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BEKNOPTE MOTIVERING

I. Herziening van de pakketreizenrichtlijn

Consumenten moeten extra bescherming genieten als ze reizen, en daarom is de 
pakketreizenrichtlijnen in 1990 aangenomen. Sinds die tijd is de reismarkt echter ingrijpend 
veranderd. De ontwikkeling van onlineverkoop en de liberalisering van de luchtvaartsector 
hebben de manier veranderd waarop consumenten hun vakantie regelen. Consumenten nemen 
een steeds actievere houding aan bij het afstemmen van hun vakantie op hun specifieke 
wensen, vooral door internet te gebruiken voor het samenstellen van hun reis in plaats van 
voor kant-en-klare pakketreizen te kiezen.

Deze ontwikkelingen zorgen voor toenemende onzekerheid over de vraag welke situaties en 
transacties baat hebben bij de EU-regels voor pakketreizen en welke daarvan uitgesloten zijn. 
Consumenten tasten vaak in het duister aangaande de soort bescherming die ze in een 
bepaalde situatie kunnen verwachten. Het is dus duidelijk dat de wetgeving moet worden 
herzien om ook verkoopsmethoden te behelzen die nog niet bestonden toen de huidige 
richtlijn werd aangenomen.

II. Algemeen standpunt van de rapporteur

De rapporteur is ingenomen met het voorstel van de Commissie om de mate van de 
bescherming van reizigers die combinaties van reisdiensten kopen voor dezelfde reis of 
vakantie te verduidelijken en te moderniseren. Daartoe wordt het toepassingsgebied van de 
herziene richtlijn uitgebreid tot met name online pakketreizen en geassisteerde 
reisarrangementen. Hierdoor wordt de markt voor alle spelers transparanter.

De doelstellingen van de rapporteur zijn:

– zorgen voor een concurrerender en eerlijker speelveld voor ondernemingen die actief zijn op 
de reismarkt;

– ervoor zorgen dat alle consumenten profiteren van een hoog beschermingsniveau als ze een 
combinatie van reisdiensten kopen, ongeacht het distributiekanaal, en tevens garanderen dat 
de nalevingskosten redelijk zijn voor de nieuwe spelers die onder het herziene 
toepassingsgebied van de richtlijn vallen;

– ervoor zorgen dat reizigers beter worden geïnformeerd over de reisproducten die ze kopen 
en toegang hebben tot duidelijkere en meer doeltreffende oplossingen als er iets misgaat.

Daartoe stelt de rapporteur een aantal amendementen voor die gericht zijn op het versterken 
van de doelstellingen in het Commissievoorstel. Deze amendementen gaan onder andere over 
de volgende onderwerpen:

i) Toepassingsgebied
Aangezien de markt zich sneller ontwikkelt dan de wetgeving moet worden gedefinieerd 
welke combinaties van reisdiensten (offline of online) onder het toepassingsgebied van de 
richtlijn vallen. De rapporteur vindt dat de definitie van "pakketreis" moet worden verruimd 



PE524.534v01-00 4/45 PA\1010679NL.doc

NL

en moet gelden voor het grootste deel van de gecombineerde reisdiensten die aan 
consumenten worden verkocht. "Geassisteerde reisarrangementen" moeten echter op waarde 
worden geschat, namelijk als een oplossing om de richtlijn toekomstbestendig te maken en 
consumenten een toereikend beschermingsniveau te bieden in het geval van insolventie van 
een van de dienstverleners.

ii) Op zichzelf staande reisdiensten
Er kan worden aangevoerd dat het toepassingsgebied van de voorgestelde richtlijn op 
bepaalde fronten niet ruim genoeg is. "Pakketreizen" raken steeds meer in onbruik. Sinds de 
aanneming van de richtlijn in 1990 heeft de toerisme- en reismarkt ingrijpende veranderingen 
doorgemaakt, en de voorkeuren en de mentaliteit van de consument hebben zich ook 
ontwikkeld binnen deze markt. Onafhankelijke overeenkomsten voor één enkele reisdienst 
zijn bijvoorbeeld expliciet uitgesloten van de reikwijdte van de richtlijn. 
Consumentenorganisaties hebben diverse gevallen van consumentennadeel gemeld als de 
verkoop van op zichzelf staande diensten via een tussenpersoon was gelopen. Daarom stelt de 
rapporteur voor dat tussenpersonen die op zichzelf staande reisdiensten verkopen, moeten 
voldoen aan bepaalde minimumvoorschriften uit hoofde van deze richtlijn. Een leemte in de 
wetgeving op dit vlak zou problematisch zijn op een markt waar de tendens is om steeds meer 
verkoop van op zichzelf staande diensten door derden te genereren en waar consumenten hun 
reizen steeds meer zelfstandig regelen. 

iii) Mate van harmonisatie

Een expliciete bepaling over de mate van harmonisatie ontbreekt in het huidige voorstel. 
Volledige harmonisatie garandeert hetzelfde niveau van consumentenbescherming in de hele 
EU, maar belet de lidstaten indien nodig striktere bepalingen ten gunste van consumenten aan 
te nemen, zoals nu het geval is met de huidige richtlijn. In veel lidstaten zou de voorgestelde 
herziening de bestaande nationale normen voor consumentenbescherming verlagen, vooral 
wat betreft de bepalingen in het contractrecht. De rapporteur is voorstander van een gerichte 
harmonisatiebenadering.

iv) Bescherming tegen insolventie

Met het oog op eerlijke mededinging en de bescherming van de consument moet de huidige 
verplichting voor organisators van pakketreizen om aan te tonen dat er voldoende zekerheden 
zijn gesteld voor de vergoeding van vooruitbetalingen en de repatriëring van reizigers in geval 
van insolventie, ook voor geassisteerde reisarrangementen gelden. Tevens moet worden 
benadrukt dat de rol van de vervoerder cruciaal is voor een soepel verloop van een pakketreis. 
De rapporteur stelt daarom voor om de bescherming tegen insolventie uit te breiden naar 
passagiersvervoerders.

***

Gezien het versnipperde karakter van de wetgeving op het vlak van passagiersbescherming en 
de snelle ontwikkeling van de reis- en toerismemarkt, die de wetgeving altijd voor is, is de 
rapporteur van mening dat de juiste werkwijze met het oog op de toekomst zou zijn om na te 
denken over een alomvattend instrument op het vlak van passagiersrechten. Consumenten 
kiezen steeds minder vaak voor pakketreizen. Daarom dekt het gekozen concept 
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"Pakketreizen en geassisteerde reisarrangementen" slechts een deel van de in de praktijk 
gehanteerde methoden. Eén instrument voor reisdiensten zou des te belangrijker zijn omdat in 
de meeste richtlijnen betreffende consumentenbescherming de vervoerssector expliciet wordt 
uitgesloten van het toepassingsgebied.

AMENDEMENTEN

De Commissie vervoer en toerisme verzoekt de ten principale bevoegde Commissie interne 
markt en consumentenbescherming onderstaande amendementen in aanmerking te nemen:

Amendement 1

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 18

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(18) Voorts moet worden verduidelijkt dat 
overeenkomsten waarbij de handelaar de 
reiziger na het sluiten van het contract een 
keuze laat maken uit een selectie van 
verschillende soorten reisdiensten, zoals bij 
een reiscadeaubon, moeten worden 
beschouwd als een pakketreis. Ook een 
combinatie van reisdiensten waarbij de 
naam en andere voor de boeking 
benodigde gegevens ten laatste wanneer 
de boeking van de eerste dienst wordt 
bevestigd tussen de handelaars worden 
doorgegeven, moet worden beschouwd als 
een pakketreis. Bij voor de boeking 
benodigde gegevens gaat het om 
creditcardgegevens of andere voor de 
betaling benodigde gegevens. Het 
doorgeven van gegevens zoals de 
reisbestemming of de reistijden is niet 
voldoende.

(18) Voorts moet worden verduidelijkt dat 
overeenkomsten waarbij de handelaar de 
reiziger na het sluiten van het contract een 
keuze laat maken uit een selectie van 
verschillende soorten reisdiensten, zoals bij 
een reiscadeaubon, moeten worden 
beschouwd als een pakketreis. Ook een 
combinatie van reisdiensten die bij 
dezelfde handelaar wordt gekocht via een 
online reserveringsproces moet worden 
beschouwd als een pakketreis.

Or. en

Motivering

Het doel van dit amendement is om bij de definitie van "pakketreizen" ook reiscombinaties op 
te nemen die online worden verkocht door dezelfde handelaar. Doorklikdiensten moeten in 
het toepassingsgebied van geassisteerde reisarrangementen vallen. Zie ook amendementen 16 
en 19.
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Amendement 2

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 19

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(19) Omdat reizigers bij korte reizen 
minder bescherming behoeven en omdat 
handelaren niet onnodig moeten worden 
belast, dienen reizen die korten dan 24 
uur duren en waarbij geen accommodatie 
nodig is, alsook incidenteel 
georganiseerde pakketreizen niet onder de 
richtlijn te vallen.

Schrappen

Or. en

Motivering

Er is geen goede reden om consumenten aan risico’s bloot te stellen zonder ze het voordeel te 
bieden van de oplossingen die in de richtlijn genoemd worden, alleen vanwege de korte duur 
van de pakketreis of omdat de organisator zulke vakanties alleen "sporadisch" verkoopt. 
Reizigers kunnen tegen evenveel problemen aanlopen als bij andere pakketreizen, terwijl het 
risico voor de handelaar lager is vanwege de korte duur van reizen van minder dan 24 uur.

Amendement 3

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 26

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(26) Daar pakketreizen vaak lang van 
tevoren worden gekocht, kunnen zich 
onvoorziene omstandigheden voordoen. 
Daarom moet een reiziger onder bepaalde 
voorwaarden een pakketreis kunnen 
overdragen aan een andere reiziger. In 
dergelijke gevallen moet de organisator 
zijn onkosten kunnen terugvorderen, 
bijvoorbeeld wanneer een onderaannemer 
een vergoeding vraagt voor het wijzigen 
van de naam van de reiziger of voor het 
annuleren en vervangen van een reisbiljet. 
Reizigers moeten de overeenkomst ook 
voor het begin van de pakketreis tegen 

(26) Daar pakketreizen vaak lang van 
tevoren worden gekocht, kunnen zich 
onvoorziene omstandigheden voordoen. 
Daarom moet een reiziger onder bepaalde 
voorwaarden een pakketreis kunnen 
overdragen aan een andere reiziger. In 
dergelijke gevallen moet de organisator 
zijn onkosten kunnen terugvorderen, 
bijvoorbeeld wanneer een onderaannemer 
een vergoeding vraagt voor het wijzigen 
van de naam van de reiziger of voor het 
annuleren en vervangen van een reisbiljet. 
Reizigers moeten de overeenkomst ook 
voor het begin van de pakketreis tegen 
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betaling van een redelijke 
schadeloosstelling kunnen opzeggen en het 
recht hebben dit zonder schadeloosstelling 
te doen wanneer onvoorziene en 
onvermijdbare omstandigheden zoals
oorlog of een natuurramp aanzienlijke 
gevolgen hebben voor de pakketreis. Er 
dient van te worden uitgegaan dat van 
onvermijdbare en buitengewone 
omstandigheden sprake is wanneer in 
betrouwbare en openbare verslagen, zoals 
aanbevelingen van autoriteiten van de 
lidstaten, wordt afgeraden naar de plaats 
van bestemming te reizen.

betaling van een redelijke 
schadeloosstelling kunnen opzeggen en het 
recht hebben dit zonder schadeloosstelling 
te doen wanneer onvoorziene en 
onvermijdbare omstandigheden in verband 
met oorlog, natuurrampen, de 
volksgezondheid, de openbare orde of 
terrorisme aanzienlijke gevolgen hebben 
voor de pakketreis. Er dient van te worden 
uitgegaan dat van onvermijdbare en 
buitengewone omstandigheden sprake is 
wanneer in betrouwbare en openbare 
verslagen, zoals aanbevelingen van 
autoriteiten van de lidstaten, wordt 
afgeraden naar de plaats van bestemming 
te reizen.

Or. en

Amendement 4

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 28

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(28) In bepaalde omstandigheden moet de 
organisator de pakketreisovereenkomst 
eenzijdig kunnen wijzigen. Reizigers 
moeten dan echter het recht hebben de 
overeenkomst op te zeggen als de 
voorgestelde wijzigingen een wezenlijke 
verandering van de belangrijkste 
kenmerken van de reisdiensten inhouden. 
Prijsverhogingen dienen alleen mogelijk te 
zijn indien er veranderingen zijn 
opgetreden in de brandstofkosten voor het 
personenvervoer, in belastingen of 
vergoedingen die worden geheven door 
niet direct bij de uitvoering van de 
reisdiensten betrokken derden, of in de 
wisselkoersen die van belang zijn voor de 
pakketreis, mits de overeenkomst expliciet 
voorziet in prijsverhogingen en 
prijsverlagingen. Prijsverhogingen mogen 
maximaal 10% van de prijs van een 

(28) In bepaalde omstandigheden moet de 
organisator de pakketreisovereenkomst 
eenzijdig kunnen wijzigen. Reizigers 
moeten dan echter het recht hebben de 
overeenkomst op te zeggen als de 
voorgestelde wijzigingen een wezenlijke 
verandering van de belangrijkste 
kenmerken van de reisdiensten inhouden. 
Prijsverhogingen dienen alleen mogelijk te 
zijn indien er veranderingen zijn 
opgetreden in de brandstofkosten voor het 
personenvervoer, in belastingen of 
vergoedingen die worden geheven door 
niet direct bij de uitvoering van de 
reisdiensten betrokken derden, of in de 
wisselkoersen die van belang zijn voor de 
pakketreis, mits de overeenkomst expliciet 
voorziet in prijsverhogingen en 
prijsverlagingen. Prijsverhogingen mogen 
maximaal 5 % van de prijs van een 
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pakketreis bedragen. pakketreis bedragen.

Or. en

Motivering

Een limiet van 10 % zou een onevenredige belasting voor de reiziger vormen, vooral in 
gevallen waarin de prijs van de pakketreis hoog is en/of als er veel deelnemers gebruik maken 
van één pakketreis, zoals gezinnen (waarbij elk gezinslid 10 % extra moet betalen). Diverse 
nationale wetten die toestaan dat prijzen verhoogd worden, hanteren een lager percentage 
dan 10 %, en in andere landen is een verhoging helemaal niet toegestaan of kunnen reizigers 
de overeenkomst opzeggen na een prijsverhoging.

Amendement 5

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 37

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(37) Reizigers moeten bescherming 
genieten wanneer een doorverkoper bij het 
boeken van een pakketreis of een 
geassisteerd reisarrangement een fout 
maakt.

(37) Reizigers moeten bescherming 
genieten wanneer een doorverkoper bij het 
boeken van een pakketreis, een 
geassisteerd reisarrangement of een op 
zichzelf staande reisdienst een fout maakt.

Or. en

Amendement 6

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Deze richtlijn is, met uitzondering van 
artikel 17, van toepassing op pakketreizen 
die door handelaars worden aangeboden of 
verkocht aan reizigers, en, met 
uitzondering van de artikelen 4 tot en met 
14, artikel 18 en artikel 21, lid 1, op 
geassisteerde reisarrangementen.

1. Deze richtlijn is, onder de voorwaarden 
en in de mate die in de desbetreffende 
bepalingen zijn vastgelegd, van toepassing 
op pakketreizen die door handelaars 
worden aangeboden of verkocht aan 
reizigers, geassisteerde reisarrangementen 
en op zichzelf staande reisdiensten die 
worden aangeboden of verkocht door een 
doorverkoper anders dan de eigenaar van 
de dienst. 
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Or. en

Motivering

Consumentenorganisaties hebben diverse gevallen van benadeling van de consument gemeld 
als de op zichzelf staande diensten via een tussenpersoon was verkocht. Daarom moeten er 
minimale verplichtingen worden vastgesteld voor de verkopers van zulke diensten. Een leemte 
in de wetgeving op dit vlak zou problematisch zijn op een markt waar het de tendens is om de 
verkoop van op zichzelf staande diensten door derden in de hand te werken en waar 
consumenten hun reizen steeds meer op eigen houtje regelen. Zie amendementen 9 en 73.

Amendement 7

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – lid 2 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) pakketreizen en geassisteerde 
reisarrangementen die een periode van 
minder dan 24 uur beslaan, tenzij zij een 
overnachting omvatten;

Schrappen

Or. en

Motivering

Er is geen goede reden om consumenten aan risico’s bloot te stellen zonder ze het voordeel te 
bieden van de oplossingen die in de richtlijn genoemd worden, alleen vanwege de korte duur 
van de pakketreis of omdat de organisator zulke vakanties alleen "sporadisch" verkoopt. 
Reizigers kunnen tegen evenveel problemen aanlopen als bij andere pakketreizen, terwijl het 
risico voor de handelaar lager is vanwege de korte duur van reizen van minder dan 24 uur.

Amendement 8

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – lid 2 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c) pakketreizen en geassisteerde 
reisarrangementen die worden gekocht op 
basis van een kaderovereenkomst tussen de 
werkgever van de reiziger en een handelaar 
die zich toelegt op het regelen van 
zakenreizen;

(c) pakketreizen en geassisteerde 
reisarrangementen die worden gekocht op 
basis van een kaderovereenkomst tussen de 
werkgever van de reiziger en een 
handelaar;
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Or. en

Motivering

De door de Commissie voorgestelde uitzondering heeft alleen betrekking op handelaren die 
zich toeleggen op de verkoop van zakenreizen, waardoor er een ongelijkwaardig speelveld 
ontstaat voor reisbureaus die zowel recreatieve als zakelijke reisdiensten verkopen.

Amendement 9

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – lid 2 – letter e

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(e) afzonderlijke overeenkomsten voor een 
op zichzelf staande reisdienst.

(e) afzonderlijke overeenkomsten voor een 
op zichzelf staande reisdienst, tenzij die 
worden aangeboden of verkocht door een 
doorverkoper anders dan de eigenaar van 
de dienst.

Or. en

Motivering

Zie motivering bij amendement 6.

Amendement 10

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 2 bis
Mate van harmonisatie

Lidstaten mogen in hun nationale 
wetgeving striktere bepalingen handhaven 
of invoeren op het terrein dat deze 
richtlijn beslaat, teneinde een hoger 
niveau van consumentenbescherming te 
waarborgen, tenzij anders bepaald in deze 
richtlijn.

Or. en
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Motivering

Het voorstel omvat geen duidelijke bepaling over de mate van harmonisatie van de richtlijn. 
Volledige harmonisatie zou de lidstaten beletten indien nodig striktere bepalingen ten gunste 
van consumenten aan te nemen, zoals nu het geval is met de huidige richtlijn betreffende 
pakketreizen. In veel lidstaten zou de voorgestelde herziening de bestaande nationale normen 
voor consumentenbescherming verlagen. Er is een gerichte harmonisatiebenadering nodig.

Amendement 11

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. Lidstaten kunnen ervoor kiezen de 
in lid 2, onder c) genoemde uitzondering 
niet toe te passen op pakketreizen, 
geassisteerde reisarrangementen of op 
zichzelf staande reisdiensten die zijn 
aangeschaft op basis van een 
raamovereenkomst met een 
non-gouvernementele organisatie, een 
beginnend bedrijf of een kleine of 
middelgrote onderneming.

Or. en

Motivering

De uitzondering van pakketreizen en geassisteerde reisarrangementen die worden gekocht op 
basis van een raamovereenkomst met de werkgever van de reiziger mag niet gelden voor 
ngo’s en kleine bedrijven die niet beschikken over dezelfde financiële middelen als grotere 
bedrijven. Dit zou in overeenstemming zijn met de richtlijn consumentenrechten waarin het 
lidstaten wordt toegestaan de richtlijn toe te passen op ngo's, beginnende bedrijven of kleine 
en middelgrote ondernemingen (zie overweging 13 van de richtlijn consumentenrechten).

Amendement 12

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – lid 2 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 ter. Deze richtlijn belet handelaren niet 
om reizigers contractuele regelingen aan 
te bieden die verder gaan dan de door 
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deze richtlijn geboden bescherming.

Or. en

Motivering

Deze bepaling is in overeenstemming met artikel 3, lid 6, van de richtlijn 
consumentenrechten.

Amendement 13

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – alinea 1 – punt 2 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2) “pakketreis”: een combinatie van ten 
minste twee verschillende soorten 
reisdiensten voor dezelfde reis of vakantie, 
wanneer:

(2) “pakketreis”: een combinatie van ten 
minste twee verschillende soorten 
reisdiensten voor dezelfde reis of vakantie, 
ongeacht het distributiekanaal, wanneer:

Or. en

Amendement 14

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – alinea 1 – punt 2 – letter b – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) deze diensten, ongeacht of er 
afzonderlijke overeenkomsten worden 
gesloten met verschillende aanbieders van 
reisdiensten, worden:

(b) deze diensten, ongeacht of er 
afzonderlijke overeenkomsten worden 
gesloten met verschillende aanbieders van 
reisdiensten, voldoen aan een of meer van 
de volgende criteria:

Or. en

Motivering

Het moet duidelijk zijn voor consumenten en bedrijven dat de criteria afzonderlijk gelden, en 
niet kunnen worden samengevoegd. Elk afzonderlijk criterium voldoet voor een combinatie 
om als "pakketreis" te gelden (in overweging 10 wordt verwezen naar "alternatieve criteria").
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Amendement 15

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – alinea 1 – punt 2 – letter b – punt i

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(i) gekocht bij één verkooppunt via 
dezelfde boekingsprocedure,

(i) gekocht bij één verkooppunt via 
dezelfde boekingsprocedure, met inbegrip 
van gevallen waarin afzonderlijke 
facturering wordt gehanteerd,

Or. en

Motivering

De huidige richtlijn is ook van toepassing in het geval van afzonderlijke facturering (zie 
artikel 2, lid 1 van Richtlijn 90/314/EEG).

Amendement 16

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – alinea 1 – punt 2 – letter b – punt v

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(v) gekocht van verschillende handelaars
via onderling verbonden online 
boekingsprocedures, waarbij de naam en 
andere gegevens van de reizigers die 
nodig zijn om een boekingstransactie te 
kunnen afsluiten, ten laatste wanneer de 
boeking van de eerste dienst wordt 
bevestigd, tussen de handelaren worden 
uitgewisseld;

(v) gekocht van dezelfde handelaar via 
online boekingsprocedures;

Or. en

Motivering

Het doel van dit amendement is om bij de definitie van "pakketreizen" ook reiscombinaties op 
te nemen die online worden verkocht door dezelfde handelaar. Doorklikdiensten moeten in 
het toepassingsgebied van geassisteerde reisarrangementen vallen. Zie ook amendement 19.
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Amendement 17

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – alinea 1 – punt 5 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(5) “geassisteerd reisarrangement”: een 
combinatie van ten minste twee 
verschillende soorten reisdiensten voor 
dezelfde reis of vakantie, die geen 
pakketreis vormt en waarvoor 
afzonderlijke overeenkomsten worden 
gesloten met de verschillende aanbieders 
van reisdiensten, waarbij de combinatie 
door een doorverkoper wordt gefaciliteerd:

(5) “geassisteerd reisarrangement”: een 
combinatie van ten minste twee 
verschillende soorten reisdiensten voor 
dezelfde reis of vakantie, die geen 
pakketreis vormt en waarvoor 
afzonderlijke overeenkomsten worden 
gesloten met de verschillende aanbieders 
van reisdiensten, waarbij de combinatie 
door een van deze aanbieders of een 
doorverkoper wordt gefaciliteerd:

Or. en

Motivering

De voorgestelde tekst is onduidelijk over het samenstellen van een geassisteerd 
reisarrangement als een handelaar een reisdienst verkoopt op eigen titel en vervolgens een 
overeenkomst mogelijk maakt tussen de reiziger en een andere aanbieder. In het amendement 
wordt verduidelijkt dat als de doorverkoper zijn eigen dienst verkoopt (zoals een 
luchtvaartmaatschappij die een vliegticket verkoopt of een spoorwegonderneming die een 
treinticket verkoopt) in combinatie met accommodatie of een andere toeristische dienst, deze 
gecombineerde dienst in het toepassingsgebied van de richtlijn valt.

Amendement 18

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – alinea 1 – punt 5 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) op basis van afzonderlijke boekingen
tijdens één bezoek aan of contactmoment 
met het verkooppunt; of

(a) als reizigers elke reisdienst apart 
selecteren en wensen te betalen tijdens één 
bezoek aan of contactmoment met het 
verkooppunt, mits zij op duidelijke en 
opvallende wijze via een duurzaam 
medium geïnformeerd zijn voordat ze aan 
een contract vastzitten waardoor ze niet 
kunnen profiteren van de rechten die door 
deze richtlijn alleen aan pakketreizigers 
zijn toegekend, tenzij ze een combinatie 
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van reisdiensten kopen onder de in punt 2 
ter genoemde voorwaarden;

Or. en

Amendement 19

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – alinea 1 – punt 5 – letter a bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a bis) die is gekocht van verschillende 
handelaars via onderling verbonden 
online boekingsprocedures, waarbij de 
naam en boekingsgegevens van de 
reizigers die nodig zijn om een 
boekingstransactie te kunnen afsluiten, 
ten laatste wanneer de boeking van de 
eerste dienst wordt bevestigd, tussen de 
handelaren worden uitgewisseld;

Or. en

Motivering

Dit amendement is erop gericht doorklikdiensten toe te voegen aan het toepassingsgebied van 
geassisteerde reisarrangementen. De formulering is afkomstig uit letter v van punt 2 ter met 
enkele nodige aanpassingen teneinde te garanderen dat elke overdracht van gegevens tussen 
onderling gekoppelde online boekingsprocessen toereikend is om een geassisteerd 
reisarrangement samen te stellen als dat resulteert in een combinatie van reisdiensten voor 
dezelfde reis. Consumenten zouden grote moeite hebben te begrijpen wat voor vakantie ze 
hebben geboekt als ze een onderscheid moesten maken tussen de soort overgedragen 
gegevens.

Amendement 20

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – alinea 1 – punt 9 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) de aankoop faciliteert van reisdiensten 
die deel uitmaken van een geassisteerd 
reisarrangement door reizigers te helpen 

(b) de aankoop faciliteert van reisdiensten 
die deel uitmaken van een geassisteerd 
reisarrangement door reizigers te helpen 
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met het sluiten van afzonderlijke 
overeenkomsten met verschillende 
aanbieders van reisdiensten;

met het sluiten van afzonderlijke 
overeenkomsten met verschillende 
aanbieders van reisdiensten, waarvan ook 
de doorverkoper zelf deel kan uitmaken;

Or. en

Motivering

De voorgestelde tekst is onduidelijk over het samenstellen van een geassisteerd 
reisarrangement als een handelaar een reisdienst verkoopt op eigen titel en vervolgens een 
overeenkomst mogelijk maakt tussen de reiziger en een andere dienstverlener. In dit 
amendement wordt verduidelijkt dat als de doorverkoper zijn eigen dienst verkoopt (zoals een 
luchtvaartmaatschappij die een vliegticket verkoopt of een spoorwegonderneming die een 
treinticket verkoopt) in combinatie met accommodatie of een andere toeristische dienst, deze 
combinatie in het toepassingsgebied van de richtlijn valt.

Amendement 21

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 4 – lid 1 – letter a – punt i

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(i) de reisbestemming(en), de route en de 
verblijfsperioden, met data;

(i) de reisbestemming(en), de route en de 
verblijfsperioden, met data, en het aantal 
nachten;

Or. en

Amendement 22

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 4 – lid 1 – letter a – punt iii

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(iii) de ligging, de belangrijkste kenmerken 
en de toeristische categorie van de 
accommodatie;

(iii) de ligging, de belangrijkste 
kenmerken, de toeristische categorie en 
indien mogelijk de naam van de 
accommodatie, inclusief de categorie van 
de kamer en de belangrijkste kenmerken 
ervan;

Or. en
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Amendement 23

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 4 – lid 1 – letter a – punt iii bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(iii bis) een gedetailleerde omschrijving 
van de diensten die beschikbaar zijn bij de 
accommodatie, waaronder informatie 
over eventuele omstandigheden die de 
kwaliteit van de diensten negatief kunnen 
beïnvloeden;

Or. en

Motivering

Omstandigheden die de kwaliteit van diensten negatief kunnen beïnvloeden zijn bijvoorbeeld 
werkzaamheden buiten of in de buurt van het hotel, in slechte staat verkerende of niet-
werkende faciliteiten. 

Amendement 24

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 4 – lid 1 – letter a – punt iii ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(iii ter) de doelgroep van de pakketreis en 
de accommodatie;

Or. en

Motivering

Consumenten moeten zich bewust zijn van de doelgroep van de voorgestelde pakketreis en de 
bijbehorende accommodatie (bijv. gezinnen met kinderen, senioren, avontuurlijk ingestelde 
mensen, enz.).

Amendement 25

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 4 – lid 1 – letter a – punt vii
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(vii) of voor personen met beperkte 
mobiliteit de toegang wordt gegarandeerd 
gedurende de gehele reis of vakantie;

(vii) op verzoek, of voor personen met 
beperkte mobiliteit de toegang wordt 
gegarandeerd gedurende de gehele reis of 
vakantie;

Or. en

Amendement 26

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 4 – lid 1 – letter c bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c bis) of reizigers het recht hebben van de 
overeenkomst af te zien en zo ja, de 
voorwaarden, tijdslimieten en procedures 
om dat recht uit te oefenen;

Or. en

Amendement 27

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 4 – lid 1 – letter d bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(d bis) informatie over de bescherming bij 
insolventie en de 
aansprakelijkheidsverzekering van de 
organisator en de doorverkoper; 

Or. en

Amendement 28

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 4 – lid 1 – letter f
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(f) algemene informatie betreffende 
paspoorten en visa, zoals de termijn die 
ongeveer nodig is voor het verkrijgen van 
visa, voor de onderdanen van de betrokken 
lidstaat of lidstaten en informatie over de 
vereiste formaliteiten op 
gezondheidsgebied;

(f) algemene informatie betreffende 
paspoorten en visa, zoals de termijn die 
ongeveer nodig is voor het verkrijgen van 
visa, voor de onderdanen van de betrokken 
lidstaat of lidstaten en op verzoek voor de 
reiziger in kwestie op grond van zijn of 
haar nationaliteit, en informatie over de 
vereiste formaliteiten op 
gezondheidsgebied;

Or. en

Motivering

Sommige handelaren interpreteren deze verplichting in zeer enge zin. Zij verschaffen alleen 
informatie over visumverplichtingen voor onderdanen van het land waar de handelaar zelf 
gevestigd is.

Amendement 29

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 4 – lid 1 – letter g bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(g bis) klachtenprocedures ter plaatse en 
de mogelijkheid en termijnen voor 
buitengerechtelijke regelingen voor 
klachtenafhandeling en 
beroepsprocedures;

Or. en

Amendement 30

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 4 – lid 1 – letter g ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(g ter) indien nodig informatie over 
mogelijke risico’s op de plaats van 
bestemming of de onmiddellijke nabijheid 
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met betrekking tot natuurrampen, de 
volksgezondheid, de openbare orde, 
terrorisme enz.;

Or. en

Amendement 31

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 4 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De in lid 1 bedoelde informatie wordt op 
een duidelijke en opvallende manier 
verstrekt.

2. De in lid 1 bedoelde informatie wordt op 
een duidelijke en opvallende manier 
verstrekt. Bij buiten verkooppunten 
gesloten overeenkomsten wordt de 
informatie ook op papier verstrekt.

Or. en

Amendement 32

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 5 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten zien erop toe dat de 
organisator de informatie die op grond van 
artikel 4, onder a), c), d), e) en g) aan de 
reiziger is verstrekt, niet mag veranderen, 
tenzij de organisator zich dit recht 
voorbehoudt en eventuele wijzigingen op 
duidelijke en opvallende wijze aan de 
reiziger meedeelt voordat de overeenkomst 
wordt gesloten.

1. De lidstaten zien erop toe dat de 
organisator de informatie die op grond van 
artikel 4, onder a), c), c bis), d), e), g) en g 
bis) aan de reiziger is verstrekt, niet mag 
veranderen, tenzij de organisator zich dit 
recht voorbehoudt en eventuele 
wijzigingen op duidelijke en opvallende 
wijze aan de reiziger meedeelt voordat de 
overeenkomst wordt gesloten.

Or. en
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Amendement 33

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 6 – lid 2 – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(d) de naam, het geografische adres, het 
telefoonnummer en het e-mailadres van de 
plaatselijke vertegenwoordiger van de 
organisator of van een contactpunt waarop 
een reiziger in moeilijkheden een beroep 
kan doen of, wanneer er geen 
vertegenwoordiger of contactpunt is, een 
noodnummer of informatie over andere 
manieren om contact op te nemen met de 
organisator;

(d) de naam, het geografische adres, het 
telefoonnummer (tegen het basistarief en 
met een maximale wachttijd van vijf 
minuten) en het e-mailadres van de 
plaatselijke vertegenwoordiger van de 
organisator of van een contactpunt waarop 
een reiziger in moeilijkheden een beroep 
kan doen of, wanneer er geen 
vertegenwoordiger of contactpunt is, een 
noodnummer (tegen het basistarief en met 
een maximale wachttijd van vijf minuten) 
of informatie over andere manieren om 
contact op te nemen met de organisator;

Or. en

Amendement 34

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 6 – lid 2 – letter f

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(f) indien minderjarigen deelnemen aan een 
pakketreis waar accommodatie bij is 
inbegrepen, informatie waardoor 
rechtstreeks contact mogelijk is met de 
minderjarige of met de persoon die ter 
plaatse verantwoordelijk is voor de 
minderjarige;

(f) indien minderjarigen zonder (een van 
de) ouders of wettelijke voogd deelnemen 
aan een pakketreis waar accommodatie bij 
is inbegrepen, informatie waardoor 
rechtstreeks contact mogelijk is met de 
minderjarige of met de persoon die ter 
plaatse verantwoordelijk is voor de 
minderjarige;

Or. en

Motivering

Verduidelijkt moet worden dat de informatie alleen wordt verschaft als de minderjarige 
zonder begeleiding reist. Anders zouden organisatoren dergelijke informatie ook moeten 
verschaffen als de minderjarige met zijn ouders of gezin reist.
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Amendement 35

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 6 – lid 2 – letter g

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(g) informatie over alternatieve en online 
geschillenbeslechtingsregelingen.

(g) informatie over klachtenprocedures ter 
plaatse en de mogelijkheid en termijnen 
voor buitengerechtelijke regelingen voor 
klachtenafhandeling en 
beroepsprocedures;

Or. en

Amendement 36

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 7 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten zien erop toe dat reizigers 
die de organisator binnen een redelijke 
termijn voor het begin van de pakketreis 
via een duurzame gegevensdrager op de 
hoogte stellen, de overeenkomst kunnen 
overdragen aan iemand die voldoet aan alle 
voorwaarden die voor die overeenkomst 
gelden.

1. De lidstaten zien erop toe dat reizigers 
die de organisator of de doorverkoper
binnen een redelijke termijn voor het begin 
van de pakketreis via een duurzame 
gegevensdrager op de hoogte stellen, de 
overeenkomst kunnen overdragen aan 
iemand die voldoet aan alle voorwaarden 
die voor die overeenkomst gelden.

Or. en

Amendement 37

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 8 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De in lid 1 bedoelde prijsverhoging mag 
maximaal 10% van de prijs van een 

2. De in lid 1 bedoelde prijsverhoging mag 
maximaal 5 % van de prijs van een 
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pakketreis bedragen. pakketreis bedragen.

Or. en

Motivering

Een limiet van 10 % zou een onevenredige belasting voor de reiziger vormen, vooral in 
gevallen waarin de prijs van de pakketreis hoog is en/of als er veel deelnemers gebruik maken 
van één pakketreis, zoals gezinnen (waarbij elk gezinslid 10 % extra moet betalen). Diverse 
nationale wetten die toestaan dat prijzen verhoogd worden, hanteren een lager percentage 
dan 10 % en in andere landen is een verhoging helemaal niet toegestaan of kunnen 
consumenten het contract opzeggen na een prijsverhoging.

Amendement 38

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 8 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De in lid 1 bedoelde prijsverhoging geldt 
alleen indien de organisator de reiziger er 
door middel van een duurzame 
gegevensdrager uiterlijk 20 dagen voor het 
begin van de pakketreis van in kennis stelt 
met een motivering en berekening.

3. De in lid 1 bedoelde prijsverhoging geldt 
alleen indien de organisator de reiziger er 
door middel van een duurzame 
gegevensdrager uiterlijk 30 dagen voor het
begin van de pakketreis van in kennis stelt 
met een motivering en berekening.

Or. en

Motivering

Reizigers moeten de eindprijs van het product ruim vóór aanvang van de pakketreis weten 
zodat ze indien nodig de overeenkomst op kunnen zeggen en alternatieve regelingen kunnen 
treffen.

Amendement 39

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 8 – lid 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 bis. Als reizigers de in lid 2 bedoelde 
prijsverhoging niet accepteert, hebben ze 
het recht de overeenkomst op te zeggen 
zonder een boete te hoeven betalen.
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Or. en

Motivering

Dit amendement geeft reizigers het recht de overeenkomst op te zeggen zonder een boete te 
krijgen. Dit recht komt overeen met de bepalingen in de huidige richtlijn over fikse 
prijsverhogingen.

Amendement 40

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 9 – lid 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) de organisator zich dit recht heeft 
voorbehouden in de overeenkomst,

(a) de organisator een geldige reden 
aanvoert die is gespecificeerd in de 
overeenkomst,

Or. en

Motivering

Afstemming met punt j van de bijlage van de richtlijn betreffende oneerlijke bedingen.

Amendement 41

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 9 – lid 2 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Indien de organisator zich vóór het begin 
van de pakketreis genoodzaakt ziet een van 
de belangrijkste kenmerken van de 
reisdiensten in de zin van artikel 4, onder 
a), of de bijzondere wensen in de zin van 
artikel 6, lid 2, onder a), ingrijpend te 
wijzigen, stelt hij de reiziger onverwijld op 
een duidelijke en opvallende manier door 
middel van een duurzame gegevensdrager 
in kennis van:

2. Indien de organisator zich vóór het begin 
van de pakketreis genoodzaakt ziet een van 
de belangrijkste kenmerken van de 
reisdiensten in de zin van artikel 4, onder 
a), of de bijzondere wensen in de zin van 
artikel 6, lid 2, onder a), ingrijpend te 
wijzigen, stelt hij de reiziger onverwijld op 
een duidelijke en opvallende manier door 
middel van een duurzame gegevensdrager 
in kennis van de voorgestelde wijzigingen:
De reiziger heeft het recht op:

(a) de voorgestelde wijzigingen en (a) beëindiging van de overeenkomst 
zonder een boete te hoeven betalen; of

(b) het feit dat de reiziger de overeenkomst (b) aanvaarding van de wijzigingen; of
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binnen een nader bepaalde redelijke 
termijn zonder boete kan opzeggen en dat 
anders de voorgestelde wijziging als 
aanvaard wordt beschouwd.

(c) een vervangende pakketreis van 
gelijkwaardige, lagere of hogere kwaliteit.

Or. en

Motivering

Artikel 4, lid 5 van de huidige richtlijn biedt reizigers het recht een pakketreis van
gelijkwaardige, lagere of hogere kwaliteit aangeboden te krijgen in plaats van de 
overeenkomst op te zeggen. De goedkeuring van de reiziger moet plaatsvinden in de vorm van 
expliciete toestemming in plaats van stilzwijgende aanvaarding.

Amendement 42

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 9 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Wanneer de in lid 2 bedoelde 
wijzigingen van de overeenkomst tot 
gevolg hebben dat de kwaliteit van de 
pakketreis vermindert of dat de kosten 
ervan omlaag gaan, heeft de reiziger recht 
op een passende prijsverlaging.

3. Wanneer de in lid 2 bedoelde 
wijzigingen van de overeenkomst of de 
vervangende pakketreis tot gevolg hebben 
dat de kwaliteit van de pakketreis 
vermindert of dat de kosten ervan omlaag 
gaan, heeft de reiziger recht op een 
passende prijsverlaging.

Or. en

Amendement 43

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 9 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Indien de overeenkomst op grond van lid 
2, onder b) wordt opgezegd, betaalt de 
organisator alle bedragen die hij van de 
reiziger heeft ontvangen, binnen veertien 
dagen nadat de overeenkomst is opgezegd 

4. Indien de overeenkomst op grond van lid 
2, onder a) wordt opgezegd, betaalt de 
organisator alle bedragen die hij van de 
reiziger heeft ontvangen, binnen veertien 
dagen nadat de overeenkomst is opgezegd 



PE524.534v01-00 26/45 PA\1010679NL.doc

NL

terug aan de reiziger. De reiziger heeft 
eventueel recht op schadeloosstelling in de 
zin van artikel 12.

terug aan de reiziger. De reiziger heeft 
eventueel recht op schadeloosstelling in de 
zin van artikel 12.

Or. en

Amendement 44

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 10 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten zien erop toe dat de reiziger 
vóór het begin van de pakketreis de 
overeenkomst kan opzeggen tegen betaling 
van een passende schadeloosstelling aan de 
organisator. In de overeenkomst kunnen 
redelijke standaardopzegvergoedingen 
worden bepaald op basis van het tijdstip 
van de opzegging en de normale 
kostenbesparingen en inkomsten uit 
alternatief gebruik van de reisdiensten. 
Indien er geen 
standaardopzegvergoedingen zijn 
vastgesteld, moet het bedrag van de 
schadeloosstelling gelijk zijn aan de prijs 
van de pakketreis minus de kosten die de 
organisator heeft bespaard.

1. De lidstaten zien erop toe dat de reiziger 
vóór het begin van de pakketreis de 
overeenkomst kan opzeggen tegen betaling 
van een passende schadeloosstelling aan de 
organisator. In de overeenkomst kunnen 
redelijke standaardopzegvergoedingen 
worden bepaald op basis van het tijdstip 
van de opzegging en de normale 
kostenbesparingen en inkomsten uit 
alternatief gebruik van de reisdiensten. 
Indien er geen 
standaardopzegvergoedingen zijn 
vastgesteld, moet het bedrag van de 
schadeloosstelling gelijk zijn aan de prijs 
van de pakketreis minus de kosten 
waarvan bewezen is dat de organisator ze 
heeft bespaard. Kosten die betaald moeten 
worden wegens de beëindiging van de 
overeenkomst, inclusief 
administratiekosten, mogen niet 
onevenredig of buitensporig zijn.

Or. en

Amendement 45

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 10 – lid 2
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De reiziger heeft het recht de 
overeenkomst voor het begin van de 
pakketreis zonder schadeloosstelling op te 
zeggen wanneer zich op de plaats van 
bestemming of in de onmiddellijke 
omgeving daarvan onvermijdbare en 
buitengewone omstandigheden voordoen 
die aanzienlijke gevolgen hebben voor de 
pakketreis.

2. De reiziger heeft het recht de 
overeenkomst voor het begin van de 
pakketreis zonder schadeloosstelling op te 
zeggen wanneer zich op de plaats van 
bestemming of in de onmiddellijke 
omgeving daarvan onvermijdbare en 
buitengewone omstandigheden voordoen 
of voor kunnen doen die aanzienlijke 
gevolgen hebben voor de pakketreis.

Er dient van te worden uitgegaan dat van 
onvermijdbare en buitengewone 
omstandigheden sprake is wanneer in 
betrouwbare en openbare verslagen, zoals 
aanbevelingen van autoriteiten van de 
lidstaten, wordt afgeraden naar de plaats 
van bestemming te reizen.

Or. en

Motivering

Onvermijdbare en buitengewone omstandigheden mogen niet gebaseerd zijn op de eigen 
inschatting van de reiziger, maar op objectieve criteria (reisadviezen van de lidstaten). Dit 
kan worden bewerkstelligd door de laatste zin van overweging 26 op te nemen in artikel 10, 
lid 2.

Amendement 46

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 10 – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. De reiziger heeft het recht de 
overeenkomst vóór het begin van de 
pakketreis op te zeggen zonder 
schadeloosstelling te hoeven betalen 
wanneer zich onvermijdbare en 
buitengewone omstandigheden voordoen 
voor de reiziger, met name zware 
ongevallen, een ernstige ziekte of een 
sterfgeval in de familie, mits deze 
incidenten op passende wijze 



PE524.534v01-00 28/45 PA\1010679NL.doc

NL

gedocumenteerd zijn.

Or. en

Motivering

Het feit dat de organisator de pakketreis mag annuleren wegens onvermijdbare en 
buitengewone omstandigheden (artikel 10, lid 3, onder b)) en de reiziger deze mogelijkheid 
niet heeft, is niet rechtvaardig. Dit zou een verstoord evenwicht tot stand brengen tussen de
rechten en de verplichtingen van de partijen wegens een gebrek aan wederkerigheid. Daarom 
moet de richtlijn ook reizigers het recht geven de overeenkomst op te zeggen als gevolg van 
buitengewone omstandigheden in hun persoonlijke omgeving. 

Amendement 47

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 10 – lid 3 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De organisator kan de overeenkomst 
zonder schadeloosstelling aan de reiziger 
opzeggen indien:

3. De organisator kan de overeenkomst 
uitsluitend in de volgende gevallen zonder 
schadeloosstelling aan de reiziger 
opzeggen:

Or. en

Amendement 48

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 10 – lid 3 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) het aantal personen dat zich heeft 
ingeschreven voor de pakketreis kleiner is 
dan het minimumaantal dat in de 
overeenkomst staat vermeld en de 
organisator de reiziger uiterlijk 20 dagen 
voor het begin van de pakketreis ervan in 
kennis stelt dat de overeenkomst wordt 
opgezegd; of

(a) het aantal personen dat zich heeft 
ingeschreven voor de pakketreis kleiner is 
dan het minimumaantal dat in de 
overeenkomst staat vermeld en de 
organisator de reiziger uiterlijk 20 dagen 
voor het begin van de pakketreis ervan in 
kennis stelt dat de overeenkomst wordt 
opgezegd, mits hij de reiziger een 
vervangende pakketreis aanbiedt van 
gelijkwaardige of hogere kwaliteit voor 
dezelfde of een lagere prijs; of
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Or. en

Motivering

Aangezien populaire pakketreizen vaak zeer vroeg vóór het begin van het vakantieseizoen al 
uitverkocht zijn, zou het moeilijk worden voor de reiziger om zo snel een geschikte 
vervangende pakketreis te vinden voor een redelijke prijs.

Amendement 49

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 11 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten zien erop toe dat de 
organisator aansprakelijk is voor de 
uitvoering van de reisdiensten waarop de 
overeenkomst betrekking heeft, ongeacht 
of deze diensten door de organisator zelf of 
door andere dienstverleners worden 
verricht.

1. De lidstaten zien erop toe dat de 
organisator en de doorverkoper 
gezamenlijk en afzonderlijk aansprakelijk 
zijn voor de uitvoering van de reisdiensten 
waarop de overeenkomst betrekking heeft, 
ongeacht of deze diensten door de 
organisator zelf of door andere 
dienstverleners worden verricht.

Or. en

Motivering

Het aansprakelijk stellen van slechts één partij zou de toepassing en de uitoefening van de 
rechten van reizigers vooral bemoeilijken bij grensoverschrijdende aankopen, d.w.z. als de 
organisator niet in hetzelfde land gevestigd is als de consument. Dee huidige richtlijn biedt de 
lidstaten de vrijheid te beslissen wie aansprakelijk moet zijn ten opzichte van de consument. 
Het beginsel van gezamenlijke aansprakelijkheid bestaat al in uiteenlopende mate in veel 
lidstaten.

Amendement 50

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 11 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Indien een of meer diensten niet 
overeenkomstig de overeenkomst worden 
uitgevoerd, zorgt de organisator dat de 
niet-nakoming wordt verholpen, tenzij dit 

2. Indien een of meer diensten niet 
overeenkomstig de overeenkomst worden 
uitgevoerd, zorgt de organisator dat de 
niet-nakoming wordt verholpen.
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een onevenredig grote inspanning vergt.

Or. en

Motivering

Deze beperking van de aansprakelijkheid bestaat niet in de huidige richtlijn. Dit kan als volgt 
opgevat worden: de organisator kan elke aansprakelijkheid weigeren als hij redeneert dat het 
verhelpen van niet-nakoming onevenredig is.

Amendement 51

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 11 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. Indien de reiziger als gevolg van 
onvermijdbare en buitengewone 
omstandigheden niet tijdig kan 
terugkeren, betaalt de organisator de 
kosten van het verlengde verblijf van de 
reiziger tot een maximum van 100 EUR 
per nacht gedurende drie nachten.

Schrappen

Or. en

Motivering

Deze beperking druist in tegen de algemene verplichting voor de organisator om verzorging 
en bijstand te bieden, en is niet opgenomen in de huidige richtlijn. De aard van pakketreizen 
die erin bestaat een meerwaarde te leveren vergeleken bij andere reisproducten, maakt de 
verplichting om bijstand te verlenen in gevallen van onvermijdbare en buitengewone 
omstandigheden des te toepasselijker. 

Amendement 52

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 11 – lid 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6. De in lid 5 beschreven beperking van de 
kosten is niet van toepassing op personen 
met beperkte mobiliteit in de zin van 
Verordening (EG) nr. 1107/2006 van het 
Europees Parlement en de Raad van 5 juli 

Schrappen
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2006 inzake de rechten van 
gehandicapten en personen met beperkte 
mobiliteit die per luchtvervoer reizen, 
noch op personen die hen begeleiden, 
zwangere vrouwen en alleenreizende 
kinderen, en personen die specifieke 
medische bijstand behoeven, mits de 
organisator ten minste 48 uur voor het 
begin van de pakketreis in kennis is 
gesteld van hun bijzondere behoeften. De 
organisator mag zich niet beroepen op 
onvermijdbare en buitengewone 
omstandigheden om de in lid 5 bedoelde 
kosten te beperken als de betrokken 
vervoerder dat krachtens het toepasselijke 
recht van de Unie niet mag.

Or. en

Motivering

Deze beperking druist in tegen de algemene verplichting voor de organisator om verzorging 
en bijstand te bieden, en is niet opgenomen in de huidige richtlijn. De aard van pakketreizen 
die erin bestaat een meerwaarde te leveren vergeleken bij andere reisproducten, maakt de 
verplichting om bijstand te verlenen in gevallen van onvermijdbare en buitengewone 
omstandigheden des te toepasselijker. 

Amendement 53

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 11 – lid 7 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

7 bis. In gevallen waarin de 
hoofdverantwoordelijkheid voor het 
niet-uitvoeren van diensten die in de 
overeenkomst zijn opgenomen bij de 
vervoerder ligt, kan de organisator de 
schade die aan de reiziger is berokkend 
doordat hij of zij geen gebruik heeft 
kunnen maken van de diensten uit het 
pakket, op de vervoerder verhalen.

Or. en
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Motivering

In overweging 31 wordt benadrukt dat "de aansprakelijkheid van de organisator het recht om 
verhaal te halen op derden, zoals dienstverleners, onverlet [laat]." Dit moet ook in de 
artikelen naar voren komen om rechtszekerheid te garanderen. De vervoerder speelt een 
cruciale rol in het soepele verloop van een pakketreis. Een aanzienlijke vertraging of een 
annulering kan grote gevolgen hebben voor de rest van de reis, waarin andere diensten zijn 
opgenomen, zoals een cruise, terwijl dat niet de verantwoordelijkheid van de organisator is.

Amendement 54

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 12 – lid 3 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De reiziger heeft geen recht op 
prijsverlaging of schadeloosstelling indien:

3. De reiziger heeft geen recht op 
schadeloosstelling indien:

Or. en

Motivering

In het voorstel worden schadeloosstelling vanwege een fout en prijsverlaging als oplossing in 
geval van niet-nakoming onder dezelfde regeling gevat. De reiziger moet recht hebben op 
prijsverlaging ingeval van verzuim of een slechte prestatie die is geleverd tijdens de 
pakketreis als gevolg van buitengewone omstandigheden of een fout die aan derden kan 
worden toegeschreven.

Amendement 55

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 12 – lid 3 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) hij nalaat de organisator onverwijld op 
de hoogte te stellen van enige vorm van 
niet-nakoming ter plaatse, indien deze 
verplichting duidelijk en uitdrukkelijk 
wordt vermeld in de overeenkomst en 
redelijk is in de gegeven omstandigheden.

Schrappen

Or. en
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Motivering

Reizigers een sanctie opleggen als ze niet onmiddellijk de organisator op de hoogte stellen, is 
onrechtvaardig en onevenredig. Deze bepaling bestaat niet in andere EU-
consumentenwetgeving en druist in tegen het algemene recht op schadeloosstelling bij niet-
nakoming. De reiziger kan diverse redenen hebben om niet-nakoming niet te melden (geen 
internetverbinding, afgelegen gebied, de organisator is niet bereikbaar, enz.). Deze beperking 
bestaat niet in de huidige richtlijn en zou een verlaging van het bestaande 
beschermingsniveau met zich meebrengen.

Amendement 56

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 12 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Indien internationale verdragen waarbij 
de Unie partij is grenzen stellen aan de 
voorwaarden waaronder dienstverleners die 
diensten verlenen die deel uitmaken van 
een pakketreis schadeloosstelling moeten 
betalen of aan de hoogte van die 
schadeloosstelling, gelden die grenzen ook 
voor de organisator. Indien internationale 
verdragen waarbij de Unie geen partij is, 
grenzen stellen aan schadeloosstellingen 
die moeten worden betaald door een 
dienstverlener, kunnen de lidstaten 
overeenkomstige grenzen stellen aan de 
schadeloosstelling die door de organisator 
moet worden betaald. In andere gevallen 
kunnen in de overeenkomst grenzen 
worden gesteld aan de schadeloosstelling 
die de organisator moet betalen, behalve 
voor persoonlijk letsel en opzettelijk of 
door grove nalatigheid veroorzaakte 
schade, en met dien verstande dat de 
grenzen niet lager mogen liggen dan 
driemaal de totaalprijs van de pakketreis.

4. Indien internationale verdragen waarbij 
de Unie partij is grenzen stellen aan de 
voorwaarden waaronder dienstverleners die 
diensten verlenen die deel uitmaken van 
een pakketreis schadeloosstelling moeten 
betalen of aan de hoogte van die 
schadeloosstelling, gelden die grenzen ook 
voor de organisator. Indien internationale 
verdragen waarbij de Unie geen partij is, 
grenzen stellen aan schadeloosstellingen 
die moeten worden betaald door een 
dienstverlener, kunnen de lidstaten 
overeenkomstige grenzen stellen aan de 
schadeloosstelling die door de organisator 
moet worden betaald.

Or. en

Motivering

De mogelijkheid om de schadeloosstelling te beperken in de overeenkomst bestaat niet in een 
aantal lidstaten. Het beginsel van volledige harmonisatie zou inhouden dat betere nationale 
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wetten moeten worden afgeschaft.

Amendement 57

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 15 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten zien erop toe dat op hun 
grondgebied gevestigde organisatoren en 
doorverkopers die de aankoop van 
geassisteerde reisarrangementen faciliteren 
een zekerheid stellen voor de effectieve en 
snelle terugbetaling van alle reeds door de 
reiziger betaalde bedragen en, voor zover 
personenvervoer in de pakketreis is 
inbegrepen, voor een effectieve en snelle 
repatriëring van de reiziger in het geval van 
insolventie.

1. De lidstaten zien erop toe dat op hun 
grondgebied gevestigde organisatoren van 
pakketreizen en doorverkopers die de 
aankoop van geassisteerde 
reisarrangementen faciliteren een zekerheid 
stellen voor de effectieve en snelle 
terugbetaling van alle reeds door de 
reiziger betaalde bedragen en indien 
mogelijk voor de voortzetting van de 
pakketreis in het geval van insolventie van 
henzelf of van een van de dienstverleners. 
Voor zover personenvervoer in de 
pakketreis is inbegrepen, zien de lidstaten 
erop toe dat passagiersvervoerders die op 
hun grondgebied gevestigd zijn een 
zekerheid stellen voor de terugbetaling of 
de effectieve en snelle repatriëring van de 
reiziger in het geval van insolventie.

Or. en

Motivering

In overweging 34 wordt benadrukt dat de organisatoren van pakketreizen en de 
doorverkopers van geassisteerde reisarrangementen beschermd moeten zijn tegen hun eigen 
insolventie maar ook tegen de insolventie van alle andere dienstverleners in de keten. Dit 
moet worden verduidelijkt in het regelgevende gedeelte van de richtlijn. Indien 
personenvervoer deel uitmaakt van het geassisteerde reisarrangement, mogen de organisator 
en de doorverkoper niet aansprakelijk worden gesteld voor de terugbetaling of de 
repatriëring van de passagier in het geval van insolventie van de vervoerder.

Amendement 58

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 16 – lid 1
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten gaan ervan uit dat de 
bescherming die door organisatoren of 
doorverkopers die de aankoop van 
geassisteerde reisarrangementen faciliteren,
wordt geboden op grond van de regels in 
hun lidstaat van vestiging ter omzetting 
van artikel 15 voldoet aan de vereisten van 
hun eigen nationale regels ter omzetting 
van artikel 15.

1. De lidstaten gaan ervan uit dat de 
bescherming die door organisatoren,
doorverkopers die de aankoop van 
geassisteerde reisarrangementen faciliteren 
of passagiersvervoerders wordt geboden 
op grond van de regels in hun lidstaat van 
vestiging ter omzetting van artikel 15 
voldoet aan de vereisten van hun eigen 
nationale regels ter omzetting van artikel 
15.

Or. en

Amendement 59

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 16 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De centrale contactpunten stellen 
onderling alle nodige informatie 
beschikbaar over hun nationale regelingen 
voor bescherming bij insolventie en de 
instantie of instanties die bescherming bij 
insolventie bieden voor een bepaalde 
handelaar die op hun grondgebied is 
gevestigd. Zij bieden elkaar toegang tot 
alle overzichten van organisatoren en 
doorverkopers die de aankoop van 
geassisteerde reisarrangementen faciliteren 
die voldoen aan hun verplichtingen op het 
gebied van bescherming bij insolventie.

3. De centrale contactpunten stellen 
onderling alle nodige informatie 
beschikbaar over hun nationale regelingen 
voor bescherming bij insolventie en de 
instantie of instanties die bescherming bij 
insolventie bieden voor een bepaalde 
handelaar die op hun grondgebied is 
gevestigd. Zij bieden elkaar toegang tot 
alle overzichten van organisatoren,
doorverkopers die de aankoop van 
geassisteerde reisarrangementen faciliteren 
en passagiersvervoerders die voldoen aan 
hun verplichtingen op het gebied van 
bescherming bij insolventie.

Or. en

Amendement 60

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 16 – lid 4
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Als een lidstaat twijfels heeft omtrent de 
bescherming bij insolventie van een in een 
andere lidstaat gevestigde maar op zijn 
grondgebied opererende organisator of een 
doorverkoper die de aankoop van 
geassisteerde reisarrangementen faciliteert, 
vraagt hij de lidstaat van vestiging om 
opheldering. De lidstaten beantwoorden 
verzoeken om opheldering van andere 
lidstaten uiterlijk binnen 15 werkdagen na 
de ontvangst ervan.

4. Als een lidstaat twijfels heeft omtrent de 
bescherming bij insolventie van een in een 
andere lidstaat gevestigde maar op zijn 
grondgebied opererende organisator, een 
doorverkoper die de aankoop van 
geassisteerde reisarrangementen faciliteert 
of een passagiersvervoerder, vraagt hij de 
lidstaat van vestiging om opheldering. De 
lidstaten beantwoorden verzoeken om 
opheldering van andere lidstaten uiterlijk 
binnen 15 werkdagen na de ontvangst 
ervan.

Or. en

Amendement 61

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 17 – lid 1 – letter b bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b bis) de voornaamste kenmerken van de 
reisdiensten, in de mate waarin zulks 
gezien het medium passend is;

Or. en

Motivering

Zie artikel 5, lid 1, onder a) van de richtlijn consumentenrechten. "Medium" verwijst naar het 
instrument dat gebruikt wordt voor de verspreiding van de informatie, bijvoorbeeld een 
computer of mobiele telefoon.

Amendement 62

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 17 – lid 1 – letter b ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b ter) als bij de verkochte diensten 
accommodatie inbegrepen is: de naam en 
de toeristische categorie van de 
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accommodatie, inclusief de categorie van 
de kamer en de belangrijkste kenmerken 
ervan;

Or. en

Amendement 63

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 17 – lid 1 – letter b quater (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b quater) de handelsnaam, het 
geografische adres, het telefoonnummer 
en het e-mailadres van de doorverkoper;

Or. en

Amendement 64

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 17 – lid 1 – letter b quinquies (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b quinquies) de totaalprijs van de 
diensten, inclusief belastingen en, indien 
van toepassing, alle bijkomende 
vergoedingen, toeslagen en andere kosten, 
of, indien deze niet redelijkerwijs van 
tevoren kunnen worden berekend, het feit 
dat deze extra kosten voor rekening van 
de reiziger kunnen komen, en de manier 
waarop de eindprijs berekend zal worden;

Or. en

Amendement 65

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 17 – lid 1 – letter b sexies (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b sexies) informatie over de methode om 
kosten te berekenen die niet van tevoren 
kunnen worden opgegeven, met inbegrip 
van een eventuele prijsverhoging na het 
sluiten van de overeenkomst;

Or. en

Amendement 66

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 17 – lid 1 – letter b septies (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b septies) de betalingsregelingen en, 
indien van toepassing, het bestaan van en 
de voorwaarden voor waarborgsommen of 
andere financiële garanties die de reiziger 
moet betalen of leveren;

Or. en

Amendement 67

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 17 – lid 1 – letter b octies (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b octies) als vervoersdiensten inbegrepen 
zijn: algemene informatie betreffende 
paspoorten en visa, zoals de termijn die 
ongeveer nodig is voor het verkrijgen van 
visa, voor alle reizigers, met inbegrip van 
onderdanen van andere lidstaten, en 
informatie over de vereiste formaliteiten 
op gezondheidsgebied;

Or. en
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Amendement 68

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 17 – lid 1 – letter b nonies (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b nonies) indien nodig informatie over 
mogelijke risico’s op de plaats van 
bestemming of de onmiddellijke nabijheid 
met betrekking tot natuurrampen, de 
volksgezondheid, de openbare orde, 
terrorisme enz.;

Or. en

Amendement 69

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 17 – lid 1 – letter b decies (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b decies) informatie over het feit of 
reizigers het recht hebben van het 
contract af te zien en zo ja, de 
voorwaarden, tijdslimieten en procedures 
om dat recht uit te oefenen;

Or. en

Amendement 70

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 17 – alinea 1 – letter b undecies (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b undecies) informatie over 
klachtenprocedures ter plaatse en de 
mogelijkheid en termijnen voor 
buitengerechtelijke regelingen voor 
klachtenafhandeling en 
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beroepsprocedures;

Or. en

Amendement 71

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 17 – alinea 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. Als doorverkopers die geassisteerde 
reisarrangementen verkopen punt b van 
lid 1 niet naleven, gelden voor hen 
dezelfde verplichtingen als voor de 
organisatoren van pakketreizen.

Or. en

Amendement 72

Voorstel voor een richtlijn
Hoofdstuk 6 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Op zichzelf staande reisdiensten

Or. en

Amendement 73

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 17 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 17 bis
Informatie-eisen voor doorverkopers die 
op zichzelf staande reisdiensten verkopen
1. De lidstaten zien erop toe dat de 
doorverkoper de reiziger, voordat deze 
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gebonden is aan een overeenkomst of een 
daarmee overeenstemmend aanbod van 
een doorverkoper die op zichzelf staande 
diensten van een andere dienstverlener 
verkoopt, op duidelijke en opvallende 
wijze wijst op:
(a) de voornaamste kenmerken van de 
dienst, in de mate waarin zulks gezien het 
medium passend is;
(b) als de verkochte dienst accommodatie 
omvat: de naam en de toeristische 
categorie van de accommodatie, inclusief 
de categorie van de kamer en de 
belangrijkste kenmerken ervan;
(c) de handelsnaam, het geografische 
adres, het telefoonnummer en het 
e-mailadres van de doorverkoper;
(d) de totaalprijs van de diensten, inclusief 
belastingen en, indien van toepassing, alle 
bijkomende vergoedingen, toeslagen en 
andere kosten, of, indien deze niet 
redelijkerwijs van tevoren kunnen worden 
berekend, het feit dat deze extra kosten 
voor rekening van de reiziger kunnen 
komen, en de manier waarop de eindprijs 
berekend zal worden;
(e) informatie over de methode om kosten 
te berekenen die niet van tevoren kunnen 
worden opgegeven, met inbegrip van een 
eventuele prijsverhoging na het sluiten 
van de overeenkomst;
(f) de betalingsregelingen en, indien van 
toepassing, het bestaan van en de 
voorwaarden voor waarborgsommen of 
andere financiële garanties die de reiziger 
moet betalen of leveren;
(g) bij vervoersdiensten: algemene 
informatie betreffende paspoorten en visa, 
zoals de termijn die ongeveer nodig is 
voor het verkrijgen van visa en die van 
toepassing is op de reiziger op grond van 
zijn of haar nationaliteit, en informatie 
over de vereiste formaliteiten op 
gezondheidsgebied;
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(h) indien nodig informatie over 
mogelijke risico’s op de plaats van 
bestemming of de onmiddellijke nabijheid 
met betrekking tot natuurrampen, de 
volksgezondheid, de openbare orde, 
terrorisme enz.;
(i) informatie over het feit of reizigers het 
recht hebben van het contract af te zien 
en zo ja, de voorwaarden, tijdslimieten en 
procedures om dat recht uit te oefenen;
(j) informatie over klachtenprocedures ter 
plaatse en over de mogelijkheid en 
termijnen voor buitengerechtelijke 
regelingen voor klachtenafhandeling en 
beroepsprocedures;
2. De lidstaten zien erop toe dat 
doorverkopers die op zichzelf staande 
diensten van een andere dienstverlener 
verkopen zonder onnodige vertraging, 
maar niet later dan 24 uur na de boeking 
een bevestiging sturen van de boeking, 
tenzij een onmiddellijke bevestiging 
vereist is. 
3. De lidstaten zien erop toe dat 
doorverkopers die op zichzelf staande 
diensten van een andere dienstverlener 
verkopen aansprakelijk zijn voor 
eventuele fouten die optreden in het 
boekingsproces.

Or. en

Motivering

Consumentenorganisaties hebben diverse gevallen van benadeling van de consument gemeld 
als de op zichzelf staande diensten via een tussenpersoon was verkocht. Daarom moeten er 
minimale verplichtingen worden vastgesteld voor de verkopers van zulke diensten. Een leemte 
in de wetgeving op dit vlak zou problematisch zijn op een markt waar het de tendens is om de 
verkoop van op zichzelf staande diensten door derden in de hand te werken en waar 
consumenten hun reizen steeds meer op eigen houtje regelen. 

Amendement 74

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 18 bis (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 18 bis
Verplichtingen van buiten de EER 

gevestigde organisatoren of doorverkopers
Lidstaten zien erop toe dat een 
organisator of een doorverkoper die de 
aankoop van geassisteerde 
reisarrangementen faciliteert, die 
gevestigd is buiten de EER en zijn 
diensten rechtstreeks op het grondgebied 
van de lidstaat verkoopt, onderworpen is 
aan de in deze richtlijn vastgelegde 
verplichtingen.

Or. en

Motivering

De lidstaten moeten erop toezien dat alle pakketreizen en geassisteerde reisarrangementen 
die op hun grondgebied verkocht worden, gedekt moeten worden door de bepalingen van deze 
richtlijn, niet alleen die van organisatoren en doorverkopers die op hun grondgebied 
gevestigd zijn. Reizigers die pakketreizen en geassisteerde reisarrangementen kopen in een 
lidstaat, moeten kunnen vertrouwen op de door de richtlijn geboden bescherming, ongeacht 
de plaats van vestiging van de organisator of doorverkoper.

Amendement 75

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 18 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 18 ter
Formele eisen voor overeenkomsten

1. De lidstaten zien erop toe dat alle 
overeenkomsten die onder deze richtlijn 
vallen in heldere en begrijpelijke taal 
worden gesteld en, voor zover zij 
schriftelijk worden vastgelegd, leesbaar 
zijn. De taal waarin de overeenkomst is 
opgesteld, is dezelfde als de taal van de 
informatie die voorafgaand aan het 
sluiten van de overeenkomst was 
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verschaft. 
2. De overeenkomst wordt geleverd via 
een duurzaam medium. Buiten 
verkooppunten gesloten overeenkomsten 
worden daarnaast ook op papier verstrekt.
3. Als de overeenkomst per telefoon wordt 
gesloten, bevestigt de handelaar het 
aanbod aan de reiziger via een duurzaam 
medium, en is de reiziger daar alleen aan 
gebonden als hij of zij de overeenkomst 
tekent of zijn of haar schriftelijke 
instemming via een duurzaam medium 
verstuurt.

Or. en

Amendement 76

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 18 quater (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 18 quater
Herroepingsrecht

1. De lidstaten zien erop toe dat de reiziger 
24 uur de tijd heeft om zonder opgave van 
redenen en zonder extra kosten af te zien 
van een afstandsovereenkomst, en 14 
dagen om af te zien van een buiten een 
verkooppunt opgestelde overeenkomst, 
mits hij of zij de handelaar hiervan ten 
minste 48 uur voor de aanvang van de 
reisdienst via een duurzaam medium op 
de hoogte stelt. 
2. De handelaar vergoedt alle betalingen 
die hij van de reiziger heeft ontvangen 
zonder onnodige vertraging en niet later 
dan 14 dagen gerekend vanaf de dag dat 
hij op de hoogte is gesteld van de 
beslissing van de consument om af te zien 
van de overeenkomst.
3. Als de handelaar de reiziger niet op een 
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duidelijke en opvallende wijze informatie 
heeft verschaft over het herroepingsrecht, 
heeft de reiziger het recht de 
overeenkomst op te zeggen zonder 
daarvoor een boete te hoeven betalen. 

Or. en

Motivering

Naar analogie van de bepalingen over het herroepingsrecht als vastgelegd in artikel 9, lid 1, 
artikel 10, lid 1 en artikel 13, lid 1, van de richtlijn consumentenrechten, die momenteel niet 
gelden voor de richtlijn betreffende pakketreizen.


