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JUSTIFICARE SUCCINTĂ

I. Revizuirea Directivei privind pachetele de servicii pentru călătorii

Consumatorii au o nevoie deosebită de protecție atunci când călătoresc, acesta fiind motivul 
adoptării Directivei privind pachetele de servicii pentru călătorii în 1990. Piața turismului s-a 
schimbat însă semnificativ de atunci. Dezvoltarea comerțului online și liberalizarea sectorului 
aviatic au schimbat modul în care consumatorii își organizează vacanțele. Consumatorii 
asumă un rol tot mai activ în adaptarea vacanțelor la cerințele lor specifice, mai ales prin 
utilizarea internetului pentru a combina aranjamente de călătorie mai degrabă decât să aleagă 
între pachete de gata.

Aceste evoluții generează tot mai multe incertitudini legate de identificarea situațiilor și 
tranzacțiilor care fac sau nu obiectul normelor UE în materie de pachete de călătorii. 
Consumatorii de multe ori nu știu la ce fel de protecție se pot aștepta într-o anumită situație. 
Este deci evident că legislația trebuie actualizată pentru a acoperi modele de vânzare care nu 
existau la data adoptării directivei.
II. Poziția generală a raportorului

Raportorul salută propunerea Comisiei de a clarifica și moderniza sfera de acoperire a 
protecției călătorilor în cazul achiziționării unor combinații de servicii de călătorie pentru 
aceeași călătorie sau vacanță, prin includerea în domeniul de aplicare al directivei revizuite a 
mai multor forme de pachete de călătorie online și de formule de călătorie asistate. Acest 
lucru va conduce la sporirea transparenței pentru toți actorii de pe piață.

Obiectivele raportorului sunt de a:

- Asigurarea unor condiții de concurență mai echitabile și a unui mediu mai concurențial 
pentru întreprinderile care desfășoară activități pe piața serviciilor de călătorie.

- Asigurarea unui nivel ridicat de protecție pentru toți consumatorii atunci când cumpără o 
combinație de servicii de călătorie, indiferent de canalul de distribuție, garantând, totodată, 
impunerea unor costuri de conformitate rezonabile pentru noii actori care intră sub incidența 
domeniului de aplicare revizuit al directivei.

– Asigurarea unei mai bune informări a călătorilor în legătură cu produsele de călătorie pe 
care le cumpără și asigurarea accesului la căi de atac mai clare și mai eficace în caz de 
probleme.

În acest scop, raportorul propune un număr de amendamente menite să susțină obiectivele 
propunerii Comisiei. Amendamentele se referă, printre altele, la următoarele aspecte:

i) Domeniul de aplicare
Cum piața evoluează mai repede decât legislația, trebuie definite combinațiile de servicii de 
călătorie (offline sau online) care vor intra în domeniul de aplicare al directivei. Raportorul 
consideră că trebuie dată o definiție mai largă noțiunii de „pachet”, care să acopere cele mai 
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multe dintre combinațiile de servicii de călătorie oferite consumatorilor. Cu toate acestea, 
ideea de „formule de călătorie asistate” ar trebui recunoscută ca o soluție care să ajute 
directiva să treacă testul trecerii timpului și să ofere un nivel adecvat de protecție pentru 
consumatori în caz de insolvență a unuia dintre furnizorii de servicii.

ii) Servicii de călătorie punctuale
În anumite privințe, s-ar putea afirma că domeniul de aplicare al directivei nu este îndeajuns 
de larg. „Pachetul de călătorie” devine tot mai mult demodat. De la adoptarea directivei în 
1990, turismul și piața călătoriilor au suferit schimbări semnificative, iar preferințele și 
atitudinile consumatorilor au evoluat o dată cu piața. De exemplu, contractele independente 
pentru un serviciu unic de călătorie sunt excluse în mod explicit din directivă. Organizațiile de 
consumatori au relatat mai multe cazuri de daune aduse consumatorilor în cazul în care 
vânzarea de servicii punctuale s-a făcut printr-un intermediar. În acest scop, raportorul 
propune ca intermediarii care vând servicii de călătorie punctuale să se conformeze cu unele 
cerințe minime impuse de prezenta directivă. O lacună legislativă în acest domeniu ar pune 
probleme într-o piață unde tendința este de a dezvolta tot mai mult vânzarea de servicii 
punctuale prin intermediul terților și în care consumatorii tind să își organizeze călătoria în 
mod independent. 

iii) Nivelul de armonizare

În actuala propunere lipsește o dispoziție explicită privind gradul de armonizare. Armonizarea 
totală oferă un nivel uniform de protecție a consumatorilor de pe tot cuprinsul UE dar 
împiedică statele membre să adopte, dacă este necesar, dispoziții mai stricte în favoarea 
consumatorilor, așa cum se întâmplă cu prezenta directivă. În multe state membre, revizuirea 
propusă ar reduce standardele naționale actuale în domeniul protecției consumatorilor, mai 
ales în ceea ce privește dispozițiile de drept contractual. Raportorul susține o abordare în 
sensul unei armonizări țintite.

iv) Protecție împotriva insolvenței

Pentru a asigura o concurență loială și pentru a-i proteja pe consumatori, obligația impusă în 
prezent organizatorilor de pachete de călătorie de a oferi garanții suficiente cu privire la
rambursarea plăților în avans și la repatrierea călătorilor în caz de insolvabilitate ar trebui să 
se aplice și în cazul formulelor de călătorie asistate. Ar trebui evidențiat, de asemenea, rolul 
cheie jucat de transportator în asigurarea derulării cu succes a unui pachet de călătorie. De 
aceea, raportorul propune extinderea protecției împotriva insolvenței la societățile de transport 
de persoane.

***

Având în vedere fragmentarea legislației în domeniul protecției călătorilor, precum și evoluția 
rapidă a pieței călătoriilor și turismului, mereu cu un pas în fața legislației, raportorul 
consideră că formula câștigătoare pentru viitor ar fi să se reflecteze asupra unui instrument 
cuprinzător în domeniul drepturilor călătorilor. Consumatorii sunt tot mai puțin atrași de ideea 
circuitelor. Ca urmare, conceptul ales de „pachete de servicii de călătorie și formule de 
călătorie asistate” acoperă doar o parte a realității practice. Un instrument unic privind 
serviciile de călătorie ar fi cu atât mai important cu cât majoritatea directivelor privind 
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protecția consumatorilor exclud în mod explicit sectorul transportului din domeniul lor de 
aplicare.
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AMENDAMENTE

Comisia pentru transport și turism recomandă Comisiei pentru piața internă și protecția 
consumatorilor, competentă în fond, să ia în considerare următoarele amendamente:

Amendamentul 1

Propunere de directivă
Considerentul 18

Textul propus de Comisie Amendamentul

(18) Ar trebui să se clarifice totodată faptul 
că acele contracte prin care un comerciant 
dă dreptul călătorului ca, după încheierea 
contractului, să aleagă dintr-o selecție de 
diferite tipuri de servicii de călătorie, așa 
cum se întâmplă în cazul unui bon-cadou 
constând dintr-un pachet de servicii de 
călătorie, ar trebuie să constituie un pachet. 
Mai mult, o combinație de servicii de 
călătorie ar trebui considerată un pachet 
atunci când numele și informațiile 
călătorului care sunt necesare pentru 
finalizarea operațiunii de rezervare sunt 
transferate între comercianți cel mai 
târziu în momentul confirmării rezervării 
pentru primul serviciu. Informațiile 
necesare pentru finalizarea unei 
operațiuni de rezervare se referă la datele 
de pe cartea de credit sau la alte 
informații necesare pentru efectuarea 
plății. Dimpotrivă, simplul transfer al unor 
informații precum destinația sau orarul 
călătoriei ar trebui să fie insuficient.

(18) Ar trebui să se clarifice totodată faptul 
că acele contracte prin care un comerciant 
dă dreptul călătorului ca, după încheierea 
contractului, să aleagă dintr-o selecție de 
diferite tipuri de servicii de călătorie, așa 
cum se întâmplă în cazul unui bon-cadou 
constând dintr-un pachet de servicii de 
călătorie, ar trebuie să constituie un pachet. 
Mai mult, o combinație de servicii de 
călătorie ar trebui considerată un pachet 
atunci când este cumpărată de la același 
comerciant printr-o procedură de 
rezervare online.

Or. en

Justificare

Scopul prezentului amendament este de a include în cadrul definiției „pachetului” 
combinațiile de călătorie vândute online de același comerciant. Serviciile „click-through” ar 
trebui să intre în domeniul de aplicare al formulelor de călătorie asistată. A se vedea, de 
asemenea, amendamentele 16 și 19.
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Amendamentul 2

Propunere de directivă
Considerentul 19

Textul propus de Comisie Amendamentul

(19) Întrucât în cazul călătoriilor de 
scurtă durată este mai puțin necesară 
protecția călătorilor și pentru a evita 
sarcinile inutile pentru comercianți, 
călătoriile care durează mai puțin de 24 
de ore și nu includ cazarea, precum și 
pachetele organizate ocazional ar trebui 
excluse din domeniul de aplicare al 
prezentei directive.

eliminat

Or. en

Justificare

Nu este logic să se expună consumatorii la risc fără a putea beneficia de căile de atac oferite 
de directivă numai datorită duratei scurte a pachetului sau deoarece organizatorul vinde 
astfel de vacanțe doar ocazional. Călătorii se pot confrunta cu tot atâtea probleme ca și în 
cazul oricărui alt pachet, în timp ce riscul pentru comerciant este mai mic datorită duratei 
mici a călătoriilor de mai puțin de 24 de ore.

Amendamentul 3

Propunere de directivă
Considerentul 26

Textul propus de Comisie Amendamentul

(26) Având în vedere că pachetele de 
călătorie sunt adesea achiziționate cu mult 
timp înaintea derulării lor, pot apărea 
evenimente neprevăzute. De aceea, 
călătorul ar trebui ca, în anumite condiții, 
să aibă dreptul de a transfera pachetul către 
un alt călător. În aceste situații, 
organizatorul ar trebui aibă posibilitatea de 
a-și recupera cheltuielile, de exemplu în 
cazul în care un subcontractant cere un 
comision pentru schimbarea numelui 
călătorului sau pentru anularea unui bilet 
de transport și emiterea unuia nou. De 

(26) Având în vedere că pachetele de 
călătorie sunt adesea achiziționate cu mult 
timp înaintea derulării lor, pot apărea 
evenimente neprevăzute. De aceea, 
călătorul ar trebui ca, în anumite condiții, 
să aibă dreptul de a transfera pachetul către 
un alt călător. În aceste situații, 
organizatorul ar trebui aibă posibilitatea de 
a-și recupera cheltuielile, de exemplu în 
cazul în care un subcontractant cere un 
comision pentru schimbarea numelui
călătorului sau pentru anularea unui bilet 
de transport și emiterea unuia nou. De 
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asemenea, călătorii ar trebui să aibă 
posibilitatea de a anula contractul în orice 
moment înainte de începerea derulării 
pachetului, în schimbul unei despăgubiri 
corespunzătoare, precum și dreptul de a 
rezilia contractul fără plata unei 
despăgubiri, în cazul unor circumstanțe 
inevitabile și extraordinare, precum starea 
de război sau un dezastru natural, care 
afectează în mod semnificativ pachetul. Ar 
trebui să se considere că există 
circumstanțe inevitabile și extraordinare în 
special atunci când prin rapoarte fiabile și 
publice, cum ar fi recomandările emise de 
autoritățile din statele membre, nu se 
recomandă călătoriile către o anumită 
destinație.

asemenea, călătorii ar trebui să aibă 
posibilitatea de a anula contractul în orice 
moment înainte de începerea derulării 
pachetului, în schimbul unei despăgubiri 
corespunzătoare, precum și dreptul de a 
rezilia contractul fără plata unei 
despăgubiri, în cazul unor circumstanțe 
inevitabile și extraordinare, precum starea 
de război, dezastrele naturale, problemele 
de sănătate publică, ordine publică sau 
terorism, care afectează în mod 
semnificativ pachetul. Ar trebui să se 
considere că există circumstanțe inevitabile 
și extraordinare în special atunci când prin 
rapoarte fiabile și publice, cum ar fi 
recomandările emise de autoritățile din 
statele membre, nu se recomandă 
călătoriile către o anumită destinație.

Or. en

Amendamentul 4

Propunere de directivă
Considerentul 28

Textul propus de Comisie Amendamentul

(28) În anumite cazuri, organizatorilor ar 
trebui să li se permită să aducă modificări 
în mod unilateral contractului de servicii de 
călătorie grupate într-un pachet. Cu toate 
acestea, călătorii ar trebui să aibă dreptul 
de a rezilia contractul dacă modificările 
propuse alterează în mod semnificativ 
oricare dintre caracteristicile principale ale 
serviciilor de călătorie. Creșterile de preț ar 
trebui să fie posibile numai dacă au 
intervenit schimbări ale prețului la 
carburant pentru transportul de călători, ale 
taxelor sau comisioanelor impuse de un terț 
care nu este implicat direct în furnizarea 
serviciilor de călătorie incluse în pachet 
sau ale ratelor de schimb valutar relevante 
pentru pachetul respectiv și dacă atât 
creșterea, cât și scăderea prețului sunt 

(28) În anumite cazuri, organizatorilor ar 
trebui să li se permită să aducă modificări 
în mod unilateral contractului de servicii de 
călătorie grupate într-un pachet. Cu toate 
acestea, călătorii ar trebui să aibă dreptul 
de a rezilia contractul dacă modificările 
propuse alterează în mod semnificativ 
oricare dintre caracteristicile principale ale 
serviciilor de călătorie. Creșterile de preț ar 
trebui să fie posibile numai dacă au 
intervenit schimbări ale prețului la 
carburant pentru transportul de călători, ale 
taxelor sau comisioanelor impuse de un terț 
care nu este implicat direct în furnizarea 
serviciilor de călătorie incluse în pachet 
sau ale ratelor de schimb valutar relevante 
pentru pachetul respectiv și dacă atât 
creșterea, cât și scăderea prețului sunt 
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prevăzute în mod expres în contract.
Majorările prețurilor ar trebui limitate la 10 
% din prețul pachetului.

prevăzute în mod expres în contract.
Majorările prețurilor ar trebui limitate la 5 
% din prețul pachetului.

Or. en

Justificare

O limită de 10% ar reprezenta o povară disproporționată pentru călător, mai ales în cazul în 
care prețul pachetului este mare și/sau în care sunt mulți participanți conectați la un pachet, 
de exemplu, familii (fiecare dintre aceștia plătind un supliment de 10%). Mai multe legislații 
naționale care permit creșterea prețurilor stabilesc un procentaj mai mic de 10%, în timp ce 
alte țări nu permit deloc o asemenea majorare sau permit călătorului să anuleze contractul în 
cazul unei majorări.

Amendamentul 5

Propunere de directivă
Considerentul 37

Textul propus de Comisie Amendamentul

(37) Este oportun să se ofere protecție 
consumatorilor în situațiile în care un 
comerciant cu amănuntul care se ocupă de 
rezervarea unui pachet sau a unei formule 
de călătorie asistate face greșeli în procesul 
de rezervare.

(37) Este oportun să se ofere protecție 
consumatorilor în situațiile în care un 
comerciant cu amănuntul care se ocupă de 
rezervarea unui pachet, a unei formule de 
călătorie asistate sau a unui serviciu de 
călătorie punctual face greșeli în procesul 
de rezervare.

Or. en

Amendamentul 6

Propunere de directivă
Articolul 2 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Prezenta directivă se aplică pachetelor 
oferite spre vânzare sau vândute de către 
comercianți călătorilor, cu excepția 
articolului 17, și formulelor de călătorie 
asistate, cu excepția articolelor 4 - 14, a 
articolului 18 și a articolului 21 alineatul 

(1) Prezenta directivă se aplică, în 
condițiile și în măsura prevăzute la 
dispozițiile respective, pachetelor oferite 
spre vânzare sau vândute de către 
comercianți călătorilor, formulelor de 
călătorie asistate și serviciilor de călătorie 
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(1). punctuale oferite spre vânzare sau 
vândute de un comerciant diferit decât 
proprietarul serviciului.

Or. en

Justificare

Organizațiile de consumatori au relatat mai multe cazuri de daune aduse consumatorilor în 
cazul în care vânzarea de servicii punctuale s-a făcut printr-un intermediar. Prin urmare, 
trebuie stabilite anumite obligații minime pentru vânzătorii acestor servicii. O lacună 
legislativă în acest domeniu ar pune probleme într-o piață unde tendința este de a dezvolta tot 
mai mult vânzarea de servicii punctuale prin intermediul terților și în care consumatorii tind 
să își organizeze călătoria în mod independent. A se vedea și amendamentele 9 și 73.

Amendamentul 7

Propunere de directivă
Articolul 2 – alineatul 2 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) pachetelor și formulelor de călătorie 
asistate care durează mai puțin de 24 de 
ore, cu excepția situației în care acestea 
includ cazare peste noapte;

eliminat

Or. en

Justificare

Nu este logic să se expună consumatorii la risc fără a putea beneficia de căile de atac oferite 
de directivă numai datorită duratei scurte a pachetului sau deoarece organizatorul vinde 
astfel de vacanțe doar ocazional. Călătorii se pot confrunta cu tot atâtea probleme ca și în 
cazul oricărui alt pachet, în timp ce riscul pentru comerciant este mai mic datorită duratei 
mici a călătoriilor de mai puțin de 24 de ore.

Amendamentul 8

Propunere de directivă
Articolul 2 – alineatul 2 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) pachetelor și formulelor de călătorie 
asistate achiziționate în temeiul unui 
contract-cadru încheiat între angajatorul 

(c) pachetelor și formulelor de călătorie 
asistate achiziționate în temeiul unui 
contract-cadru încheiat între angajatorul 
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persoanei aflate într-o călătorie de afaceri 
și un comerciant specializat în organizarea 
călătoriilor de afaceri;

persoanei aflate într-o călătorie de afaceri 
și un comerciant;

Or. en

Justificare

Excluderea, astfel cum este propusă de Comisie, vizează doar comercianții specializați în 
vânzarea de călătorii de afaceri, creând un mediu concurențial neloial între agenții de 
călătorie care vând servicii de călătorie atât de agrement, cât și de afaceri.

Amendamentul 9

Propunere de directivă
Articolul 2 – alineatul 2 – litera e

Textul propus de Comisie Amendamentul

(e) contractelor autonome privind un singur 
serviciu de călătorie.

(e) contractelor autonome privind un singur 
serviciu de călătorie, cu excepția cazului 
în care acestea sunt oferite spre vânzare 
sau vândute de un comerciant diferit de 
proprietarul serviciului.

Or. en

Justificare

A se vedea justificarea de la amendamentul 6.

Amendamentul 10

Propunere de directivă
Articolul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 2a
Nivelul de armonizare

Statele membre pot menține sau 
introduce, în dreptul lor național, 
dispoziții mai stricte în domeniul acoperit 
de prezenta directivă pentru a asigura un 
nivel mai ridicat de protecție a 
consumatorilor, dacă nu se prevede altfel 
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în prezenta directivă.

Or. en

Justificare

Propunerea nu conține o dispoziție clară privind nivelul de armonizare al directivei. 
Armonizarea totală ar împiedica statele membre să adopte, dacă este necesar, dispoziții mai 
stricte în favoarea consumatorilor, așa cum se întâmplă acum cu prezenta directivă privind 
pachetele de călătorie. În multe state membre, revizuirea propusă ar reduce standardele 
naționale actuale de protecție a consumatorilor. Este necesară o abordare țintită în privința 
armonizării.

Amendamentul 11

Propunere de directivă
Articolul 2 – alineatul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Statele membre pot decide să nu 
aplice excepția menționată la litera (c) de 
la alineatul (2) în cazul pachetelor, 
formulelor de călătorie asistate sau al 
serviciilor de călătorie punctuale 
cumpărate pe baza unui contract cadru cu 
o organizație neguvernamentală, o 
întreprindere nou înființată sau o 
întreprindere mică sau mijlocie.

Or. en

Justificare

Excluderea pachetelor și a formulelor de călătorie asistate (ATA) cumpărate în baza unui 
contract cadru cu angajatorului călătorului nu ar trebui să se aplice în cazul ONG-urilor și 
al micilor întreprinderi care nu dispun de aceleași mijloace financiare ca și companiile mai 
mari. Acest lucru ar fi în conformitate cu Directiva privind drepturile consumatorilor (CRD) 
care permite statelor membre să aplice directiva ONG-urilor, întreprinderilor nou înființate 
sau întreprinderilor mici și mijlocii (a se vedea considerentul 13 din CRD).

Amendamentul 12

Propunere de directivă
Articolul 2 – alineatul 2 b (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(2b) Prezenta directivă nu împiedică 
oferirea de către comerciant către călători 
a unor condiții contractuale care asigură 
un nivel de protecție mai mare decât cel 
asigurat prin prezenta directivă.

Or. en

Justificare

Această dispoziții este în conformitate cu articolul 3 alineatul (6) din Directiva privind 
drepturile consumatorilor.

Amendamentul 13

Propunere de directivă
Articolul 3 – alineatul 1 – punctul 2 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. „pachet” înseamnă o combinație a cel 
puțin două tipuri diferite de servicii de 
călătorie destinate aceleiași călătorii sau 
vacanțe, cu condiția ca:

2. „pachet” înseamnă o combinație a cel 
puțin două tipuri diferite de servicii de 
călătorie destinate aceleiași călătorii sau 
vacanțe, indiferent de canalul de 
distribuție, cu condiția ca:

Or. en

Amendamentul 14

Propunere de directivă
Articolul 3 – alineatul 1 – punctul 2 – litera b – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) indiferent dacă se încheie contracte 
separate cu furnizori individuali de servicii 
de călătorie, cu condiția ca serviciile 
respective:

(b) indiferent dacă se încheie contracte 
separate cu furnizori individuali de servicii 
de călătorie, ca serviciile respective 
îndeplinesc oricare dintre criteriile 
următoare:

Or. en
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Justificare

Ar trebui să fie clar pentru consumatori și agenții economici că criteriile sunt individuale, nu 
cumulative. Fiecare criteriu în parte este suficient pentru ca o combinație să poată fi 
considerată „pachet” (considerentul 10 se referă la „criterii alternative”).

Amendamentul 15

Propunere de directivă
Articolul 3 – alineatul 1 – punctul 2 – litera b – punctul i

Textul propus de Comisie Amendamentul

(i) să fie achiziționate de la un singur punct 
de vânzare, în cadrul aceluiași proces de 
rezervare;

(i) să fie achiziționate de la un singur punct 
de vânzare, în cadrul aceluiași proces de 
rezervare, incluzând cazurile în care se 
aplică o facturare separată;

Or. en

Justificare

Prezenta directivă se aplică și în cazurile de facturare separată (a se vedea articolul 2 
alineatul (1) din Directiva 90/314/CEE).

Amendamentul 16

Propunere de directivă
Articolul 3 – alineatul 1 – punctul 2 – litera b – punctul v

Textul propus de Comisie Amendamentul

(v) să fie achiziționate de la comercianți 
diferiți prin procese de rezervare online 
legate, în care numele călătorului sau 
informațiile personale necesare pentru 
finalizarea operațiunii de rezervare sunt 
transferate între comercianți cel târziu în 
momentul confirmării rezervării pentru 
primul serviciu;

(v) să fie achiziționate de la același 
comerciant prin procese de rezervare 
online.

Or. en

Justificare

Scopul prezentului amendament este de a include în cadrul definiției „pachetului” 
combinațiile de călătorie vândute online de același comerciant. Serviciile „click-through” ar 



PA\1010679RO.doc 15/46 PE524.534v01-00

RO

trebui să intre în domeniul de aplicare al formulelor de călătorie asistată. A se vedea și 
amendamentul 19.

Amendamentul 17

Propunere de directivă
Articolul 3 – alineatul 1 – punctul 5 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) „formulă de călătorie asistată” 
înseamnă o combinație de cel puțin două 
tipuri diferite de servicii de călătorie 
destinate aceleași călătorii sau vacanțe, 
care nu constituie un pachet și care duc la 
încheierea unor contracte separate cu 
furnizori individuali de servicii de 
călătorie, dacă un comerciant cu amănuntul 
facilitează această combinație:

(5) „formulă de călătorie asistată” 
înseamnă o combinație de cel puțin două 
tipuri diferite de servicii de călătorie 
destinate aceleași călătorii sau vacanțe, 
care nu constituie un pachet și care duc la 
încheierea unor contracte separate cu 
furnizori individuali de servicii de 
călătorie, dacă unul dintre acești furnizori 
sau un comerciant cu amănuntul facilitează 
această combinație:

Or. en

Justificare

Textul propus este neclar în ceea ce privește crearea unei ATA în cazul în care un comerciant 
vinde un serviciu de călătorie în nume propriu și apoi facilitează încheierea unui contract 
între călător și un alt furnizor de servicii. Amendamentul clarifică faptul că în cazul în care 
comerciantul își vinde propriul serviciu (de exemplu, o companie aeriană care vinde un bilet 
de avion sau o companie de transport feroviar care vinde un bilet de tren) combinându-l cu 
cazarea sau alt serviciu turistic, această combinație va intra în domeniul de aplicare al 
directivei.

Amendamentul 18

Propunere de directivă
Articolul 3 – alineatul 1 – punctul 5 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) pe baza unor rezervări separate cu 
ocazia unei singure vizite la punctul de 
vânzare sau a unui singur contact cu acesta 
sau

(a) în cazul în care călătorul selectează și 
este de acord să plătească pentru fiecare 
serviciu de călătorie separat cu ocazia 
unei singure vizite la punctul de vânzare 
sau a unui singur contact cu acesta, cu 
condiția să fie informat în mod clar și 
vizibil și pe un suport durabil înainte de a 
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se angaja în orice fel de obligații 
contractuale că nu va beneficia de 
niciunul din drepturile conferite de 
prezenta directivă în mod exclusiv 
cumpărătorilor de pachete de călătorie 
exceptând cazul când cumpără 
combinația de servicii de călătorie în 
condițiile menționate la alineatul (2) litera 
(b);

Or. en

Amendamentul 19

Propunere de directivă
Articolul 3 – alineatul 1 – punctul 5 – litera aa (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(aa) să fie achiziționate de la comercianți 
diferiți prin procese de rezervare online 
legate, în care numele călătorului sau 
datele de rezervare necesare pentru 
finalizarea operațiunii de rezervare sunt 
transferate între comercianți cel târziu în 
momentul confirmării rezervării pentru 
primul serviciu;

Or. en

Justificare

Acest amendament urmărește să includă serviciile click-through în aria cu cuprindere a ATA. 
Formularea este preluată de la punctul (v) de la alineatul (2) litera (b) cu modificările 
necesare pentru a garanta că orice transfer de date între proceduri de rezervare online ar 
trebui să fie suficient pentru a crea o ATA atunci când are ca rezultat combinația de servicii 
de călătorie pentru aceeași călătorie. Ar fi foarte greu pentru consumatori să înțeleagă ce tip 
de călătorie au rezervat dacă ar trebui să facă distincția între tipurile de date transferate.

Amendamentul 20

Propunere de directivă
Articolul 3 – alineatul 1 – punctul 9 – litera b
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) facilitează achiziționarea de servicii de 
călătorie care fac parte dintr-o formulă de 
călătorie asistată, oferind călătorilor 
asistență în ceea ce privește încheierea de 
contracte de servicii de călătorie separate 
cu furnizori individuali de servicii;

(b) facilitează achiziționarea de servicii de 
călătorie care fac parte dintr-o formulă de 
călătorie asistată, oferind călătorilor 
asistență în ceea ce privește încheierea de 
contracte de servicii de călătorie separate 
cu furnizori individuali de servicii, dintre 
care unul poate fi chiar comerciantul 
însuși;

Or. en

Justificare

Textul propus este neclar în ceea ce privește crearea unei ATA în cazul în care un comerciant 
vinde un serviciu de călătorie în nume propriu și apoi facilitează încheierea unui contract 
între călător și un alt furnizor de servicii. Amendamentul clarifică faptul că în cazul în care 
comerciantul își vinde propriul serviciu (de exemplu, o companie aeriană care vinde un bilet 
de avion sau o companie de transport feroviar care vinde un bilet de tren) combinându-l cu 
cazarea sau alt serviciu turistic, această combinație va intra în domeniul de aplicare al 
directivei.

Amendamentul 21

Propunere de directivă
Articolul 4 – alineatul 1 – litera a – punctul i

Textul propus de Comisie Amendamentul

(i) destinația/destinațiile călătoriei, 
itinerariul și perioadele sejurului, cu datele 
corespunzătoare;

(i) destinația/destinațiile călătoriei, 
itinerariul și perioadele sejurului, cu datele 
corespunzătoare și numărul de nopți 
incluse;

Or. en

Amendamentul 22

Propunere de directivă
Articolul 4 – alineatul 1 – litera a – subpunctul iii

Textul propus de Comisie Amendamentul

(iii) localizarea, principalele caracteristici (iii) localizarea, principalele caracteristici,
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și categoria turistică a unităților de cazare; categoria turistică și, dacă este posibil, 
numele unităților de cazare, inclusiv 
categoria camerei și principalele sale 
caracteristici;

Or. en

Amendamentul 23

Propunere de directivă
Articolul 4 – alineatul 1 – litera a – punctul iii a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(iiia) descriere detaliată a serviciilor 
disponibile la locul de cazare, inclusiv 
informații legate de orice situații care ar 
putea reduce calitatea serviciilor;

Or. en

Justificare

Printre situațiile care ar putea reduce calitatea serviciilor se numără, de exemplu, lucrările 
în afara sau în apropierea hotelului, dotările în stare proastă sau care nu funcționează.

Amendamentul 24

Propunere de directivă
Articolul 4 – alineatul 1 – litera a – punctul iii b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(iiib) grupul căruia i se adresează 
pachetul și cazarea;

Or. en

Justificare

Consumatorul ar trebui să fie conștient de grupul căruia i se adresează pachetul și cazarea 
propuse (de exemplu, familie cu copii, persoane în vârstă, persoane dornice de aventură etc.).
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Amendamentul 25

Propunere de directivă
Articolul 4 – alineatul 1 – litera a – punctul vii

Textul propus de Comisie Amendamentul

(vii) dacă se garantează accesul 
persoanelor cu mobilitate redusă pe toată 
durata călătoriei sau a vacanței;

(vii) la cerere, dacă se garantează accesul 
persoanelor cu mobilitate redusă pe toată 
durata călătoriei sau a vacanței;

Or. en

Amendamentul 26

Propunere de directivă
Articolul 4 – alineatul 1 – litera ca (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ca) Dacă călătorul are dreptul de a 
renunța la contract și, în acest caz, 
condițiile, limitele de timp și procedurile 
pentru exercitarea acestui drept;

Or. en

Amendamentul 27

Propunere de directivă
Articolul 4 – alineatul 1 – litera da (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(da) informații în legătură cu protecția în 
caz de insolvență și cu asigurarea de 
răspundere civilă a organizatorului și a 
comerciantului cu amănuntul;

Or. en
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Amendamentul 28

Propunere de directivă
Articolul 4 – alineatul 1 – litera f

Textul propus de Comisie Amendamentul

(f) informații generale despre cerințele 
legate de pașaport și vize, inclusiv 
termenele aproximative de obținere a 
vizelor pentru cetățenii statului (statelor) 
membru (membre) vizat(e), precum și 
informații referitoare la formalitățile 
sanitare;

(f) informații generale despre cerințele 
legate de pașaport și vize, inclusiv 
termenele aproximative de obținere a 
vizelor pentru cetățenii statului (statelor) 
membru (membre) vizat(e) și, la cerere, 
pentru călătorul în cauză în funcție de 
naționalitatea sa, precum și informații 
referitoare la formalitățile sanitare;

Or. en

Justificare

Unii comercianți interpretează această obligație într-un sens foarte îngust. Ca atare, ei 
furnizează informații legate de cerințele în materie de viză numai pentru cetățenii din țara în 
care își are sediul comerciantul.

Amendamentul 29

Propunere de directivă
Articolul 4 – alineatul 1 – litera ga (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ga) proceduri de procesare internă a 
reclamațiilor și posibilitatea și termenele 
pentru recurgerea la mecanisme de 
reclamație și compensare extrajudiciare;

Or. en

Amendamentul 30

Propunere de directivă
Articolul 4 – alineatul 1 – litera gb (nouă)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(gb) dacă este necesar, informații legate 
de posibilele riscuri la locul de destinație 
sau în imediata apropiere a acestuia în 
materie de dezastre naturale, sănătate 
publică, ordine publică, terorism etc.;

Or. en

Amendamentul 31

Propunere de directivă
Articolul 4 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Informațiile menționate la alineatul (1) 
sunt prezentate într-un mod clar și bine 
evidențiat.

(2) Informațiile menționate la alineatul (1) 
sunt prezentate într-un mod clar și bine 
evidențiat. În ceea ce privește contractele 
semnate în afara sediului comerciantului, 
informațiile sunt de asemenea, oferite pe 
suport de hârtie.

Or. en

Amendamentul 32

Propunere de directivă
Articolul 5 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre se asigură că 
organizatorul nu poate să modifice 
informațiile aduse la cunoștința călătorului 
în temeiul articolului 4 literele (a), (c), (d), 
(e) și (g), cu excepția cazului în care 
organizatorul își rezervă dreptul de a 
modifica informațiile respective și 
comunică orice modificare călătorului într-
un mod clar și bine evidențiat înainte de 
încheierea contractului.

(1) Statele membre se asigură că 
organizatorul nu poate să modifice 
informațiile aduse la cunoștința călătorului 
în temeiul articolului 4 literele (a), (c),
(ca), (d), (e), (g) și (ga) cu excepția cazului 
în care organizatorul își rezervă dreptul de 
a modifica informațiile respective și 
comunică orice modificare călătorului într-
un mod clar și bine evidențiat înainte de 
încheierea contractului.
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Or. en

Amendamentul 33

Propunere de directivă
Articolul 6 – alineatul 2 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) denumirea, adresa geografică, numărul 
de telefon și adresa de e-mail a 
reprezentantului local al organizatorului 
sau ale punctului de contact căruia 
călătorul aflat în dificultate i se poate 
adresa pentru a solicita asistență sau, în 
cazul în care nu există un astfel de 
reprezentant sau punct de contact, un 
număr de telefon de urgență sau o indicație 
privind alte modalități de contactare a 
organizatorului;

(d) denumirea, adresa geografică, numărul 
de telefon (care funcționează cu un tarif 
de bază și perioadă maximă de așteptare 
de cinci minute) și adresa de e-mail a 
reprezentantului local al organizatorului 
sau ale punctului de contact căruia 
călătorul aflat în dificultate i se poate 
adresa pentru a solicita asistență sau, în 
cazul în care nu există un astfel de 
reprezentant sau punct de contact, un 
număr de telefon de urgență (care 
funcționează cu un tarif de bază și 
perioadă maximă de așteptare de cinci 
minute) sau o indicație privind alte 
modalități de contactare a organizatorului;

Or. en

Amendamentul 34

Propunere de directivă
Articolul 6 – alineatul 2 – litera f

Textul propus de Comisie Amendamentul

(f) în cazul minorilor care călătoresc pe 
baza unui pachet care include cazare, 
informații care să permită contactul direct 
cu minorul sau cu persoana responsabilă de 
acesta în locul în care minorul este cazat;

(f) în cazul minorilor care călătoresc 
neînsoțiți de o rudă sau de un tutore pe 
baza unui pachet care include cazare, 
informații care să permită contactul direct 
cu minorul sau cu persoana responsabilă de 
acesta în locul în care minorul este cazat;

Or. en
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Justificare

Ar trebui clarificat că informațiile se oferă numai dacă minorul este neînsoțit. În caz contrar, 
organizatorii ar trebui să ofere aceste informații atunci când minorul este însoțit de părinți 
sau membri ai familiei.

Amendamentul 35

Propunere de directivă
Articolul 6 – alineatul 2 – litera g

Textul propus de Comisie Amendamentul

(g) informații privind mecanismele
alternative sau online disponibile pentru 
soluționarea litigiilor.

(g) informații privind procedurile de 
procesare internă a reclamațiilor și 
posibilitatea și termenele pentru 
recurgerea la mecanisme de reclamație și 
compensare extrajudiciare;

Or. en

Amendamentul 36

Propunere de directivă
Articolul 7 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre asigură posibilitatea 
călătorului de a transfera contractul unei 
persoane care satisface toate condițiile 
aplicabile contractului respectiv, după ce îl 
înștiințează pe organizator cu suficient 
timp înainte de începerea derulării 
pachetului, pe un suport durabil.

(1) Statele membre asigură posibilitatea 
călătorului de a transfera contractul unei 
persoane care satisface toate condițiile 
aplicabile contractului respectiv, după ce îl 
înștiințează pe organizator sau pe 
comerciantul cu amănuntul cu suficient 
timp înainte de începerea derulării 
pachetului, pe un suport durabil.

Or. en

Amendamentul 37

Propunere de directivă
Articolul 8 – alineatul 2
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Creșterea prețului menționată la 
alineatul (1) nu depășește 10 % din prețul 
pachetului.

(2) Creșterea prețului menționată la 
alineatul (1) nu depășește 5 % din prețul 
pachetului.

Or. en

Justificare

O limită de 10% ar reprezenta o povară disproporționată pentru călător, mai ales în cazul în 
care prețul pachetului este mare și/sau în care sunt mulți participanți conectați la un pachet, 
de exemplu, familii (fiecare dintre aceștia plătind un supliment de 10%). Mai multe legislații 
naționale care permit creșterea prețurilor stabilesc un procentaj mai mic de 10%, în timp ce 
alte țări nu permit deloc o asemenea majorare sau permit consumatorului să anuleze 
contractul în cazul unei majorări.

Amendamentul 38

Propunere de directivă
Articolul 8 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Creșterea prețului menționată la 
alineatul (1) este valabilă numai dacă 
organizatorul trimite călătorului o 
notificare privind această creștere, însoțită 
de o justificare și de un calcul pe un suport 
durabil, cu cel puțin 20 de zile înainte de 
începerea derulării pachetului.

(3) Creșterea prețului menționată la 
alineatul (1) este valabilă numai dacă 
organizatorul trimite călătorului o 
notificare privind această creștere, însoțită 
de o justificare și de un calcul pe un suport 
durabil, cu cel puțin 30 de zile înainte de 
începerea derulării pachetului.

Or. en

Justificare

Călătorul ar trebui să cunoască prețul final al produsului cu suficient timp înainte de 
începerea pachetului pentru a putea rezilia, dacă este necesar, contractul și face aranjamente 
de călătorie alternative.

Amendamentul 39

Propunere de directivă
Articolul 8 – alineatul 3 a (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) Dacă călătorul nu acceptă majorarea 
de preț menționată la alineatul (2), el este 
îndreptățit să rezilieze contractul fără 
penalități.

Or. en

Justificare

Acest amendament îi conferă călătorului dreptul de a rezilia contractul fără penalități. Este 
în conformitate cu dispozițiile din directiva actuală legate de majorările de preț 
semnificative.

Amendamentul 40

Propunere de directivă
Articolul 9 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) organizatorul și-a rezervat acest drept
în contract;

(a) organizatorul prezintă un motiv 
justificat care este specificat în contract;

Or. en

Justificare

Aliniere cu punctul (j) de la anexa la Directiva privind clauzele abuzive.

Amendamentul 41

Propunere de directivă
Articolul 9 – alineatul 2 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) În cazul în care, înainte de începerea 
derulării pachetului, organizatorul este 
constrâns să modifice semnificativ oricare 
dintre principalele caracteristici ale 
serviciilor de călătorie astfel cum sunt 
definite la articolul 4 litera (a) sau cerințele 
speciale astfel cum sunt menționate la 
articolul 6 alineatul (2) litera (a), 

(2) În cazul în care, înainte de începerea 
derulării pachetului, organizatorul este 
constrâns să modifice semnificativ oricare 
dintre principalele caracteristici ale 
serviciilor de călătorie astfel cum sunt 
definite la articolul 4 litera (a) sau cerințele 
speciale astfel cum sunt menționate la 
articolul 6 alineatul (2) litera (a), 
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organizatorul îl informează fără întârziere 
pe călător într-un mod clar și bine 
evidențiat, pe suport durabil, cu privire la:

organizatorul îl informează fără întârziere 
pe călător în legătură cu modificările 
propuse într-un mod clar și bine evidențiat, 
pe suport durabil. Călătorul are dreptul:

(a) modificările propuse și (a) să rezilieze contractul fără penalizări; 
sau

(b) posibilitatea călătorului de a rezilia 
contractul fără a plăti penalități într-o 
perioadă rezonabilă determinată și că, în 
caz contrar, modificarea propusă se 
consideră acceptată.

(b) să accepte modificările; sau

(c) să i se ofere un pachet în schimb la o 
calitate echivalentă, mai mică sau mai 
mare.

Or. en

Justificare

Articolul 4 alineatul (5) din directiva actuală dă călătorului dreptul de a i se oferi un pachet 
de o calitate echivalentă, mai mică sau mai mare, în loc să rezilieze contractul. Acordul 
călătorului ar trebui să fie sub forma unui consimțământ explicit, în loc de acceptarea tacită.

Amendamentul 42

Propunere de directivă
Articolul 9 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) În cazul în care modificările aduse 
contractului menționate la alineatul (2) au 
drept consecință scăderea calității sau a 
costului pachetului, călătorul are dreptul la 
o reducere corespunzătoare a prețului.

(3) În cazul în care modificările aduse 
contractului sau pachetului oferit ca 
alternativă menționate la alineatul (2) au 
drept consecință scăderea calității sau a 
costului pachetului, călătorul are dreptul la 
o reducere corespunzătoare a prețului.

Or. en

Amendamentul 43

Propunere de directivă
Articolul 9 – alineatul 4
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) În cazul în care contractul este reziliat 
în conformitate cu alineatul (2) litera (b), 
organizatorul rambursează toate sumele 
achitate de călător, în termen de 
paisprezece zile după rezilierea 
contractului. După caz, călătorul are 
dreptul la o despăgubire în conformitate cu 
articolul 12.

(4) În cazul în care contractul este reziliat 
în conformitate cu alineatul (2) litera (a), 
organizatorul rambursează toate sumele 
achitate de călător, în termen de 
paisprezece zile după rezilierea 
contractului. După caz, călătorul are 
dreptul la o despăgubire în conformitate cu 
articolul 12.

Or. en

Amendamentul 44

Propunere de directivă
Articolul 10 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre asigură călătorului 
posibilitatea de a rezilia contractul înainte 
de începerea derulării pachetului, cu plata 
unei despăgubiri adecvate organizatorului. 
În contract pot fi prevăzute comisioane de 
reziliere standardizate rezonabile, în 
funcție de momentul rezilierii, precum și 
de economiile de costuri și de veniturile 
generate în mod uzual de desfășurarea 
alternativă a serviciilor de călătorie. În 
absența unor comisioane de reziliere 
standardizate, valoarea despăgubirii 
corespunde prețului pachetului din care se 
scad cheltuielile economisite de 
organizator.

(1) Statele membre asigură călătorului 
posibilitatea de a rezilia contractul înainte 
de începerea derulării pachetului, cu plata 
unei despăgubiri adecvate organizatorului. 
În contract pot fi prevăzute comisioane de 
reziliere standardizate rezonabile, în 
funcție de momentul rezilierii, precum și 
de economiile de costuri și de veniturile 
generate în mod uzual de desfășurarea 
alternativă a serviciilor de călătorie. În 
absența unor comisioane de reziliere 
standardizate, valoarea despăgubirii 
corespunde prețului pachetului din care se 
scad cheltuielile pe care organizatorul a 
dovedit că le-a economisit care nu pot fi
recuperate de la furnizorii de servicii sau 
prin derularea alternativă a serviciilor..
Comisioanele pentru rezilierea 
contractului, inclusiv comisioanele de 
administrare nu sunt nici 
disproporționate, nici excesive.

Or. en
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Amendamentul 45

Propunere de directivă
Articolul 10 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Călătorul are dreptul să rezilieze 
contractul înainte de începerea derulării 
pachetului fără a plăti vreo despăgubire în 
cazul unor circumstanțe inevitabile și 
extraordinare care se produc la locul de 
destinație sau în vecinătatea imediată a 
acestuia și care afectează în mod 
semnificativ pachetul.

(2) Călătorul are dreptul să rezilieze 
contractul înainte de începerea derulării 
pachetului fără a plăti vreo despăgubire în 
cazul unor circumstanțe inevitabile și 
extraordinare care se produc sau sunt pe 
cale să se producă la locul de destinație 
sau în vecinătatea imediată a acestuia și 
care afectează în mod semnificativ 
pachetul.

Ar trebui să se considere că există 
circumstanțe inevitabile și extraordinare 
atunci când prin rapoarte fiabile și 
publice, cum ar fi recomandările emise de 
autoritățile din statele membre, nu se 
recomandă călătoriile către o anumită 
destinație.

Or. en

Justificare

Circumstanțele inevitabile și extraordinare nu ar trebui să se bazeze pe propria evaluare a 
călătorului, ci pe criterii obiective (recomandările de călătorie ale statelor membre). Acest 
lucru poate fi realizat prin includerea ultimei teze de la considerentul 26 în articolul 10 
alineatul (2).

Amendamentul 46

Propunere de directivă
Articolul 10 – alineatul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Călătorul are dreptul de a rezilia 
contractul înainte de data de început a 
pachetului fără despăgubire în 
eventualitatea unor circumstanțe 
inevitabile și extraordinare care apar în
viața călătorului, îndeosebi accident grav, 
boală gravă sau deces în familie, cu 
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condiția certificării corespunzătoare a 
acestor incidente.

Or. en

Justificare

Ar fi nedrept să i se acorde organizatorului posibilitatea de anula pachetul din cauza unor 
circumstanțe inevitabile și extraordinare (articolul 10 alineatul (3) litera (b)) iar călătorului 
să i se refuze această posibilitate. Ar reprezenta un dezechilibru între drepturile și obligațiile 
părților din cauza lipsei reciprocității. Prin urmare, directiva ar trebui să acorde călătorului 
același drept de a rezilia contractul în urma unor circumstanțe extraordinare care survin în 
viața sa.

Amendamentul 47

Propunere de directivă
Articolul 10 – alineatul 3 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Organizatorul poate rezilia contractul 
fără a plăti vreo despăgubire călătorului în 
cazul în care:

(3) Organizatorul poate rezilia contractul 
fără a plăti vreo despăgubire călătorului 
numai în următoarele cazuri:

Or. en

Amendamentul 48

Propunere de directivă
Articolul 10 – alineatul 3 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) numărul de persoane înscrise pentru 
participarea la pachetul respectiv este mai 
mic decât numărul minim stabilit în 
contract, iar organizatorul îl înștiințează pe 
călător cu privire la reziliere în termenul 
stabilit în contract și cu cel puțin 20 de zile 
înainte de începerea derulării pachetului 
sau

(a) numărul de persoane înscrise pentru 
participarea la pachetul respectiv este mai 
mic decât numărul minim stabilit în 
contract, iar organizatorul îl înștiințează pe 
călător cu privire la reziliere în termenul 
stabilit în contract și cu cel puțin 20 de zile 
înainte de începerea derulării pachetului, 
cu condiția să îi ofere călătorului un 
pachet alternativ de calitate echivalentă 
sau superioară la același preț sau la un 
preț mai mic; sau



PE524.534v01-00 30/46 PA\1010679RO.doc

RO

Or. en

Justificare

Din moment ce pachetele populare se vând adesea foarte devreme înainte de începerea 
sezonului de vacanțe i-ar fi greu călătorului să găsească un pachet alternativ la un preț 
convenabil într-o perioadă de timp scurtă.

Amendamentul 49

Propunere de directivă
Articolul 11 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre se asigură că 
organizatorul este răspunzător de 
executarea adecvată a serviciilor de 
călătorie incluse în pachet, indiferent dacă 
aceste servicii trebuie furnizate de 
organizator sau de un alt furnizor de 
servicii.

(1) Statele membre se asigură că
organizatorul și comerciantul cu 
amănuntul sunt răspunzători solidar și 
indivizibil de executarea adecvată a 
serviciilor de călătorie incluse în pachet, 
indiferent dacă aceste servicii trebuie 
furnizate de organizator sau de un alt 
furnizor de servicii.

Or. en

Justificare

Concentrarea răspunderii numai asupra uneia dintre părți ar complica aplicarea și utilizarea 
drepturilor călătorului, mai ales în ceea ce privește tranzacțiile transfrontaliere, adică atunci 
când organizatorul nu își are sediul în țara de reședință a consumatorului. Actuala directivă 
lasă la discreția statelor membre decizia privind persoana răspunzătoare față de consumator. 
Principiul răspunderii solidare este deja prezent într-o măsură mai mică sau mai mare în 
multe state membre.

Amendamentul 50

Propunere de directivă
Articolul 11 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Dacă oricare dintre servicii nu este 
executat în conformitate cu dispozițiile 
contractului, organizatorul remediază 
neconformitatea, cu excepția cazului în 

(2) Dacă oricare dintre servicii nu este 
executat în conformitate cu dispozițiile 
contractului, organizatorul remediază 
neconformitatea.
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care acest lucru este disproporționat.

Or. en

Justificare

Această limitare a răspunderii nu există în actuala directivă. Ar putea fi interpretată ca o 
permisiune dată organizatorului de a refuza complet orice răspundere în cazul în care susține 
că remedierea neconformității este disproporționată.

Amendamentul 51

Propunere de directivă
Articolul 11 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) În perioada în care este imposibil să se 
asigure întoarcerea la timp a călătorului 
din cauza unor circumstanțe inevitabile și 
extraordinare, organizatorul nu suportă, 
pentru continuarea sejurului, costuri care 
depășesc 100 EUR pe noapte și trei nopți 
de cazare pentru fiecare călător.

eliminat

Or. en

Justificare

Această limitare vine în contradicție cu obligația de grijă și asistență din partea 
organizatorului și nu este inclusă în prezenta directivă. Prin însăși natura pachetului de 
călătorie, care oferă o valoare adăugată față de alte produse de călătorie, obligația de a 
acorda asistență devine și mai relevantă în caz de circumstanțe neobișnuite și extraordinare.

Amendamentul 52

Propunere de directivă
Articolul 11 – alineatul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) Limitarea costurilor menționată la 
alineatul (5) nu se aplică persoanelor cu 
mobilitate redusă, astfel cum sunt definite 
în Regulamentul (CE) nr. 1107/2006 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
din 5 iulie 2006 privind drepturile 

eliminat
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persoanelor cu handicap și ale 
persoanelor cu mobilitate redusă pe 
durata călătoriei pe calea aerului, și 
însoțitorilor acestora, femeilor însărcinate 
și copiilor neînsoțiți și nici persoanelor 
care au nevoie de asistență medicală 
specială, cu condiția ca organizatorul să fi 
fost informat cu privire la aceste nevoi 
speciale cu cel puțin 48 de ore înainte de 
începerea derulării pachetului. 
Organizatorul nu are dreptul de a invoca 
circumstanțe neobișnuite și extraordinare 
pentru a limita costurile menționate la 
alineatul (5) dacă furnizorul de transport 
în cauză nu poate invoca astfel de 
circumstanțe în temeiul legislației 
aplicabile a Uniunii.

Or. en

Justificare

Această limitare vine în contradicție cu obligația de grijă și asistență din partea 
organizatorului și nu este inclusă în prezenta directivă. Prin însăși natura pachetului de 
călătorie, care oferă o valoare adăugată față de alte produse de călătorie, obligația de a 
acorda asistență devine și mai relevantă în caz de circumstanțe neobișnuite și extraordinare.

Amendamentul 53

Propunere de directivă
Articolul 11 – alineatul 7 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7a) În situațiile în care responsabilitatea 
principală pentru neefectuarea serviciilor 
incluse în contract îi revine 
transportatorului, organizatorul poate 
solicita o compensație din partea 
transportatorului pentru dauna pricinuită 
călătorului prin faptul că nu a putut 
beneficia de serviciile incluse în pachet.

Or. en
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Justificare

Considerentul 31 subliniază faptul că „răspunderea organizatorului nu afectează dreptul 
acestuia de a pretinde reparații de la terțe părți, inclusiv de la furnizorii de servicii”. Acest 
lucru trebuie să se reflecte în articolele textului legislativ, pentru a conferi siguranță juridică. 
Transportatorul joacă un rol cheie în asigurarea derulării cu succes a pachetului de 
călătorie. O întârziere mare sau o anulare poate avea un impact considerabil asupra restului 
unei călătorii care include alte servicii, de exemplu, o croazieră, fără să fie din vina 
organizatorului.

Amendamentul 54

Propunere de directivă
Articolul 12 – alineatul 3 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Călătorul nu are dreptul la o reducere a 
prețului sau la despăgubiri pentru daune, 
în cazul în care:

(3) Călătorul nu are dreptul la despăgubiri 
pentru daune, în cazul în care:

Or. en

Justificare

Propunerea tratează compensația bazată pe vinovăție și soluția reducerii de preț în caz de 
neconformitate sub același regim. Călătorul ar trebui să aibă dreptul la o reducere de preț în 
caz de nerealizare sau realizare necorespunzătoare a pachetului datorată unor circumstanțe 
extraordinare sau de care se face vinovată o terță parte.

Amendamentul 55

Propunere de directivă
Articolul 12 – alineatul 3 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) călătorul nu îl informează fără 
întârziere pe organizator în legătură cu 
orice neconformitate pe care o constată la 
fața locului, dacă această obligație de 
informare a fost formulată clar și explicit 
în contract și este rezonabilă, ținând 
seama de circumstanțele cazului.

eliminat

Or. en
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Justificare

Sancționarea neinformării prompte este nedrept și disproporționat. Ea nu există în nicio altă 
legislație a UE privind drepturile consumatorilor și contravine dreptului general la 
compensație în caz de neconformitate. Călătorul poate fi pus în imposibilitatea de a raporta o 
situație de neconformitate din mai multe motive (lipsa conexiunii la internet, zonă izolată, 
imposibilitatea de a contacta organizatorul etc.). Această limitare nu există în actuala 
directivă. ea ar însemna o reducere a nivelului existent de protecție.

Amendamentul 56

Propunere de directivă
Articolul 12 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) În măsura în care convențiile 
internaționale cu un caracter obligatoriu 
pentru Uniune limitează valoarea 
despăgubirii sau condițiile în care este 
plătită despăgubirea de către furnizorul 
unui serviciu care face parte dintr-un 
pachet, aceleași limitări sunt aplicabile și 
pentru organizator. În măsura în care 
convențiile internaționale fără caracter 
obligatoriu pentru Uniune limitează 
despăgubirea care trebuie plătită de 
furnizorul unui serviciu, statele membre 
pot limita în mod corespunzător 
despăgubirea care trebuie plătită de 
organizator. În alte cazuri, contractul 
poate limita despăgubirea care trebuie 
plătită de organizator, atât timp cât o 
astfel de limitare nu se aplică daunelor 
corporale și prejudiciilor provocate 
intenționat sau din neglijență gravă și nu 
se ridică la mai puțin de triplul prețului 
total al pachetului.

(4) În măsura în care convențiile 
internaționale cu un caracter obligatoriu 
pentru Uniune limitează valoarea 
despăgubirii sau condițiile în care este 
plătită despăgubirea de către furnizorul 
unui serviciu care face parte dintr-un 
pachet, aceleași limitări sunt aplicabile și 
pentru organizator. În măsura în care 
convențiile internaționale fără caracter 
obligatoriu pentru Uniune limitează 
despăgubirea care trebuie plătită de 
furnizorul unui serviciu, statele membre 
pot limita în mod corespunzător 
despăgubirea care trebuie plătită de 
organizator.

Or. en

Justificare

Posibilitatea de a limita compensațiile pentru daune în contract nu există în unele state 
membre. Principiul armonizării ar însemna că legile naționale mai bune ar trebui abolite.
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Amendamentul 57

Propunere de directivă
Articolul 15 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre se asigură că 
organizatorii și comercianții cu amănuntul 
care facilitează achiziționarea de formule 
de călătorie asistate și care sunt stabiliți pe 
teritoriul lor obțin garanții pentru 
rambursarea efectivă și rapidă a tuturor 
sumelor achitate de călători și, în măsura în 
care este inclus și transportul de pasageri, 
pentru repatrierea efectivă și promptă a 
călătorilor în caz de insolvabilitate.

(1) Statele membre se asigură că 
organizatorii de pachete și comercianții cu 
amănuntul care facilitează achiziționarea 
de formule de călătorie asistate și care sunt 
stabiliți pe teritoriul lor obțin garanții 
pentru rambursarea efectivă și rapidă a 
tuturor sumelor achitate de călători și 
pentru continuarea, în măsura 
posibilităților, a pachetului, în cazul în 
care aceștia, sau oricare dintre furnizorii 
de servicii, sunt în situație de insolvență.
În măsura în care este inclus și transportul 
de pasageri, statele membre se asigură că 
transportatorii de persoane stabiliți pe 
teritoriul lor obțin o garanție pentru 
rambursarea sau repatrierea efectivă și 
promptă a călătorilor în caz de 
insolvabilitate a transportatorilor.

Or. en

Justificare

Considerentul 34 subliniază faptul că organizatorii de pachete și comercianții cu amănuntul 
care facilitează achiziționarea de formule de călătorie asistate sunt obligați să se asigure 
împotriva propriei insolvențe, dar și împotriva insolvenței oricăruia dintre furnizorii de 
servicii implicați. Acest lucru trebuie clarificat în partea dispozitivă a directivei. În măsura în 
care este inclus transportul de pasageri, organizatorii și comercianții cu amănuntul nu ar 
trebui să fie răspunzători pentru rambursarea sau repatrierea pasagerilor în caz de 
insolvență a transportatorului.

Amendamentul 58

Propunere de directivă
Articolul 16 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre recunosc ca îndeplinind 
cerințele dispozițiilor naționale de 

(1) Statele membre recunosc ca îndeplinind 
cerințele dispozițiilor naționale de 
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transpunere a articolului 15 orice protecție 
în caz de insolvabilitate obținută de un 
organizator sau de un comerciant cu 
amănuntul care facilitează achiziționarea 
de formule de călătorie asistate în temeiul 
dispozițiilor de transpunere a articolului 15 
din statul membru de stabilire.

transpunere a articolului 15 orice protecție 
în caz de insolvabilitate obținută de un 
organizator, de un comerciant cu 
amănuntul care facilitează achiziționarea 
de formule de călătorie asistate sau o 
societate de transport de pasageri în 
temeiul dispozițiilor de transpunere a 
articolului 15 din statul membru de 
stabilire.

Or. en

Amendamentul 59

Propunere de directivă
Articolul 16 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Punctele de contact centrale își pun
reciproc la dispoziție toate informațiile 
necesare privind sistemele lor naționale de 
protecție în caz de insolvabilitate și 
identitatea organismului sau a 
organismelor care asigură protecția în caz 
de insolvabilitate pentru un anumit 
comerciant stabilit pe teritoriul lor. Acestea 
își acordă reciproc accesul la toate listele în 
care sunt prezentați organizatorii și
comercianții cu amănuntul care facilitează 
achiziționarea de formule de călătorie 
asistate și care își respectă obligațiile de 
protecție în caz de insolvabilitate.

(3) Punctele de contact centrale își pun 
reciproc la dispoziție toate informațiile 
necesare privind sistemele lor naționale de 
protecție în caz de insolvabilitate și 
identitatea organismului sau a 
organismelor care asigură protecția în caz 
de insolvabilitate pentru un anumit 
comerciant stabilit pe teritoriul lor. Acestea 
își acordă reciproc accesul la toate listele în 
care sunt prezentați organizatorii,
comercianții cu amănuntul care facilitează 
achiziționarea de formule de călătorie 
asistate și societățile de transport de 
pasageri care își respectă obligațiile de 
protecție în caz de insolvabilitate.

Or. en

Amendamentul 60

Propunere de directivă
Articolul 16 – alineatul 4
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Dacă un stat membru are îndoieli cu 
privire la protecția în caz de insolvabilitate 
a unui organizator sau a unui comerciant 
cu amănuntul care facilitează 
achiziționarea de formule de călătorie 
asistate și care este stabilit într-un alt stat 
membru și își desfășoară activitatea pe 
teritoriul său, acesta solicită clarificări de la 
statul membru de stabilire. Statele membre 
răspund solicitărilor din partea altor state 
membre în termen de maximum 15 zile 
lucrătoare de la primirea acestora.

(4) Dacă un stat membru are îndoieli cu 
privire la protecția în caz de insolvabilitate 
a unui organizator, a unui comerciant cu 
amănuntul care facilitează achiziționarea 
de formule de călătorie asistate sau a unei 
societăți de transport de pasageri și care 
este stabilit(ă) într-un alt stat membru și își 
desfășoară activitatea pe teritoriul său, 
acesta solicită clarificări de la statul 
membru de stabilire. Statele membre 
răspund solicitărilor din partea altor state 
membre în termen de maximum 15 zile 
lucrătoare de la primirea acestora.

Or. en

Amendamentul 61

Propunere de directivă
Articolul 17 – alineatul 1 – litera ba (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ba) principalele caracteristici ale 
serviciilor de călătorie, la un nivel de 
detaliu adaptat suportului folosit;

Or. en

Justificare

A se vedea articolul 5 alineatul (1) din Directiva privind drepturile consumatorilor. „Suport” 
se referă la instrumentul folosit pentru distribuirea informațiilor, de exemplu, computer sau 
telefon mobil.

Amendamentul 62

Propunere de directivă
Articolul 17 – alineatul 1 – litera bb (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(bb) în cazul în care serviciile vândute 
includ cazare, numele și categoria 
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turistică a unităților de cazare, inclusiv 
categoria camerei și principalele sale 
caracteristici;

Or. en

Amendamentul 63

Propunere de directivă
Articolul 17 – alineatul 1 – litera bc (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(bc) numele comercial, adresa geografică, 
numărul de telefon și adresa de email a 
comerciantului cu amănuntul;

Or. en

Amendamentul 64

Propunere de directivă
Articolul 17 – alineatul 1 – litera bd (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(bd) prețul total al serviciilor, inclusiv 
taxele și, dacă este cazul, toate 
comisioanele, tarifele și alte costuri 
suplimentare sau, atunci când aceste 
costuri nu pot fi calculate în mod 
rezonabil în prealabil, faptul că astfel de 
costuri suplimentare ar putea fi suportate 
de călător și modul de calcul al prețului 
final;

Or. en

Amendamentul 65

Propunere de directivă
Articolul 17 – alineatul 1 – litera be (nouă)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(be) informații privind metoda de 
calculare a costurilor care nu pot fi date 
în avans, inclusiv legate de o eventuală 
creștere a prețului după încheierea 
contractului;

Or. en

Amendamentul 66

Propunere de directivă
Articolul 17 – alineatul 1 – litera bf (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(bf) modalitățile de plată și, dacă este 
cazul, existența și condițiile aferente 
avansurilor sau altor garanții financiare 
care urmează să fie plătite sau furnizate 
de către călător;

Or. en

Amendamentul 67

Propunere de directivă
Articolul 17 – alineatul 1 – litera bg (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(bg) în cazul în care sunt incluse servicii 
de transport, informații generale despre 
cerințele legate de pașaport și vize, 
inclusiv termenele aproximative de 
obținere a vizelor pentru toți călătorii, 
inclusiv cetățenii altor state membre, 
precum și informații referitoare la 
formalitățile sanitare;

Or. en
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Amendamentul 68

Propunere de directivă
Articolul 17 – alineatul 1 – litera bh (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(bh) dacă este necesar, informații legate 
de posibilele riscuri la locul de destinație 
sau în imediata apropiere a acestuia în 
materie de dezastre naturale, sănătate 
publică, ordine publică, terorism etc.;

Or. en

Amendamentul 69

Propunere de directivă
Articolul 17 – alineatul 1 – litera bi (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(bi) informații legate de eventualul drept 
al călătorului de a renunța la contract și, 
în acest caz, condițiile, limitele de timp și 
procedurile pentru exercitarea acestui 
drept;

Or. en

Amendamentul 70

Propunere de directivă
Articolul 17 – alineatul 1 – litera bj (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(bj) informații privind procedurile de 
procesare internă a reclamațiilor și 
posibilitatea și termenele pentru 
recurgerea la mecanisme de reclamație și 
compensare extrajudiciare;



PA\1010679RO.doc 41/46 PE524.534v01-00

RO

Or. en

Amendamentul 71

Propunere de directivă
Articolul 17 – alineatul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) în cazul în care comercianții care 
vând formule de călătorie asistate nu sunt 
în conformitate cu alineatul (1) litera (b), 
ei sunt supuși acelorași obligații ca și 
organizatorii de pachete.

Or. en

Amendamentul 72

Propunere de directivă
Capitolul 6 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Servicii de călătorie punctuale

Or. en

Amendamentul 73

Propunere de directivă
Articolul 17 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 17a
Cerințe de informare pentru comercianții 

cu amănuntul intermediar care vând 
servicii de călătorie punctuale

(1) Statele membre se asigură că, înainte 
de încheierea unui contract sau de 
acceptarea de către călător a unei oferte 
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echivalente din partea unui comerciant cu 
amănuntul intermediar care vinde servicii 
de călătorie punctuale aflate în 
proprietatea altui furnizor de servicii, 
comerciantul respectiv precizează, într-un 
mod clar și bine evidențiat:
(a) principalele caracteristici ale 
serviciului, la un nivel de detaliu adaptat 
suportului folosit;
(b) în cazul în care serviciul vândut se 
referă la cazare, numele și categoria 
turistică a unităților de cazare, inclusiv 
categoria camerei și principalele sale 
caracteristici;
(c) numele comercial, adresa geografică, 
numărul de telefon și adresa de email a 
comerciantului cu amănuntul;
(d) prețul total al serviciului, inclusiv 
taxele și, dacă este cazul, toate 
comisioanele, tarifele și alte costuri 
suplimentare sau, atunci când aceste 
costuri nu pot fi calculate în mod 
rezonabil în prealabil, faptul că astfel de 
costuri suplimentare ar putea fi suportate 
de călător și modul de calcul al prețului 
final;
(e) informații privind metoda de calculare 
a costurilor care nu pot fi date în avans, 
inclusiv legate de o eventuală creștere a 
prețului după încheierea contractului;
(f) modalitățile de plată și, dacă este cazul, 
existența și condițiile aferente avansurilor 
sau altor garanții financiare care 
urmează să fie plătite sau furnizate de 
către călător;
(g) în cazul unor servicii de transport, 
informații generale despre cerințele legate 
de pașaport și vize, inclusiv termenele 
aproximative de obținere a vizelor 
aplicabile călătorilor în funcție de 
cetățenia lor, precum și informații 
referitoare la formalitățile sanitare;
(h) dacă este necesar, informații legate de 
posibilele riscuri la locul de destinație sau 
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în imediata apropiere a acestuia în 
materie de dezastre naturale, sănătate 
publică, ordine publică, terorism etc.;
(i) informații legate de eventualul drept al 
călătorului de a renunța la contract și, în 
acest caz, condițiile, limitele de timp și 
procedurile pentru exercitarea acestui 
drept;
(j) informații privind procedurile de 
procesare internă a reclamațiilor și 
posibilitatea și termenele pentru 
recurgerea la mecanisme de reclamație și 
compensare extrajudiciare;
(2) Statele membre se asigură că 
comercianții cu amănuntul intermediari 
care vând servicii de călătorie punctuale 
aflate în proprietatea altui furnizor de 
servicii transmit o confirmare a rezervării 
fără întârzieri nejustificate și în termen de 
cel mult 24 de ore de la rezervare, 
exceptând cazul când este necesară o 
confirmare imediată.
(3) Statele membre se asigură că 
comercianții cu amănuntul intermediari 
care vând servicii de călătorie punctuale 
aflate în proprietatea altui furnizor de 
servicii sunt răspunzători pentru orice 
eroare survenită în procesul de rezervare.

Or. en

Justificare

Organizațiile de consumatori au relatat mai multe cazuri de daune aduse consumatorilor în 
cazul în care vânzarea de servicii punctuale s-a făcut printr-un intermediar. Prin urmare, 
trebuie stabilite anumite obligații minime pentru vânzătorii acestor servicii. O lacună 
legislativă în acest domeniu ar pune probleme într-o piață unde tendința este de a dezvolta tot 
mai mult vânzarea de servicii punctuale prin intermediul terților și în care consumatorii tind 
să își organizeze călătoria în mod independent.

Amendamentul 74

Propunere de directivă
Articolul 18 a (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 18a
Obligațiile organizatorilor sau ale 

comercianților cu amănuntul stabiliți în 
afara ZEE

Statele membre se asigură că un 
organizator sau un comerciant cu 
amănuntul care facilitează achiziționarea 
de formule de călătorie asistate cu sediul 
în afara ZEE și care vinde direct într-un 
teritoriu al unui stat membru se supune 
obligațiilor prevăzute în prezenta 
directivă.

Or. en

Justificare

Statele membre ar trebui să garanteze că toate pachetele și formulele de călătorie asistată 
vândute pe teritoriul lor sunt acoperite de dispozițiile prezentei directive, nu doar cele ale 
organizatorilor sau ale comercianților cu amănuntul stabiliți pe teritoriul lor. Călătorii care 
cumpăra pachete și formule de călătorie asistată într-un stat membru ar trebui să fie 
îndreptățiți să beneficieze de protecția conferită de prezenta directivă, indiferent dacă 
organizatorul sau comerciantul cu amănuntul își are sediul comercial în statul respectiv.

Amendamentul 75

Propunere de directivă
Articolul 18 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 18b
Cerințe formale pentru contracte

(1) Statele membre se asigură că limbajul 
folosit în toate contractele acoperite de 
prezenta directivă este simplu și inteligibil 
și, în cazul contractelor scrise, că textul 
este lizibil. Limba în care este redactat 
contractul este aceeași cu cea în care au 
fost furnizate informațiile 
precontractuale.
(2) Contractul este transmis pe un suport 
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durabil. În ceea ce privește contractele 
semnate în afara sediului comerciantului, 
informațiile sunt de asemenea, oferite pe 
suport de hârtie.
(3) În cazul în care contractul este 
încheiat la telefon, comerciantul confirmă 
oferă călătorului pe un suport durabil și 
obligația contractuală a călătorului 
începe numai din momentul în care 
semnează contractul sau își transmite 
acordul scris pe un mediu durabil.

Or. en

Amendamentul 76

Propunere de directivă
Articolul 18 c (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 18c
Dreptul de retragere

(1) Statele membre se asigură că călătorul 
beneficiază de o perioadă de 24 de ore 
pentru a se retrage dintr-un contract la 
distanță și 14 zile pentru a se retrage 
dintr-un contract negociat în afara 
spațiilor comerciale, fără să invoce niciun 
motiv și fără să suporte niciun cost, cu 
condiția să dea comerciantului o 
înștiințare pe un suport durabil cu cel 
puțin 48 de ore înainte de începerea 
serviciului de călătorie.
(2) Comerciantul rambursează toate 
plățile primite din partea călătorului, fără 
întârzieri nejustificate și în termen de cel 
mult 14 zile din ziua în care este informat 
de decizia consumatorului de a se retrage 
din contract.
(3) În cazul în care comerciantul nu a 
informat călătorul în legătură cu dreptul 
acestuia de retragere într-un mod clar și 
bine evidențiat, călătorul are dreptul de a 
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rezilia contractul fără penalizări. 

Or. en

Justificare

Prin analogie cu dispozițiile privind dreptul de retragere prevăzute la articolele 9 alineatul 
(1), 10 alineatul (1) și 13 alineatul (1) din Directiva privind drepturile consumatorului care 
nu se aplică în prezent directivei privind pachetele de călătorie.


