jaċċetta l-bidliet; jew
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(c) jiġi offrut pakkett ieħor minfloku ta’ 
kwalità indaqs, iżgħar jew ogħla.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-Artikolu 4(5) tad-Direttiva attwali jagħti d-dritt lill-vjaġġatur biex jiġi offrut pakkett ta’ 
kwalità indaqs, iżgħar jew ogħla minflok jittermina l-kuntratt. Il-ftehim tal-vjaġġatur għandu 
jkun taħt il-forma ta’ kunsens espliċitu, minflok aċċettazzjoni siekta.

Emenda 42

Proposta għal direttiva
Artikolu 9 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Fejn it-tibdiliet għall-kuntratt imsemmi
fil-paragrafu 2 jirriżultaw f’pakkett ta’ 
kwalità aktar baxxa jew il-kost, il-
vjaġġatur għandu jkun intitolat għal 
sistema xierqa ta’ tnaqqis fil-prezz.

3. Fejn it-tibdiliet għall-kuntratt jew il-
pakkett l-ieħor minfloku msemmi fil-
paragrafu 2 jirriżultaw f’pakkett ta’ kwalità 
aktar baxxa jew il-kost, il-vjaġġatur 
għandu jkun intitolat għal sistema xierqa 
ta’ tnaqqis fil-prezz.

Or. en

Emenda 43

Proposta għal direttiva
Artikolu 9 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Jekk il-kuntratt jintemm skont il-punt (b) 
tal-paragrafu 2, l-organizzatur għandu 
jrodd lura l-pagamenti kollha li waslulu 
mingħand il-vjaġġatur fi żmien 14-il jum 
wara li l-kuntratt jiġi mitmum. Il-vjaġġatur 
għandu, fejn xieraq, ikun intitolat għal 
kumpens skont l-Artikolu 12.

4. Jekk il-kuntratt jintemm skont il-punt (a) 
tal-paragrafu 2, l-organizzatur għandu 
jrodd lura l-pagamenti kollha li waslulu 
mingħand il-vjaġġatur fi żmien 14-il jum 
wara li l-kuntratt jiġi mitmum. Il-vjaġġatur 
għandu, fejn xieraq, ikun intitolat għal 
kumpens skont l-Artikolu 12.

Or. en
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Emenda 44

Proposta għal direttiva
Artikolu 10 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-
vjaġġatur jista’ jittermina l-kuntratt qabel 
il-bidu tal-pakkett bi pagament ta’ 
kumpens xieraq lill-organizzatur. Il-
kuntratt jista’ jispeċifika tariffi raġonevoli 
standardizzati ta’ terminazzjoni ibbażati 
fuq il-ħin tat-terminazzjoni u ffrankar 
konvenzjonali ta’ spejjeż u dħul minn 
skjerament alternattivi ta’ servizzi tal-
ivvjaġġar. Fin-nuqqas ta’ tariffi 
standardizzati ta’ terminazzjoni, l-ammont 
tal-kumpens għandu jikkorrispondi mal-
prezz tal-pakkett bit-tnaqqis tal-ispejjeż 
iffrankati mill-organizzatur.

1. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-
vjaġġatur jista’ jittermina l-kuntratt qabel
il-bidu tal-pakkett bi pagament ta’ 
kumpens xieraq lill-organizzatur. Il-
kuntratt jista’ jispeċifika tariffi raġonevoli 
standardizzati ta’ terminazzjoni ibbażati 
fuq il-ħin tat-terminazzjoni u ffrankar 
konvenzjonali ta’ spejjeż u dħul minn 
skjerament alternattivi ta’ servizzi tal-
ivvjaġġar. Fin-nuqqas ta’ tariffi 
standardizzati ta’ terminazzjoni, l-ammont 
tal-kumpens għandu jikkorrispondi mal-
prezz tal-pakkett bit-tnaqqis tal-ispejjeż li 
jista’ jiġi ppruvat li ġew iffrankati mill-
organizzatur u li ma jistgħux jiġu rkuprati 
mill-fornituri tas-servizz jew permezz ta’ 
skjerament alternattiv tas-servizzi. It-
tariffi dovuti għat-terminazzjoni tal-
kuntratt, inklużi t-tariffi amministrattivi, 
m’għandhomx ikunu sproporzjonati jew 
eċċessivi.

Or. en

Emenda 45

Proposta għal direttiva
Artikolu 10 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Il-vjaġġatur għandu jkollu d-dritt li 
jittermina l-kuntratt qabel il-bidu tal-
pakkett mingħajr kumpens fil-każ ta’ 
ċirkostanzi inevitabbli u straordinarji li 
jseħħu fil-post tad-destinazzjoni jew fil-
viċinanzi immedjati tiegħu u li jaffettwaw 
sinifikament il-pakkett.

2. Il-vjaġġatur għandu jkollu d-dritt li 
jittermina l-kuntratt qabel il-bidu tal-
pakkett mingħajr kumpens fil-każ ta’ 
ċirkostanzi inevitabbli u straordinarji li 
jseħħu jew x’aktarx li jseħħu fil-post tad-
destinazzjoni jew fil-viċinanzi immedjati 
tiegħu u li jaffettwaw sinifikament il-
pakkett.
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Ċirkostanzi inevitabbli u straordinarji 
għandhom jitqiesu li jeżistu fejn rapporti 
kredibbli u pubblikament disponibbli, 
bħal rakkomandazzjonijiet maħruġa mill-
awtoritajiet tal-Istati Membri, jagħtu parir 
kontra l-ivvjaġġar għall-post tad-
destinazzjoni.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Ċirkustanzi inevitabbli u straordinarji m’għandhomx ikunu ibbażati fuq il-valutazzjoni tal-
vjaġġatur stess iżda fuq il-bażi ta’ kriterji oġġettivi (ir-rakkomandazzjonijiet tal-Istati Membri 
dwar l-ivvjaġġar). Dan jista’ jinkiseb billi tiġi inkluża l-aħħar sentenza tal-Premessa 26 fl-
Artikolu 10(2).

Emenda 46

Proposta għal direttiva
Artikolu 10 – paragrafu 2a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2a. Il-vjaġġatur għandu jkollu d-dritt li 
jittermina l-kuntratt qabel il-bidu tal-
perjodu tal-pakkett mingħajr kumpens fil-
każ ta’ ċirkustanzi inevitabbli u 
straordinarji li jseħħu lill-vjaġġatur, 
b’mod partikolari aċċidenti serji, mard 
serju, jew mewt fil-familja, sakemm dawn 
l-inċidenti jiġu dokumentati b’mod xieraq.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Ikun inġust jekk l-organizzatur ikun jista’ jikkanċella l-pakkett minħabba ċirkustanzi 
inevitabbli u straordinarji (l-Artikolu 10(3), punt b) filwaqt li din il-possibilità tiġi eskluża 
għall-vjaġġatur. Dan jikkostitwixxi żbilanċ bejn id-drittijiet u l-obbligi tal-partijiet minħabba 
n-nuqqas ta’ reċiproċità. Għalhekk, id-Direttiva għandha tagħti lill-vjaġġatur l-istess dritt li 
jittermina l-kuntratt minħabba ċirkustanzi straordinarji fl-isfera privata tiegħu.
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Emenda 47

Proposta għal direttiva
Artikolu 10 – paragrafu 3 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. L-organizzatur jista’ jtemm il-kuntratt 
mingħajr pagament ta’ kumpens lill-
vjaġġatur, jekk:

3. L-organizzatur jista’ jtemm il-kuntratt 
mingħajr pagament ta’ kumpens lill-
vjaġġatur, fil-każijiet li ġejjin biss:

Or. en

Emenda 48

Proposta għal direttiva
Artikolu 10 – paragrafu 3 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) l-għadd ta’ persuni li jkunu nkitbu 
għall-pakkett ikun iżgħar minn numru 
minimu ddikjarat fil-kuntratt u jinnotifika 
lill-vjaġġatur dwar it-terminazzjoni fi 
żmien perjodu fiss stabbilit fil-kuntratt u 
mhux aktar minn 20 jum qabel il-bidu tal-
pakkett; jew

(a) l-għadd ta’ persuni li jkunu nkitbu 
għall-pakkett ikun iżgħar minn numru 
minimu ddikjarat fil-kuntratt u jinnotifika 
lill-vjaġġatur dwar it-terminazzjoni fi 
żmien perjodu fiss stabbilit fil-kuntratt u 
mhux aktar minn 20 jum qabel il-bidu tal-
pakkett, sakemm joffri lill-vjaġġatur 
pakkett ieħor minfloku li jkun ta’ kwalità 
ekwivalenti jew ogħla bl-istess prezz jew bi 
prezz iżgħar; jew

Or. en

Ġustifikazzjoni

Billi l-pakketti popolari spiss jinbiegħu kollha ferm qabel ma jibda l-istaġun tal-vaganzi, ikun 
diffiċli ħafna għall-vjaġġatur biex isib pakkett ieħor adattat minfloku bi prezz affordjabbli 
f’perjodu ta’ żmien qasir.

Emenda 49

Proposta għal direttiva
Artikolu 11 – paragrafu 1
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-
organizzatur huwa responsabbli għall-
eżekuzzjoni ta’ servizzi tal-ivvjaġġar 
inklużi fil-kuntratt, irrispettivament jekk 
dawk is-servizzi għandhomx jitwettqu 
mill-organizzatur jew minn fornituri oħra 
tas-servizz.

1. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-
organizzatur u l-bejjiegħ bl-imnut ikunu 
responsabbli in solidum għall-eżekuzzjoni 
ta’ servizzi tal-ivvjaġġar inklużi fil-
kuntratt, irrispettivament jekk dawk is-
servizzi għandhomx jitwettqu mill-
organizzatur jew minn fornituri oħra tas-
servizz.

Or. en

Ġustifikazzjoni

It-tqegħid tar-responsabbiltà fuq parti waħda biss jikkomplika l-applikazzjoni u l-użu tad-
drittijiet tal-vjaġġatur b’mod partikolari fir-rigward tax-xiri transfruntier, i.e. fejn l-
organizzatur mhuwiex stabbilit fil-pajjiż tar-residenza tal-konsumatur. Id-Direttiva attwali 
tħalli d-diskrezzjoni f’idejn l-Istati Membri biex jiddeċiedu min għandu jkun responsabbli lejn 
il-konsumatur. Il-prinċipju tar-responsabbiltà konġunta huwa diġà preżenti fi gradi differenti 
f’ħafna Stati Membri.

Emenda 50

Proposta għal direttiva
Artikolu 11 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Jekk xi servizzi mhumiex eżegwiti 
f’konformità mal-kuntratt, l-organizzatur 
għandu jirrimedja n-nuqqas ta’ konformità,
sakemm dan ma jkunx sproporzjonat.

2. Jekk xi servizzi mhumiex eżegwiti 
f’konformità mal-kuntratt, l-organizzatur 
għandu jirrimedja n-nuqqas ta’ konformità.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-limitazzjoni tar-responsabbiltà ma teżistix fid-Direttiva attwali. Din tista’ tinqara li 
tippermetti lill-organizzatur jirrifjuta kompletament kwalunkwe responsabbiltà jekk huwa 
jsostni li r-rimedju tan-nuqqas ta’ konformità huwa sproporzjonat.

Emenda 51

Proposta għal direttiva
Artikolu 11 – paragrafu 5
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5. Sakemm huwa impossibbli li jiġi żgurat 
ir-ritorn f’waqtu tal-vjaġġatur minħabba 
ċirkostanzi inevitabbli u straordinarji, l-
organizzatur ma għandux ikun obbligat li 
jħallas l-ispejjeż għas-soġġorn kontinwat 
ta’ aktar minn EUR 100 għal kull lejl u 
tlett iljieli għal kull vjaġġatur.

imħassar

Or. en

Ġustifikazzjoni

Din il-limitazzjoni tmur kontra l-obbligu ġenerali tal-organizzatur għall-kura u l-assistenza u 
mhijiex inkluża fid-Direttiva attwali. In-natura nnifisha tal-vjaġġi kollox kompriż, li jipprovdu 
valur miżjud meta mqabbla ma’ prodotti oħra tal-ivvjaġġar, tagħmel dan l-obbligu li tiġi 
pprovduta l-assistenza iktar relevanti f’każ ta’ ċirkustanzi inevitabbli u straordinarji.

Emenda 52

Proposta għal direttiva
Artikolu 11 – paragrafu 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

6. Il-limitazzjoni tal-ispejjeż imsemmija 
fil-paragrafu 5 ma għandhomx japplikaw 
għal persuni b’mobbiltà mnaqqsa, kif 
definit fir-Regolament (KE) 
Nru 1107/2006 tal-Parlament Ewropew u 
tal-Kunsill tal-5 ta’ Lulju 2006 dwar id-
drittijiet ta’ persuni b’diżabbiltà u ta’ 
persuni b’mobbiltà mnaqqsa meta 
jivvjaġġaw bl-ajru, u kwalunkwe persuna 
li tkun magħhom, nisa tqal u t-tfal mhux 
akkumpanjati, kif ukoll persuni fil-bżonn 
ta’ assistenza medika speċifika, sakemm l-
organizzatur ikun ġie nnotifikat dwar il-
ħtiġijiet partikolari tagħhom mill-inqas 
48 siegħa qabel il-bidu tal-pakkett. L-
organizzatur ma jistax jinvoka ċirkostanzi 
inevitabbli u straordinarji li jillimitaw l-
ispejjeż imsemmija fil-paragrafu 5 jekk il-
fornitur tat-trasport rilevanti ma jistax 
jiddependi fuq ċirkustanzi bħal dawn 

imħassar
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skont il-leġiżlazzjoni applikabbli tal-
Unjoni.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Din il-limitazzjoni tmur kontra l-obbligu ġenerali tal-organizzatur għall-kura u l-assistenza u 
mhijiex inkluża fid-Direttiva attwali. In-natura nnifisha tal-vjaġġi kollox kompriż, li jipprovdu 
valur miżjud meta mqabbla ma’ prodotti oħra tal-ivvjaġġar, tagħmel dan l-obbligu li tiġi 
pprovduta l-assistenza iktar relevanti f’każ ta’ ċirkustanzi inevitabbli u straordinarji.

Emenda 53

Proposta għal direttiva
Artikolu 11 – paragrafu 7a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

7a. F’każijiet fejn ir-responsabbiltà 
ewlenija talli s-servizzi inklużi fil-kuntratt 
ma jiġux imwettqa taqa’ f’idejn it-
trasportatur, l-organizzatur jista’ jfittex 
rimedju mit-trasportatur għall-ħsara 
kkawżata lill-vjaġġatur talli ma kienx 
kapaċi jgawdi mis-servizzi inklużi fil-
pakkett.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-Premessa 31 tenfasizza li “r-responsabbiltà tal-organizzatur hija mingħajr preġudizzju 
għad-dritt li jitfittex rimedju minn partijiet terzi, inklużi fornituri ta’ servizzi”. Dan għandu 
jiġi rifless fl-artikoli biex tiġi żgurata ċ-ċertezza legali. It-trasportatur għandu rwol ewlieni fl-
iżgurar tal-ġestjoni effettiva tal-vjaġġi kollox kompriż. Dewmien importanti jew 
kanċellazzjoni jista’ jkollhom impatt konsiderevoli fuq il-bqija ta’ vjaġġ li jinkludi servizzi 
oħrajn, bħal kruċiera, mingħajr ma tkun ir-responsabbiltà tal-organizzatur.

Emenda 54

Proposta għal direttiva
Artikolu 12 – paragrafu 3 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Il-vjaġġatur ma għandux ikun intitolat 3. Il-vjaġġatur ma għandux ikun intitolat 
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għal tnaqqis fil-prezz jew kumpens għad-
danni jekk:

għal kumpens għad-danni jekk:

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-proposta tittratta l-kumpens ibbażat fuq il-ħtija u r-rimedju tat-tnaqqis fil-prezz fil-każ ta’ 
nuqqas ta’ konformità mill-istess reġim. Il-vjaġġatur għandu jkun intitolat għal tnaqqis fil-
prezz f’każ ta’ nuqqas ta’ prestazzjoni jew prestazzjoni ħażina tal-pakkett minħabba 
ċirkostanzi straordinarji jew minħabba ħtija li tista’ tiġi attribwita lil parti terza.

Emenda 55

Proposta għal direttiva
Artikolu 12 – paragrafu 3 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) il-vjaġġatur jonqos milli jinforma lill-
organizzatur mingħajr dewmien żejjed 
b’kull nuqqas ta’ konformità li l-
vjaġġatur jara fuq il-post jekk ir-rekwiżit 
ta’ dik l-informazzjoni kien iddikjarat 
b’mod ċar u espliċitu fil-kuntratt u huwa 
raġonevoli, meta wieħed iqis iċ-
ċirkostanzi tal-każ.

imħassar

Or. en

Ġustifikazzjoni

Is-sanzjonar ta’ nuqqas ta’ notifika f’waqtha huwa inġust u sproporzjonat. Ma jeżisti f’ebda 
leġiżlazzjoni oħra dwar il-konsumatur fl-UE u jmur kontra d-dritt ġenerali għall-kumpens 
għal nuqqas ta’ konformità. Il-vjaġġatur jista’ jkun ġie miżmum milli jirrapporta nuqqas ta’ 
konformità għal bosta raġunijiet (ebda konnessjoni mal-internet, żoni remoti, l-organizzatur 
ma jkunx jista’ jintlaħaq, eċċ). Din il-limitazzjoni ma teżistix fid-Direttiva attwali; din tinvolvi 
tnaqqis fil-livell attwali ta’ protezzjoni.

Emenda 56

Proposta għal direttiva
Artikolu 12 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Sakemm konvenzjonijiet internazzjonali 4. Sakemm konvenzjonijiet internazzjonali 
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vinkolanti għall-Unjoni jkunu limitati jew 
il-kundizzjonijiet li taħthom il-kumpens 
għandu jitħallas minn fornitur li jwettqu 
servizz li huwa parti minn pakkett, l-istess 
limitazzjonijiet għandhom japplikaw lill-
organizzatur. Sakemm konvenzjonijiet 
internazzjonali li jorbtu lill-Unjoni 
jillimitaw kumpens li għandu jkun imħallas 
minn fornitur tas-servizz, l-Istati Membri 
jistgħu jillimitaw il-kumpens li għandu 
jitħallas mill-organizzatur skont dan. 
F’każijiet oħra, il-kuntratt jista’ jillimita 
l-kumpens li għandu jitħallas mill-
organizzatur sakemm din il-limitazzjoni 
ma tapplikax għal korriment personali u 
dannu kkawżati intenzjonalment jew 
minħabba negliġenza serja u ma 
jammontawx għal anqas minn tliet darbiet 
il-prezz totali tal-pakkett.

vinkolanti għall-Unjoni jkunu limitati jew 
il-kundizzjonijiet li taħthom il-kumpens 
għandu jitħallas minn fornitur li jwettqu 
servizz li huwa parti minn pakkett, l-istess 
limitazzjonijiet għandhom japplikaw lill-
organizzatur. Sakemm konvenzjonijiet 
internazzjonali li jorbtu lill-Unjoni 
jillimitaw kumpens li għandu jkun imħallas 
minn fornitur tas-servizz, l-Istati Membri 
jistgħu jillimitaw il-kumpens li għandu 
jitħallas mill-organizzatur skont dan.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-possibilità li jiġi limitat il-kumpens għall-ħsarat fil-kuntratt ma teżistix f’xi Stati Membri. 
Il-prinċipju tal-armonizzazzjoni sħiħa jwassal biex ikollhom jiġu aboliti xi liġijiet nazzjonali li 
jkunu aħjar. 

Emenda 57

Proposta għal direttiva
Artikolu 15 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-
organizzaturi u l-bejjiegħa bl-imnut 
jiffaċilitaw l-akkwist ta’ arranġamenti tal-
ivvjaġġar assistiti stabbiliti fit-territorju 
tagħhom biex jiksbu garanzija effettiva u 
rimborż immedjat tal-pagamenti kollha 
magħmula minn vjaġġaturi u, sakemm it-
trasport tal-passiġġieri jkun inkluż, għal 
ripatrijazzjoni effettiva u immedjata tal-
vjaġġaturi f’każ ta’ insolvenza.

1. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-
organizzaturi tal-pakketti u l-bejjiegħa bl-
imnut jiffaċilitaw l-akkwist ta’ 
arranġamenti tal-ivvjaġġar assistiti 
stabbiliti fit-territorju tagħhom biex jiksbu 
garanzija effettiva u rimborż immedjat tal-
pagamenti kollha magħmula minn 
vjaġġaturi u għall-kontinwazzjoni, fejn 
possibbli, tal-pakkett f’każ tal-insolvenza 
tagħhom jew ta’ wieħed mill-fornituri tas-
servizz. Sakemm it-trasport tal-passiġġieri 
jkun inkluż, l-Istati Membri għandhom 
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jiżguraw li t-trasportaturi tal-passiġġieri 
stabbiliti fit-territorju tagħhom jiksbu s-
sigurtà għar-rimborż jew għal 
ripatrijazzjoni effettiva u immedjata tal-
vjaġġaturi f’każ ta’ insolvenza tagħhom.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-Premessa 34 tenfasizza li l-organizzaturi tal-pakketti u l-bejjiegħa bl-imnut tal-
arranġamenti tal-ivvjaġġar assistiti huma obbligati li jkunu assigurati kontra l-insolvenza 
tagħhom stess iżda wkoll kontra dik ta’ kwalunkwe fornitur tas-servizz fil-katina. Dan għandu 
jiġi ċċarat fit-termini ta’ promulgazzjoni tad-Direttiva. Sakemm it-trasport tal-passiġġieri 
jkun inkluż, l-organizzatur u l-bejjiegħ bl-imnut m’għandhomx ikunu responsabbli għar-
rimborż jew ir-ripatrijazzjoni tal-passiġġier fil-każ tal-insolvenza tat-trasportatur.

Emenda 58

Proposta għal direttiva
Artikolu 16 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-Istati Membri għandhom jirrikonoxxu 
li ssodisfaw ir-rekwiżiti tar-regoli 
nazzjonali tagħhom li jittrasponu l-
Artikolu 15 ta’ kwalunkwe protezzjoni 
mill-insolvenza miksuba minn organizzatur 
jew bejjiegħ bl-imnut li jiffaċilita l-akkwist 
ta’ arranġamenti tal-ivvjaġġar assistiti 
skont ir-regoli tal-Istat Membru fejn huwa 
stabbilit li jittrasponu l-Artikolu 15.

1. L-Istati Membri għandhom jirrikonoxxu 
li ssodisfaw ir-rekwiżiti tar-regoli 
nazzjonali tagħhom li jittrasponu l-
Artikolu 15 ta’ kwalunkwe protezzjoni 
mill-insolvenza miksuba minn 
organizzatur, bejjiegħ bl-imnut li jiffaċilita 
l-akkwist ta’ arranġamenti tal-ivvjaġġar 
assistiti, jew minn trasportatur tal-
passiġġieri skont ir-regoli tal-Istat Membru 
fejn huwa stabbilit li jittrasponu l-
Artikolu 15.

Or. en

Emenda 59

Proposta għal direttiva
Artikolu 16 – paragrafu 3
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Il-punti ċentrali ta’ kuntatt għandhom 
iqiegħdu għad-dispożizzjoni ta’ xulxin l-
informazzjoni kollha meħtieġa dwar l-
iskemi tal-protezzjoni nazzjonali tal-
insolvenza tagħhom u l-identità tal-korp 
jew tal-korpi li jipprovdu protezzjoni mill-
insolvenza għal negozjant partikolari 
stabbilit fit-territorju tagħhom. Huma 
għandhom jagħtu lil xulxin aċċess għal 
kwalunkwe elenkar ta’ inventarju tal-
organizzaturi u l-bejjiegħa bl-imnut biex 
jiffaċilitaw l-akkwist ta’ arranġamenti tal-
ivvjaġġar assistiti li huma konformi mal-
obbligi ta' protezzjoni mill-insolvenza.

3. Il-punti ċentrali ta’ kuntatt għandhom 
iqiegħdu għad-dispożizzjoni ta’ xulxin l-
informazzjoni kollha meħtieġa dwar l-
iskemi tal-protezzjoni nazzjonali tal-
insolvenza tagħhom u l-identità tal-korp 
jew tal-korpi li jipprovdu protezzjoni mill-
insolvenza għal negozjant partikolari 
stabbilit fit-territorju tagħhom. Huma 
għandhom jagħtu lil xulxin aċċess għal 
kwalunkwe elenkar ta’ inventarju tal-
organizzaturi, il-bejjiegħa bl-imnut biex 
jiffaċilitaw l-akkwist ta’ arranġamenti tal-
ivvjaġġar assistiti u t-trasportaturi tal-
passiġġieri li huma konformi mal-obbligi 
ta’ protezzjoni mill-insolvenza.

Or. en

Emenda 60

Proposta għal direttiva
Artikolu 16 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Jekk Stat Membru jkollu dubji dwar 
protezzjoni mill-insolvenza ta’ 
organizzatur jew bejjiegħ bl-imnut li 
jiffaċilita l-akkwist ta’ arranġamenti tal-
ivvjaġġar assistiti li hu stabbilit fi Stat 
Membru differenti u qed jopera fit-
territorju tiegħu, għandu jfittex kjarifika 
mingħand l-Istat Membru ta’ stabbiliment. 
L-Istati Membri għandhom jirrispondu 
għal talbiet minn Stati Membri oħra mhux 
aktar tard minn 15-il jum tax-xogħol minn 
meta jirċevuhom.

4. Jekk Stat Membru jkollu dubji dwar 
protezzjoni mill-insolvenza ta’ 
organizzatur, bejjiegħ bl-imnut li jiffaċilita 
l-akkwist ta’ arranġamenti tal-ivvjaġġar 
assistiti jew ta’ trasportatur tal-passiġġieri 
li hu stabbilit fi Stat Membru differenti u 
qed jopera fit-territorju tiegħu, għandu 
jfittex kjarifika mingħand l-Istat Membru 
ta’ stabbiliment. L-Istati Membri 
għandhom jirrispondu għal talbiet minn 
Stati Membri oħra mhux aktar tard minn 
15-il jum tax-xogħol minn meta 
jirċevuhom.

Or. en
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Emenda 61

Proposta għal direttiva
Artikolu 17 – paragrafu 1 – punt ba (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ba) il-karatteristiċi ewlenin tas-servizzi 
tal-ivvjaġġar, sal-punt xieraq għall-mezz;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Ara l-Artikolu 5(1), punt (a) tad-Direttiva dwar id-Drittijiet tal-Konsumatur. “Mezz” jirriferi 
għall-istrument użat għad-distribuzzjoni tal-informazzjoni, pereżempju kompjuter jew 
telefown ċellulari.

Emenda 62

Proposta għal direttiva
Artikolu 17 – paragrafu 1 – punt bb (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(bb) fejn is-servizzi mibjugħin jinkludu l-
akkomodazzjoni, l-isem u l-kategorija 
turistika tal-akkomodazzjoni, inklużi l-
kategorija tal-kamra u l-karatteristiċi 
ewlenin tagħha;

Or. en

Emenda 63

Proposta għal direttiva
Artikolu 17 – paragrafu 1 – punt bc (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(bc) l-isem kummerċjali, l-indirizz 
ġeografiku, in-numru tat-telefown u l-
indirizz elettroniku tal-bejjiegħ bl-imnut;

Or. en
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Emenda 64

Proposta għal direttiva
Artikolu 17 – paragrafu 1 – punt bd (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(bd) il-prezz totali tas-servizzi bit-taxxi 
inklużi u, fejn applikabbli, tat-tariffi 
kollha addizzjonali, l-imposti u spejjeż 
oħrajn jew, meta dawn l-ispejjeż ma 
jistgħux jiġu raġonevolment ikkalkolati 
minn qabel, il-fatt li l-vjaġġatur jista’ 
jkollu jħallas spejjeż addizzjonali bħal 
dawn u l-mod li bih jiġi kkalkulat il-prezz 
finali;

Or. en

Emenda 65

Proposta għal direttiva
Artikolu 17 – paragrafu 1 – punt be (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(be) l-informazzjoni dwar il-metodu tal-
kalkolu tal-ispejjeż li ma jistgħux 
jingħataw minn qabel, inklużi dawk fuq 
iż-żieda eventwali tal-prezz wara l-
konklużjoni tal-kuntratt;

Or. en

Emenda 66

Proposta għal direttiva
Artikolu 17 – paragrafu 1 – punt bf (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(bf) l-arranġamenti għall-pagament u, 
fejn applikabbli, l-eżistenza u l-
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kundizzjonijiet ta’ depożiti jew garanziji
finanzjarji oħrajn li għandhom jitħallsu 
jew jiġu pprovduti mill-vjaġġatur;

Or. en

Emenda 67

Proposta għal direttiva
Artikolu 17 – paragrafu 1 – punt bg (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(bg) fejn is-servizzi tat-trasport huma 
inklużi, l-informazzjoni ġenerali dwar ir-
rekwiżiti tal-passaport u tal-viża, inklużi 
d-dati approssimattivi tal-perjodi biex 
jinkisbu l-viżi, għall-vjaġġaturi kollha 
inklużi ċ-ċittadini ta’ Stati Membri 
oħrajn, u informazzjoni dwar formalitajiet 
tas-saħħa;

Or. en

Emenda 68

Proposta għal direttiva
Artikolu 17 – paragrafu 1 – punt bh (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(bh) fejn meħtieġ, informazzjoni dwar ir-
riskji possibbli fil-post tad-destinazzjoni 
jew il-viċinità immedjata tiegħu fir-
rigward ta’ diżastri naturali, is-saħħa 
pubblika, l-ordni pubbliku, it-terroriżmu
eċċ;

Or. en
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Emenda 69

Proposta għal direttiva
Artikolu 17 – paragrafu 1 – punt bi (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(bi) l-informazzjoni dwar jekk il-vjaġġatur 
għandux id-dritt ta’ rtirar mill-kuntratt u, 
f’dak il-każ, il-kundizzjonijiet, l-iskadenzi 
taż-żmien u l-proċeduri biex jeżerċita dak 
id-dritt;

Or. en

Emenda 70

Proposta għal direttiva
Artikolu 17 – paragrafu 1 – punt bj (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(bj) l-informazzjoni dwar il-proċeduri 
interni ta’ ġestjoni tal-ilmenti u l-
possibilità u l-iskadenzi taż-żmien għal 
rikors għal mekkaniżmi straġudizzjarji 
biex jittratta l-ilmenti u joffri rimedji;

Or. en

Emenda 71

Proposta għal direttiva
Artikolu 17 – paragrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1a. Jekk il-bejjiegħa bl-imnut li jbigħu 
arranġamenti tal-vjaġġ assistiti ma 
jikkonformawx mal-punt (b) tal-
paragrafu 1, huma għandhom 
jikkonformaw mal-istess obbligi bħall-
organizzaturi tal-pakketti.
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Or. en

Emenda 72

Proposta għal direttiva
Kapitolu 6a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Servizzi ta’ vvjaġġar indipendenti

Or. en

Emenda 73

Proposta għal direttiva
Artikolu 17a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 17a
Rekwiżiti tal-informazzjoni għall-

bejjiegħa bl-imnut intermedjarji li jbigħu 
servizzi tal-ivvjaġġar uniċi

1. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li, 
qabel ma l-vjaġġatur jintrabat bi 
kwalunkwe kuntratt jew bi kwanlunkwe 
offerta korrispondenti minn bejjiegħ bl-
imnut intermedjarju li jbigħ servizzi tal-
ivvjaġġar uniċi ta’ sjieda ta’ fornitur tas-
servizz ieħor, il-bejjiegħ bl-imnut għandu 
jiddikjara b’mod ċar u prominenti:
(a) il-karatteristiċi ewlenin tas-servizzi tal-
ivvjaġġar, sal-punt xieraq għall-mezz;
(b) fejn is-servizz mibjugħ jittratta l-
akkomodazzjoni, l-isem u l-kategorija 
turistika tal-akkomodazzjoni, inklużi l-
kategorija tal-kamra u l-karatteristiċi 
ewlenin tagħha;
(c) l-isem kummerċjali, l-indirizz 
ġeografiku, in-numru tat-telefown u l-
indirizz elettroniku tal-bejjiegħ bl-imnut;
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(d) il-prezz totali tas-servizz bit-taxxi 
inklużi u, fejn applikabbli, tat-tariffi 
kollha addizzjonali, l-imposti u spejjeż 
oħrajn jew, meta dawn l-ispejjeż ma 
jistgħux jiġu raġonevolment ikkalkolati 
minn qabel, il-fatt li l-vjaġġatur jista’ 
jkollu jħallas spejjeż addizzjonali bħal 
dawn u l-mod li bih jiġi kkalkulat il-prezz 
finali;
(e) l-informazzjoni dwar il-metodu tal-
kalkolu tal-ispejjeż li ma jistgħux 
jingħataw minn qabel, inklużi dawk fuq 
iż-żieda eventwali tal-prezz wara l-
konklużjoni tal-kuntratt;
(f) l-arranġamenti għall-pagament u, fejn 
applikabbli, l-eżistenza u l-kundizzjonijiet 
ta’ depożiti jew garanziji finanzjarji 
oħrajn li għandhom jitħallsu jew li 
għandhom jiġu pprovduti mill-vjaġġatur;
(g) fil-każ tas-servizzi tat-trasport, l-
informazzjoni ġenerali dwar ir-rekwiżiti 
tal-passaport u tal-viża, inklużi d-dati 
approssimattivi tal-perjodi biex jinkisbu l-
viżi, applikabbli għall-vjaġġatur skont in-
nazzjonalità tiegħu, u informazzjoni dwar 
formalitajiet tas-saħħa;
(h) fejn meħtieġ, informazzjoni dwar ir-
riskji possibbli fil-post tad-destinazzjoni 
jew il-viċinità immedjata tiegħu fir-
rigward ta’ diżastri naturali, is-saħħa 
pubblika, l-ordni pubbliku, it-terroriżmu 
eċċ;
(i) l-informazzjoni dwar jekk il-vjaġġatur 
għandux id-dritt ta’ rtirar mill-kuntratt u, 
f’dak il-każ, il-kundizzjonijiet, l-iskadenzi 
taż-żmien u l-proċeduri biex jeżerċita dak 
id-dritt;
(j) l-informazzjoni dwar il-proċeduri 
interni ta’ ġestjoni tal-ilmenti u dwar il-
possibilità u l-iskadenzi taż-żmien għal 
rikors għal mekkaniżmi straġudizzjarji 
biex jittratta l-ilmenti u joffri rimedji;
2. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li 
l-bejjiegħa bl-imnut intermedjarji li 
jbigħu servizzi uniċi ta’ sjieda ta’ fornitur 
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tas-servizz ieħor jibagħtu konferma tal-
prenotazzjoni mingħajr dewmien żejjed u 
mhux iktar tard minn 24 siegħa wara l-
prenotazzjoni, sakemm ma tkunx 
neċessarja konferma immedjata.
3. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li 
l-bejjiegħa bl-imnut intermedjarji li 
jbigħu servizzi uniċi ta’ sjieda ta’ fornitur 
tas-servizz ieħor ikunu responsabbli għal 
kwalunkwe żbalji li jseħħu fil-proċess tal-
prenotazzjoni.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-organizzazzjonijiet tal-konsumaturi rrappurtaw bosta każijiet ta’ ħsara lill-konsumaturi 
fejn il-bejgħ tas-servizzi uniċi sar permezz ta’ intermedjarju. Għalhekk, huwa meħtieġ li jiġu 
stabbiliti ċertu obbligi minimi fuq il-bejjiegħa ta’ dawk is-servizzi. Lakuna legali f’dan il-
qasam tkun problematika f’suq fejn it-tendenza hi li jiġi żviluppat dejjem aktar il-bejgħ tas-
servizzi uniċi minn partijiet terzi u fejn il-konsumaturi għandhom it-tendenza li jorganizzaw l-
ivvjaġġar tagħhom b’mod indipendenti.

Emenda 74

Proposta għal direttiva
Artikolu 18a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 18a
Obbligi għall-organizzaturi jew bejjiegħa 

bl-imnut stabbiliti barra miż-ŻEE
L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-
organizzatur jew bejjiegħ bl-imnut li 
jiffaċilita l-akkwist ta’ arranġamenti tal-
ivvjaġġar assistiti stabbiliti barra miż-ŻEE 
u li jbigħ direttament f’territorju ta’ Stat 
Membru għandu jkunu soġġett għall-
obbligi stabbiliti f’din id-Direttiva.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-pakketti u l-arranġamenti tal-ivvjaġġar assistiti 
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kollha li jinbiegħu fit-territorju tagħhom għandhom ikunu koperti mid-dispożizzjonijiet ta’ din 
id-Direttiva, mhux sempliċiment dawk tal-organizzaturi u l-bejjiegħa bl-imnut stabbiliti fit-
territorju tagħhom. Il-vjaġġaturi kollha li jixtru pakketti u arranġamenti tal-ivvjaġġar assistiti 
fi Stat Membru għandhom ikunu intitolati li jiddependu fuq il-protezzjoni skont id-Direttiva 
irrispettivament minn fejn huwa stabbilit l-organizzatur jew il-bejjiegħ bl-imnut.

Emenda 75

Proposta għal direttiva
Artikolu 18b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 18b
Rekwiżiti formali għall-kuntratti

1. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li 
l-kuntratti kollha koperti minn din id-
Direttiva huma f’kitba sempliċi, li 
tinftiehem u, sakemm dawn ikunu bil-
miktub, b’mod li jistgħu jinqraw. Il-
lingwa tal-kuntratt għandha tkun l-istess 
bħal dik tal-informazzjoni 
prekuntrattwali.
2. Il-kuntratt għandu jiġi pprovdut fuq 
mezz li jservi fit-tul. Fir-rigward tal-
kuntratti barra mill-post tan-negozju, il-
kuntratt għandu jiġi pprovdut bil-miktub 
ukoll.
3. Jekk il-kuntratt jiġi konkluż permezz 
tat-telefown, il-kummerċjant għandu 
jikkonferma l-offerta lill-vjaġġatur fuq 
mezz li jservi fit-tul u l-vjaġġatur għandu 
jkun marbut biss meta jiffirma l-kuntratt 
jew jibgħat il-ftehim bil-miktub tiegħu fuq 
mezz li jservi fit-tul.

Or. en

Emenda 76

Proposta għal direttiva
Artikolu 18c (ġdid)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 18c
Dritt ta’ rtirar

1. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li 
l-vjaġġatur ikollu perjodu ta’ 24 siegħa 
biex jirtira minn kuntratt fil-bogħod, u 
14-il jum biex jirtira minn kuntratt barra 
mill-post tan-negozju, mingħajr ma jagħti 
ebda raġuni u mingħajr ma jġarrab 
spejjeż, sakemm jagħti lill-kummerċjant 
avviż fuq mezz li jservi fit-tul ta’ mill-
inqas 48 siegħa qabel ma jibda s-servizz 
tal-ivvjaġġar.
2. Il-kummerċjant għandu jagħti rimborż 
tal-ħlasijiet kollha li waslulu mingħand il-
vjaġġatur, mingħajr dewmien żejjed u 
mhux aktar minn 14-il jum mill-ġurnata 
li fiha ġie informat bid-deċiżjoni tal-
konsumatur li jirtira mill-kuntratt.
3. Jekk il-kummerċjant ma pprovdiex lill-
vjaġġatur l-informazzjoni dwar id-dritt ta’ 
rtirar b’mod ċar u prominenti, il-
vjaġġatur għandu jkollu d-dritt li 
jittermina l-kuntratt mingħajr penali. 

Or. en

Ġustifikazzjoni
F’analoġija mad-dispożizzjonijiet dwar id-dritt ta’ rtirar stabbiliti fl-Artikoli 9(1), 10(1) u 
13(1) tad-Direttiva dwar id-Drittijiet tal-Konsumatur, li attwalment ma japplikawx għad-
Direttiva dwar il-Vjaġġi Kollox Kompriż (Package Travel).


