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STRUČNÉ ODÔVODNENIE

I. Revízia smernice o balíku cestovných služieb

Spotrebitelia potrebujú ochranu najmä pri cestovaní, na základe čoho sa v roku 1990 prijala 
smernica o balíku cestovných služieb. Cestový trh sa však odvtedy výrazne zmenil. Rozvoj 
on-line predaja a liberalizácia v odvetví leteckej dopravy zmenili spôsob, akým si 
spotrebitelia organizujú dovolenkové pobyty. Spotrebitelia stále častejšie preberajú aktívnu 
úlohu pri organizovaní svojich dovolenkových pobytov na mieru a predovšetkým s využitím 
internetu cestovné služby skôr kombinujú, než si vyberajú z hotových balíkov.

Tento vývoj vytvára rastúcu neistotu, pokiaľ ide o situácie a transakcie, pri ktorých možno 
využiť pravidlá EÚ o balíku cestovných služieb a ktoré sú z neho vylúčené. Spotrebitelia si 
často nie sú vedomí typu ochrany, ktorú môžu v danej situácii očakávať. Je preto zrejmá 
nevyhnutnosť aktualizovať právne predpisy s cieľom zahrnúť do nich predajné vzorce, ktoré 
pri prijatí súčasnej smernice neexistovali.

II. Všeobecné stanovisko spravodajcu výboru požiadaného o stanovisko

Spravodajca víta návrh Komisie vyjasniť a zmodernizovať rozsah ochrany cestujúcich pri 
nákupe kombinácií cestovných služieb týkajúcich sa tej istej cesty alebo dovolenky, a to 
rozšírením pôsobnosti revidovanej smernice najmä na on-line balíky služieb a na asistenčné 
cestovné služby. Povedie to k väčšej transparentnosti pre všetkých účastníkov trhu.

Ciele spravodajcu sú:

– zaistiť konkurencieschopnejšie a spravodlivejšie rovnaké podmienky pre podniky pôsobiace 
na trhu cestovného ruchu;

– zaistiť, aby mali všetci spotrebitelia prospech z vysokej úrovne ochrany pri nákupe 
kombinácií cestovných služieb bez ohľadu na distribučný kanál, ako aj zaistiť primeranosť 
nákladov na súlad pre nových účastníkov na trhu, na ktorých sa vzťahuje revidovaný rozsah 
pôsobnosti smernice;

– zaistiť lepšiu informovanosť cestujúcich o produktoch cestovného trhu, ktoré si kupujú, 
a poskytnutie prístupu k jasnejšie stanoveným a účinnejším opravným prostriedkom v prípade 
vzniku problémov.

Spravodajca z tohto dôvodu navrhuje niekoľko pozmeňujúcich návrhov, ktoré sa zameriavajú 
na posilnenie cieľov návrhu Komisie. Tieto pozmeňujúce návrhy sa okrem iného vzťahujú na:

i) Rozsah pôsobnosti
Keďže trh sa vyvíja rýchlejšie ako právne predpisy, treba definovať, ktoré kombinácie 
cestovných služieb (off-line alebo on-line) budú patriť do rozsahu pôsobnosti smernice. 
Spravodajca je presvedčený, že rozšírenie definície pojmu „balík“ je nevyhnutné a malo by 
zahŕňať väčšinu kombinácií cestovných služieb, ktoré sa predajú spotrebiteľom. Význam 
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asistenčných cestovných služieb by sa však mal uznať ako riešenie, ktoré pripraví smernicu 
na budúcnosť a poskytne spotrebiteľom primeranú úroveň ochrany v prípade platobnej 
neschopnosti jedného z poskytovateľov služieb. 

ii) Samostatné cestovné služby
V niektorých ohľadoch by bolo možné tvrdiť, že rozsah navrhovanej smernice nie je dosť 
široký. Pri cestovaní je využitie balíkov čoraz menej aktuálne. Od prijatia smernice v roku 
1990 sa cestovný ruch a cestovný trh výrazne zmenili, pričom preferencie a postoje 
spotrebiteľov sa v rámci tohto trhu tiež vyvíjajú. Napríklad samostatné zmluvy na jednu 
cestovnú službu sú zo smernice výslovne vyňaté. Spotrebiteľské organizácie informovali 
o niekoľkých prípadoch ujmy spotrebiteľa, v ktorých predaj samostatných služieb uskutočnil 
sprostredkovateľ. V tejto súvislosti spravodajca navrhuje, že sprostredkovatelia, ktorí 
predávajú samostatné cestovné služby, by mali spĺňať určité minimálne požiadavky podľa 
tejto smernice. Právna medzera v tejto oblasti by mohla predstavovať problém na trhu, kde 
existuje trend narastajúceho rozvoja, pokiaľ ide o predaj samostatných služieb tretími 
stranami, a tendencia spotrebiteľov organizovať svoje cestovanie samostatne. 

iii) Úroveň harmonizácie

V súčasnom návrhu chýba výslovné ustanovenie o stupni harmonizácie. Úplná harmonizácia 
poskytuje jednotnú úroveň ochrany spotrebiteľov v celej EÚ, ale bráni členským štátom, aby 
v prípade potreby prijali prísnejšie ustanovenia v prospech spotrebiteľov tak ako v prípade 
súčasnej smernice. V mnohých členských štátoch by sa navrhovanou revíziou znížili aktuálne 
vnútroštátne normy ochrany spotrebiteľov, najmä pokiaľ ide o ustanovenia zmluvného práva. 
Spravodajca je zástancom prístupu cielenej harmonizácie.

iv) Ochrana pred platobnou neschopnosťou

V záujme zabezpečenia spravodlivej hospodárskej súťaže a ochrany spotrebiteľov by sa 
povinnosť predložiť dostatočný dôkaz o záruke refundácie zálohových platieb a návratu 
cestujúcich do vlasti v prípade platobnej neschopnosti, ktorá v súčasnosti platí pre 
organizátorov balíkov služieb, mala vzťahovať aj na asistenčné cestovné služby. Malo by sa 
tiež zdôrazniť, že kľúčovú úlohu pri zabezpečení efektívneho priebehu balíka cestovných 
služieb zohráva dopravca. Spravodajca preto navrhuje rozšírenie ochrany pred platobnou 
neschopnosťou aj na dopravcov cestujúcich.

***

Vzhľadom na fragmentáciu právnych predpisov v oblasti ochrany cestujúcich a na rýchly 
rozvoj cestovného ruchu a cestovného trhu, ktorý vždy predstihuje vývoj právnych predpisov, 
sa spravodajca domnieva, že primeraným spôsobom pokroku v budúcnosti by bolo uvažovať 
o komplexnom nástroji v oblasti práv cestujúcich. Spotrebitelia sú stále menej naklonení 
myšlienke balíka výletných služieb. Zvolená koncepcia balíka cestovných služieb 
a asistenčných cestovných služieb teda pokrýva iba časť bežnej praxe. Jednotný nástroj pre 
cestovné služby by bol o to dôležitejší, že väčšina smerníc o ochrane spotrebiteľov výslovne 
vyníma zo svojho rozsahu uplatňovania odvetvie dopravy.
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POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

Výbor pre dopravu a cestovný ruch vyzýva Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa, 
aby ako gestorský výbor vzal do úvahy tieto pozmeňujúce návrhy:

Pozmeňujúci návrh 1

Návrh smernice
Odôvodnenie 18

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(18) Malo by sa objasniť aj to, že zmluvy, 
na základe ktorých obchodník oprávňuje 
cestujúceho, aby si po uzatvorení zmluvy 
vybral spomedzi rôznych druhov služieb 
cestovného ruchu (ako v prípade 
darčekových poukážok na balík cestovných 
služieb), by mali predstavovať balík 
služieb. Navyše, kombinácia služieb 
cestovného ruchu by sa mala považovať za 
balík služieb vtedy, keď si obchodníci 
medzi sebou postúpia meno a ďalšie údaje 
cestujúceho potrebné na uskutočnenie 
rezervácie najneskôr vo chvíli potvrdenia 
rezervácie prvej služby. Údaje potrebné na 
uskutočnenie rezervácie sú údaje z 
kreditnej karty alebo iné informácie 
potrebné na uskutočnenie platby. Na 
druhej strane, samotné postúpenie údajov, 
ako je destinácia cesty alebo cestovný 
harmonogram, by nemalo postačovať.

(18) Malo by sa objasniť aj to, že zmluvy, 
na základe ktorých obchodník oprávňuje 
cestujúceho, aby si po uzatvorení zmluvy 
vybral spomedzi rôznych druhov služieb 
cestovného ruchu (ako v prípade 
darčekových poukážok na balík cestovných 
služieb), by mali predstavovať balík 
služieb. Navyše, kombinácia služieb 
cestovného ruchu by sa mala považovať za 
balík služieb vtedy, keď sa zakúpila u toho 
istého obchodníka prostredníctvom 
rezervačných systémov on-line.

Or. en

Odôvodnenie

Cieľom tohto pozmeňujúceho návrhu je zahrnúť do definície pojmu „balík cestovných 
služieb“ kombinácie predané on-line u rovnakého obchodníka. Služby, ktoré sa dajú využiť na 
základe zakliknutia, by mali patriť do rozsahu pôsobnosti asistenčných cestovných služieb. 
Pozri aj pozmeňujúce návrhy 16 a 19.
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Pozmeňujúci návrh 2

Návrh smernice
Odôvodnenie 19

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(19) Keďže nutnosť chrániť cestujúcich 
nie je v prípade krátkodobých ciest taká 
výrazná, s cieľom predísť zbytočnej 
záťaži obchodníkov, by sa z rozsahu 
pôsobnosti tejto smernice mali vylúčiť 
cesty trvajúce menej ako 24 hodín, ktoré 
nezahŕňajú ubytovanie, ako aj 
príležitostne usporadúvané balíky služieb.

vypúšťa sa

Or. en

Odôvodnenie

Neexistuje dôvod vystaviť spotrebiteľov riziku a neumožniť im výhodu opravných 
prostriedkov, ktoré sú podľa smernice k dispozícii, iba v dôsledku krátkeho trvania balíka 
alebo iba preto, že organizátor predáva takéto dovolenkové pobyty len „príležitostne“. 
Cestujúci sa môžu stretávať s rovnakým rozsahom problémov ako pri iných balíkoch, pričom 
riziko obchodníka je v dôsledku krátkosti ciest trvajúcich menej ako 24 hodín nižšie.

Pozmeňujúci návrh 3

Návrh smernice
Odôvodnenie 26

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(26) Keďže balíky služieb sa často zakúpia 
dlho pred ich poskytnutím, môže dôjsť k 
nepredvídaným udalostiam. Cestujúci by 
preto za určitých okolností mal byť 
oprávnený previesť balík služieb na iného 
cestujúceho. Organizátor by v takýchto 
situáciách mal mať možnosť získať naspäť 
náklady, ktoré vynaložil, napríklad ak 
subdodávateľ požaduje poplatok za zmenu 
mena cestujúceho alebo za zrušenie 
cestovného lístka a vydanie nového. 
Cestujúci by takisto mali mať možnosť 
zrušiť zmluvu kedykoľvek pred začiatkom 
poskytovania balíka služieb, a to za platbu 

(26) Keďže balíky služieb sa často zakúpia 
dlho pred ich poskytnutím, môže dôjsť k 
nepredvídaným udalostiam. Cestujúci by 
preto za určitých okolností mal byť 
oprávnený previesť balík služieb na iného 
cestujúceho. Organizátor by v takýchto 
situáciách mal mať možnosť získať naspäť 
náklady, ktoré vynaložil, napríklad ak 
subdodávateľ požaduje poplatok za zmenu 
mena cestujúceho alebo za zrušenie 
cestovného lístka a vydanie nového. 
Cestujúci by takisto mali mať možnosť 
zrušiť zmluvu kedykoľvek pred začiatkom 
poskytovania balíka služieb, a to za platbu 
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primeranej náhrady, ako aj právo na 
ukončenie zmluvy bez povinnosti zaplatiť 
náhradu v prípade, ak poskytovanie balíka 
služieb výrazne ovplyvnia neodvrátiteľné a 
mimoriadne okolnosti, napríklad vojna
alebo prírodná katastrofa. Za 
neodvrátiteľné a mimoriadne okolnosti by 
sa mali považovať najmä okolnosti, v 
súvislosti s ktorými spoľahlivé a verejnosti 
dostupné správy – napríklad odporúčania 
vydané orgánmi členského štátu –
odrádzajú obyvateľov od cestovania do 
predmetnej destinácie.

primeranej náhrady, ako aj právo na 
ukončenie zmluvy bez povinnosti zaplatiť 
náhradu v prípade, ak poskytovanie balíka 
služieb výrazne ovplyvnia neodvrátiteľné a 
mimoriadne okolnosti spojené s vojnou, 
prírodnými katastrofami, verejným 
zdravím, verejným poriadkom alebo 
terorizmom. Za neodvrátiteľné a 
mimoriadne okolnosti by sa mali 
považovať najmä okolnosti, v súvislosti s 
ktorými spoľahlivé a verejnosti dostupné 
správy – napríklad odporúčania vydané 
orgánmi členského štátu – odrádzajú 
obyvateľov od cestovania do predmetnej 
destinácie.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 4

Návrh smernice
Odôvodnenie 28

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(28) Malo by sa umožniť, aby organizátori 
v určitých prípadoch mohli zaviesť 
jednostranné zmeny do zmluvy o balíku 
cestovných služieb. Cestujúci by však mali 
mať právo na ukončenie zmluvy v prípade, 
ak navrhované úpravy výrazne zmenia 
ktorýkoľvek z hlavných znakov služieb 
cestovného ruchu. Zvýšenie cien by malo 
byť možné iba vtedy, ak došlo k zmene 
výšky nákladov na pohonné hmoty na 
dopravu cestujúcich, k zmene daní alebo 
poplatkov zavedených treťou stranou, ktorá 
nie je priamo zapojená do výkonu 
príslušných služieb cestovného ruchu, 
alebo k zmene výmenných kurzov 
týkajúcich sa balíka služieb, a ak úprava 
ceny (smerom nahor aj nadol) je v zmluve 
výslovne uvedená. Zvýšenie cien by sa 
malo obmedziť na 10 % ceny predmetného 
balíka služieb.

(28) Malo by sa umožniť, aby organizátori 
v určitých prípadoch mohli zaviesť 
jednostranné zmeny do zmluvy o balíku 
cestovných služieb. Cestujúci by však mali 
mať právo na ukončenie zmluvy v prípade, 
ak navrhované úpravy výrazne zmenia 
ktorýkoľvek z hlavných znakov služieb
cestovného ruchu. Zvýšenie cien by malo 
byť možné iba vtedy, ak došlo k zmene 
výšky nákladov na pohonné hmoty na 
dopravu cestujúcich, k zmene daní alebo 
poplatkov zavedených treťou stranou, ktorá 
nie je priamo zapojená do výkonu 
príslušných služieb cestovného ruchu, 
alebo k zmene výmenných kurzov 
týkajúcich sa balíka služieb, a ak úprava 
ceny (smerom nahor aj nadol) je v zmluve 
výslovne uvedená. Zvýšenie cien by sa 
malo obmedziť na 5 % ceny predmetného 
balíka služieb.
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Or. en

Odôvodnenie

Hranica 10 % by predstavovala pre cestujúceho neprimeranú záťaž, najmä pri vysokej cene 
balíka a/alebo v prípade viacerých účastníkov v súvislosti s jedným balíkom, napr. rodiny 
(platba dodatočných 10 % pre každého člena).  Vo vnútroštátnych predpisoch niekoľkých 
štátov, ktoré umožňujú zvýšenie ceny, sa stanovuje nižšia miera, než je 10 %, a v iných 
krajinách sa zvýšenie nepovoľuje vôbec alebo cestujúci môže v dôsledku zvýšenia zrušiť 
zmluvu.

Pozmeňujúci návrh 5

Návrh smernice
Odôvodnenie 37

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(37) Je vhodné poskytnúť ochranu 
cestujúcim v situáciách, keď rezerváciu 
balíka služieb alebo asistenčných 
cestovných služieb zabezpečuje predajca, 
ktorý sa počas rezervácie dopustí chyby.

(37) Je vhodné poskytnúť ochranu 
cestujúcim v situáciách, keď sa predajca, 
ktorý zabezpečuje rezerváciu balíka 
služieb, asistenčných cestovných služieb 
alebo samostatnej cestovnej služby, počas 
rezervácie dopustí chyby.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 6

Návrh smernice
Článok 2 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Táto smernica sa vzťahuje na balíky 
služieb, ktoré obchodníci ponúkajú na 
predaj alebo predávajú cestujúcim, s 
výnimkou článku 17, a na asistenčné 
cestovné služby s výnimkou článkov 4 až 
14, článku 18 a článku 21 ods. 1.

1. Táto smernica sa podľa podmienok 
a v rozsahu stanovenom v jej príslušných 
ustanoveniach vzťahuje na balíky služieb, 
ktoré obchodníci ponúkajú na predaj alebo 
predávajú cestujúcim, asistenčné cestovné 
služby a samostatné cestovné služby, ktoré 
ponúka na predaj alebo predáva iný 
predajca, než je vlastník služby.

Or. en
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Odôvodnenie

Spotrebiteľské organizácie informovali o niekoľkých prípadoch ujmy spotrebiteľa, v ktorých 
predaj samostatných služieb uskutočnil sprostredkovateľ. Je preto potrebné stanoviť určité 
minimálne povinnosti pre predávajúcich týchto služieb. Právna medzera v tejto oblasti by 
mohla predstavovať problém na trhu, kde existuje trend narastajúceho rozvoja, pokiaľ ide 
o predaj samostatných služieb tretími stranami, a tendencia spotrebiteľov organizovať svoje 
cestovanie samostatne. Pozri pozmeňujúce návrhy 9 a 73.

Pozmeňujúci návrh 7

Návrh smernice
Článok 2 – odsek 2 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

a) balíky služieb a asistenčné cestovné 
služby na obdobie kratšie ako 24 hodín, 
pokiaľ v nich nie je zahrnutý nocľah;

vypúšťa sa

Or. en

Odôvodnenie

Neexistuje dôvod vystaviť spotrebiteľov riziku a neumožniť im výhodu opravných 
prostriedkov, ktoré sú podľa smernice k dispozícii, iba v dôsledku krátkeho trvania balíka 
alebo iba preto, že organizátor predáva takéto dovolenkové pobyty len „príležitostne.“ 
Cestujúci sa môžu stretávať s rovnakým rozsahom problémov ako pri iných balíkoch, pričom 
riziko obchodníka je v dôsledku krátkosti ciest trvajúcich menej ako 24 hodín nižšie.

Pozmeňujúci návrh 8

Návrh smernice
Článok 2 – odsek 2 – písmeno c

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

c) balíky a asistenčné cestovné služby 
zakúpené na základe rámcovej zmluvy 
medzi zamestnávateľom cestujúceho a 
obchodníkom, ktorý sa špecializuje na 
organizovanie služobných ciest;

c) balíky a asistenčné cestovné služby 
zakúpené na základe rámcovej zmluvy 
medzi zamestnávateľom cestujúceho a 
obchodníkom;

Or. en
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Odôvodnenie

Výnimka navrhovaná Komisiou sa vzťahuje len na obchodníkov, ktorí sa špecializujú na 
predaj služobných ciest, čím sa vytvárajú rozdielne podmienky medzi cestovnými 
kanceláriami predávajúcimi cestovné služby v súvislosti s dovolenkovými aj služobnými 
cestami.

Pozmeňujúci návrh 9

Návrh smernice
Článok 2 – odsek 2 – písmeno e

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

e) samostatné zmluvy na jednu službu 
cestovného ruchu.

e) samostatné zmluvy na jednu službu 
cestovného ruchu, ak ich neponúka na 
predaj alebo nepredáva iný predajca, než 
je vlastník služby.

Or. en

Odôvodnenie

Pozri odôvodnenie k pozmeňujúcemu návrhu 6.

Pozmeňujúci návrh 10

Návrh smernice
Článok 2a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Článok 2a
Úroveň harmonizácie

Členské štáty môžu vo svojom 
vnútroštátnom práve zachovať alebo 
zaviesť prísnejšie ustanovenia pre oblasť, 
na ktorú sa vzťahuje táto smernica, aby 
zaistili vyššiu úroveň ochrany 
spotrebiteľov, pokiaľ táto smernica 
nestanovuje inak.

Or. en
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Odôvodnenie

Návrh neobsahuje jasné ustanovenie v súvislosti s úrovňou harmonizácie na základe 
smernice. Úplná harmonizácia by členským štátom bránila prijať v prípade potreby prísnejšie 
ustanovenia v prospech spotrebiteľov, ako je to pri súčasnej smernici o balíku cestovných 
služieb. V mnohých členských štátoch by sa navrhovanou revíziou znížili súčasné vnútroštátne 
normy na ochranu spotrebiteľov. Prístup cielenej harmonizácie je nevyhnutný.

Pozmeňujúci návrh 11

Návrh smernice
Článok 2 – odsek 2a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2a. Členské štáty sa môžu rozhodnúť, že 
výnimku uvedenú v odseku 2 písm. c) 
nebudú uplatňovať na balíky, asistenčné 
cestovné služby alebo samostatné cestovné 
služby zakúpené na základe rámcovej 
zmluvy s mimovládnou organizáciou, 
začínajúcim podnikom alebo malým 
a stredným podnikom.

Or. en

Odôvodnenie

Vylúčenie balíkov a asistenčných cestovných služieb zakúpených na základe rámcovej zmluvy 
so zamestnávateľom cestujúceho by sa nemalo vzťahovať na MVO a malé podniky, ktoré 
nemajú rovnaké finančné prostriedky ako väčšie spoločnosti. Bolo by to v súlade so 
smernicou o právach spotrebiteľov, ktorá členským štátom umožňuje uplatňovanie na MVO, 
začínajúce podniky alebo malé a stredné podniky (pozri odôvodnenie 13 smernice o právach 
spotrebiteľov).

Pozmeňujúci návrh 12

Návrh smernice
Článok 2 – odsek 2b (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2b. Táto smernica nebráni obchodníkom, 
aby cestujúcim ponúkali zmluvné 
podmienky, ktoré presahujú rámec 
ochrany ustanovenej v tejto smernici.
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Or. en

Odôvodnenie

Toto ustanovenie je v súlade s článkom 3 ods. 6 smernice o právach spotrebiteľov.

Pozmeňujúci návrh 13

Návrh smernice
Článok 3 – odsek 1 – bod 2 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. „balík služieb“ je kombinácia najmenej 
dvoch rôznych druhov služieb cestovného 
ruchu na účely tej istej cesty alebo 
dovolenky, ak:

2. „balík služieb“ je kombinácia najmenej 
dvoch rôznych druhov služieb cestovného 
ruchu na účely tej istej cesty alebo 
dovolenky bez ohľadu na distribučný 
kanál, ak:

Or. en

Pozmeňujúci návrh 14

Návrh smernice
Článok 3 – odsek 1 – bod 2 – písmeno b – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

b) bez ohľadu na to, či sa uzatvoria 
samostatné zmluvy s jednotlivými 
poskytovateľmi služieb cestovného ruchu, 
ide o služby:

b) bez ohľadu na to, či sa uzatvoria 
samostatné zmluvy s jednotlivými 
poskytovateľmi služieb cestovného ruchu, 
tieto služby spĺňajú niektoré z týchto 
kritérií:

Or. en

Odôvodnenie

Spotrebiteľom aj podnikom by malo byť jasné, že kritériá majú byť individuálne, a nie 
kumulatívne. Každé kritérium samostatne postačuje na to, aby kombinácia predstavovala 
„balík“ (v odôvodnení 10 sa uvádzajú „alternatívne kritériá“).
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Pozmeňujúci návrh 15

Návrh smernice
Článok 3 – odsek 1 – bod 2 – písmeno b – bod i

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

i) zakúpené z jedného miesta predaja v 
rámci jednej rezervácie,

i) zakúpené z jedného miesta predaja v 
rámci jednej rezervácie vrátane prípadov, 
kde sa uplatňuje oddelené účtovanie,

Or. en

Odôvodnenie

Súčasná smernica sa uplatňuje aj vtedy, ak ide o oddelené účtovanie (pozri článok 2 ods. 1 
smernice 90/314/EHS).

Pozmeňujúci návrh 16

Návrh smernice
Článok 3 – odsek 1 – bod 2 – písmeno b – bod v

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

v) zakúpené od jednotlivých obchodníkov
prostredníctvom prepojených on-line 
rezervačných systémov, pričom 
obchodníci si postúpia meno a ďalšie 
údaje cestujúceho potrebné na 
uskutočnenie rezervácie najneskôr vo 
chvíli potvrdenia rezervácie prvej služby;

v) zakúpené od rovnakého obchodníka 
prostredníctvom on-line rezervačných 
systémov;

Or. en

Odôvodnenie

Cieľom tohto pozmeňujúceho návrhu je zahrnúť do definície pojmu „balík cestovných 
služieb“ kombinácie predané on-line u rovnakého obchodníka. Služby, ktoré sa dajú využiť na 
základe zakliknutia, by mali patriť do rozsahu pôsobnosti asistenčných cestovných služieb. 
Pozri aj pozmeňujúci návrh 19.

Pozmeňujúci návrh 17

Návrh smernice
Článok 3 – odsek 1 – bod 5 – úvodná časť
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

5. „asistenčné cestovné služby“ sú 
kombináciou najmenej dvoch rôznych 
druhov služieb cestovného ruchu na účely 
tej istej cesty alebo dovolenky, ktoré 
nepredstavujú balík služieb, pričom 
výsledkom je uzavretie samostatných 
zmlúv s jednotlivými poskytovateľmi 
služieb cestovného ruchu, ak predajca 
sprostredkuje vytvorenie kombinácie 
služieb:

5. „asistenčné cestovné služby“ sú 
kombináciou najmenej dvoch rôznych 
druhov služieb cestovného ruchu na účely 
tej istej cesty alebo dovolenky, ktoré 
nepredstavujú balík služieb, pričom 
výsledkom je uzavretie samostatných 
zmlúv s jednotlivými poskytovateľmi 
služieb cestovného ruchu, ak jeden z týchto 
poskytovateľov služieb alebo predajca 
sprostredkuje vytvorenie kombinácie 
služieb:

Or. en

Odôvodnenie

Navrhovaný text je nejasný v súvislosti so vznikom asistenčných cestovných služieb, keď 
obchodník predáva cestovnú službu vo vlastnom mene a následne sprostredkuje uzatvorenie 
zmluvy medzi cestujúcim a iným poskytovateľom služieb. Pozmeňujúci návrh objasňuje, že ak 
predajca predáva svoju vlastnú službu (ako napríklad letecká spoločnosť letenku alebo 
železničná spoločnosť cestovný lístok) v kombinácii s ubytovaním alebo inou službou 
cestovného ruchu, patrí táto kombinácia do rozsahu pôsobnosti smernice.

Pozmeňujúci návrh 18

Návrh smernice
Článok 3 – odsek 1 – bod 5 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

a) na základe samostatných rezervácií
počas jednej návštevy na predajnom mieste 
alebo v rámci jedného kontaktu s 
predajným miestom; alebo

a) ak si cestujúci zvolí a potvrdí 
samostatnú platbu za každú cestovnú 
službu počas jednej návštevy na predajnom 
mieste alebo v rámci jedného kontaktu s 
predajným miestom a pred uzatvorením 
akéhokoľvek zmluvného záväzku sa mu 
poskytnú jasné a zreteľné informácie na 
trvalom nosiči, že nebude mať žiadne 
práva, ktoré sa podľa tejto smernice 
vzťahujú výhradne na cestujúcich 
využívajúcich balíky služieb, pokiaľ si 
nezakúpi kombináciu cestovných služieb 
za podmienok uvedených v bode 2 písm. b;
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Or. en

Pozmeňujúci návrh 19

Návrh smernice
Článok 3 – odsek 1 – bod 5 – písmeno aa (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

aa) zakúpené od jednotlivých 
obchodníkov prostredníctvom 
prepojených on-line rezervačných 
systémov, pričom obchodníci si postúpia 
meno a údaje cestujúceho potrebné na 
uskutočnenie rezervácie najneskôr vo 
chvíli potvrdenia rezervácie prvej služby;

Or. en

Odôvodnenie

Cieľom tohto pozmeňujúceho návrhu je začleniť služby, ktoré sa dajú využiť na základe 
zakliknutia, do rozsahu pôsobnosti asistenčných cestovných služieb. Znenie sa preberá 
z bodu 2 písm. b) bod v) s úpravami, ktoré sú nevyhnutné na zaistenie toho, aby každý prenos 
údajov medzi prepojenými on-line rezervačnými systémami postačoval na vznik asistenčnej 
cestovnej služby, keď je jeho výsledkom kombinácia cestovných služieb pre tú istú cestu. Ak by 
mali spotrebitelia rozlišovať medzi typmi postúpených údajov, bolo by pre nich veľmi 
komplikované určiť, aký typ dovolenky si rezervovali.

Pozmeňujúci návrh 20

Návrh smernice
Článok 3 – odsek 1 – bod 9 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

b) sprostredkúva obstarávanie služieb 
cestovného ruchu, ktoré sú súčasťou 
asistenčných cestovných služieb, a to tak, 
že pomáha cestujúcim pri uzatváraní 
samostatných zmlúv o službách cestovného 
ruchu s jednotlivými poskytovateľmi 
služieb;

b) sprostredkúva obstarávanie služieb 
cestovného ruchu, ktoré sú súčasťou 
asistenčných cestovných služieb, a to tak, 
že pomáha cestujúcim pri uzatváraní 
samostatných zmlúv o službách cestovného 
ruchu s jednotlivými poskytovateľmi 
služieb, pričom jeden z nich môže byť 
samotný predajca;
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Or. en

Odôvodnenie

Navrhovaný text je nejasný v súvislosti so vznikom asistenčných cestovných služieb, keď 
obchodník predáva cestovnú službu vo vlastnom mene a následne sprostredkuje uzatvorenie 
zmluvy medzi cestujúcim a iným poskytovateľom služieb. Pozmeňujúci návrh objasňuje, že ak 
predajca predáva svoju vlastnú službu (ako napríklad letecká spoločnosť letenku alebo 
železničná spoločnosť cestovný lístok) v kombinácii s ubytovaním alebo inou službou 
cestovného ruchu, patrí táto kombinácia do rozsahu pôsobnosti smernice.

Pozmeňujúci návrh 21

Návrh smernice
Článok 4 – odsek 1 – písmeno a – bod i

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

i) destinácia cesty (ciest), trasa a dĺžka 
pobytu aj s dátumami;

i) destinácia cesty (ciest), trasa a dĺžka 
pobytu aj s dátumami a počet zahrnutých 
prenocovaní;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 22

Návrh smernice
Článok 4 – odsek 1 – písmeno a – bod iii

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

iii) umiestnenie, hlavné znaky a turistická 
kategória ubytovania;

iii) umiestnenie, hlavné znaky, turistická 
kategória a pokiaľ je to možné, názov 
ubytovania vrátane kategórie izby a jej 
hlavných charakteristík;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 23

Návrh smernice
Článok 4 – odsek 1 – písmeno a – bod iiia (nový)
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

iiia) podrobný opis služieb, ktoré sú 
k dispozícii v mieste ubytovania, vrátane 
informácií o všetkých okolnostiach, ktoré 
by mohli znížiť kvalitu služieb;

Or. en

Odôvodnenie

K okolnostiam, ktoré by mohli znížiť kvalitu služieb, patria napríklad práce pri hoteli alebo 
v jeho blízkosti, zariadenia v zlom stave alebo nefunkčné zariadenia.

Pozmeňujúci návrh 24

Návrh smernice
Článok 4 – odsek 1 – písmeno a – bod iiib (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

iiib) cieľová skupina daného balíka 
a ubytovania;

Or. en

Odôvodnenie

Spotrebitelia by mali byť informovaní o cieľovej skupine ponúkaného balíka a ubytovania 
(napr. rodina s deťmi, starší ľudia, zážitkové cestovanie atď.).

Pozmeňujúci návrh 25

Návrh smernice
Článok 4 – odsek 1 – písmeno a – bod vii

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

vii) či je počas predmetnej cesty alebo 
dovolenky zaručený prístup pre osoby so 
zníženou pohyblivosťou;

vii) na požiadanie, či je počas predmetnej 
cesty alebo dovolenky zaručený prístup pre 
osoby so zníženou pohyblivosťou;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 26

Návrh smernice
Článok 4 – odsek 1 – písmeno ca (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

ca) či má cestujúci právo odstúpiť od 
zmluvy, a ak áno, podmienky, lehoty 
a postupy na vykonanie tohto práva;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 27

Návrh smernice
Článok 4 – odsek 1 – písmeno da (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

da) informácie o ochrane pred platobnou 
neschopnosťou a poistení zodpovednosti 
za škodu na strane organizátora 
a predajcu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 28

Návrh smernice
Článok 4 – odsek 1 – písmeno f

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

f) všeobecné informácie o pasových a 
vízových požiadavkách, vrátane 
približných lehôt na vybavenie víz pre 
štátnych príslušníkov príslušného 
členského štátu (príslušných členských 
štátov), a informácie o zdravotných 
formalitách;

f) všeobecné informácie o pasových a 
vízových požiadavkách vrátane približných 
lehôt na vybavenie víz pre štátnych 
príslušníkov príslušného členského štátu 
(príslušných členských štátov) a na 
požiadanie pre príslušného cestujúceho 
podľa jeho štátnej príslušnosti a 
informácie o zdravotných formalitách;

Or. en



PA\1010679SK.doc 19/43 PE524.534v01-00

SK

Odôvodnenie

Niektorí obchodníci vykladajú túto povinnosť úzko. Informácie o vízových požiadavkách preto 
poskytujú iba pre štátnych príslušníkov krajiny, v ktorej má obchodník sídlo.

Pozmeňujúci návrh 29

Návrh smernice
Článok 4 – odsek 1 – písmeno ga (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

ga) dostupné vnútorné postupy 
vybavovania sťažností, ako aj možnosti 
a lehoty na získanie náhrady pri 
mimosúdnom riešení sťažností 
a mimosúdnych postupoch uplatňovania 
nárokov na nápravu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 30

Návrh smernice
Článok 4 – odsek 1 – písmeno gb (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

gb) v prípade potreby informácie 
o možných rizikách v mieste destinácie 
alebo v jej bezprostrednej blízkosti, pokiaľ 
ide o prírodné katastrofy, verejné zdravie, 
verejný poriadok, terorizmus atď.;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 31

Návrh smernice
Článok 4 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Informácie uvedené v odseku 1 sa 2. Informácie uvedené v odseku 1 sa 
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poskytujú jasným a zreteľným spôsobom. poskytujú jasným a zreteľným spôsobom. 
V prípade zmlúv uzatvorených mimo 
prevádzkových priestorov sa informácie 
poskytujú aj v papierovej podobe.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 32

Návrh smernice
Článok 5 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Členské štáty zabezpečia, aby 
organizátor nemohol zmeniť informácie 
poskytnuté cestujúcemu podľa článku 4 
písm. a), c), d), e) a g), pokiaľ si 
organizátor nevyhradil právo na zmenu 
týchto informácií a neoznámil cestujúcemu 
všetky zmeny jasným a zreteľným 
spôsobom pred uzavretím zmluvy.

1. Členské štáty zabezpečia, aby 
organizátor nemohol zmeniť informácie 
poskytnuté cestujúcemu podľa článku 4 
písm. a), c), ca), d), e), g) a ga), pokiaľ si 
organizátor nevyhradil právo na zmenu 
týchto informácií a neoznámil cestujúcemu 
všetky zmeny jasným a zreteľným 
spôsobom pred uzavretím zmluvy.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 33

Návrh smernice
Článok 6 – odsek 2 – písmeno d

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

d) názov, fyzická adresa, telefónne číslo a 
e-mailová adresa zástupcu organizátora v 
danej destinácii alebo kontaktné miesto, na 
ktoré sa cestujúci v prípade ťažkostí môže 
obrátiť so žiadosťou o pomoc, alebo v 
prípade, keď takýto zástupca alebo 
kontaktné miesto neexistujú, núdzové 
telefónne číslo alebo uvedenie inej 
možnosti skontaktovať sa s organizátorom;

d) názov, fyzická adresa, telefónne číslo 
(prevádzkované za základnú sadzbu 
a s časom čakania maximálne päť minút) 
a e-mailová adresa zástupcu organizátora v 
danej destinácii alebo kontaktné miesto, na 
ktoré sa cestujúci v prípade ťažkostí môže 
obrátiť so žiadosťou o pomoc, alebo v 
prípade, keď takýto zástupca alebo 
kontaktné miesto neexistujú, núdzové 
telefónne číslo (prevádzkované za 
základnú sadzbu a s časom čakania 
maximálne päť minút) alebo uvedenie inej 
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možnosti skontaktovať sa s organizátorom;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 34

Návrh smernice
Článok 6 – odsek 2 – písmeno f

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

f) v prípade, keď na základe balíka služieb 
zahŕňajúceho ubytovanie cestujú maloleté 
osoby, informácie umožňujúce nadviazať 
priamy kontakt s nimi alebo s osobou, 
ktorá za ne v mieste pobytu nesie 
zodpovednosť;

f) v prípade, keď na základe balíka služieb 
zahŕňajúceho ubytovanie cestujú maloleté 
osoby bez rodiča alebo zákonného 
zástupcu, informácie umožňujúce 
nadviazať priamy kontakt s nimi alebo s 
osobou, ktorá za ne v mieste pobytu nesie 
zodpovednosť;

Or. en

Odôvodnenie

Malo by sa objasniť, že tieto informácie sa poskytujú, iba ak je maloletá osoba bez sprievodu. 
Inak by organizátori museli takéto informácie poskytovať v prípadoch, keď maloletá osoba 
cestuje spolu so svojimi rodičmi alebo s rodinou.

Pozmeňujúci návrh 35

Návrh smernice
Článok 6 – odsek 2 – písmeno g

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

g) informácie o dostupných alternatívnych 
a on-line možností riešenia sporov.

g) informácie o dostupných vnútorných 
postupoch vybavovania sťažností, ako aj 
o možnostiach a lehotách na získanie 
náhrady pri mimosúdnom riešení 
sťažností a mimosúdnych postupoch 
uplatňovania nárokov na nápravu.

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 36

Návrh smernice
Článok 7 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Členské štáty zabezpečia, aby cestujúci 
potom, ako poskytol organizátorovi s 
primeraným časovým predstihom pred 
začiatkom balíka služieb na trvalom nosiči 
príslušné oznámenie, mohol previesť 
zmluvu na osobu, ktorá spĺňa všetky 
podmienky vzťahujúce sa na predmetnú 
zmluvu.

1. Členské štáty zabezpečia, aby cestujúci 
potom, ako poskytol organizátorovi alebo 
predajcovi s primeraným časovým 
predstihom pred začiatkom balíka služieb 
na trvalom nosiči príslušné oznámenie, 
mohol previesť zmluvu na osobu, ktorá 
spĺňa všetky podmienky vzťahujúce sa na 
predmetnú zmluvu.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 37

Návrh smernice
Článok 8 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Zvýšenie ceny uvedené v odseku 1 
nesmie presiahnuť 10 % z ceny balíka 
služieb.

2. Zvýšenie ceny uvedené v odseku 1 
nesmie presiahnuť 5 % z ceny balíka 
služieb.

Or. en

Odôvodnenie

Hranica 10 % by predstavovala pre cestujúceho neprimeranú záťaž, najmä pri vysokej cene 
balíka a/alebo v prípade viacerých účastníkov v súvislosti s jedným balíkom, napr. rodiny 
(platba dodatočných 10 % pre každého člena). Vo vnútroštátnych predpisoch niekoľkých 
štátov, ktoré umožňujú zvýšenie ceny, sa stanovuje nižšia miera, než je 10 %, a v iných 
krajinách sa zvýšenie nepovoľuje vôbec alebo spotrebiteľ môže v dôsledku zvýšenia zrušiť 
zmluvu.

Pozmeňujúci návrh 38

Návrh smernice
Článok 8 – odsek 3
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3. Zvýšenie ceny uvedené v odseku 1 je 
platné iba vtedy, ak organizátor predloží 
cestujúcemu na trvalom nosiči oznámenie 
o tejto skutočnosti, spolu s odôvodnením a 
výpočtom, najneskôr 20 dní pred 
začiatkom balíka služieb.

3. Zvýšenie ceny uvedené v odseku 1 je 
platné iba vtedy, ak organizátor predloží 
cestujúcemu na trvalom nosiči oznámenie 
o tejto skutočnosti, spolu s odôvodnením a 
výpočtom, najneskôr 30 dní pred 
začiatkom balíka služieb.

Or. en

Odôvodnenie

Cestujúci by mal poznať konečnú cenu produktu v dostatočnom čase pred začiatkom balíka 
služieb, aby mohol v prípade potreby ukončiť zmluvu a realizovať alternatívne cestovné 
služby.

Pozmeňujúci návrh 39

Návrh smernice
Článok 8 – odsek 3a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3a. Ak cestujúci neakceptuje zvýšenie 
ceny uvedené v odseku 2, je oprávnený 
ukončiť zmluvu bez sankcie.

Or. en

Odôvodnenie

Tento pozmeňujúci návrh poskytuje cestujúcemu právo ukončiť zmluvu bez sankcie. Je to 
v súlade s ustanoveniami súčasnej smernice v súvislosti s výrazným zvýšením ceny.

Pozmeňujúci návrh 40

Návrh smernice
Článok 9 – odsek 1 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

a) organizátor si v zmluve toto právo 
vyhradil,

a) organizátor predloží platný dôvod, ktorý 
je uvedený v zmluve,
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Or. en

Odôvodnenie

Zosúladenie s bodom j) prílohy smernice o nekalých podmienkach v spotrebiteľských 
zmluvách.

Pozmeňujúci návrh 41

Návrh smernice
Článok 9 – odsek 2 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Ak organizátor pred začiatkom balíka 
služieb musí výrazne zmeniť niektorý z 
hlavných znakov služieb cestovného ruchu 
vymedzených v článku 4 ods. 1 písm. a), 
alebo osobitné požiadavky uvedené v 
článku 6 ods. 2 písm. a), organizátor bez 
zbytočného odkladu informuje cestujúceho 
jasným a zreteľným spôsobom na trvalom 
nosiči o:

2. Ak organizátor pred začiatkom balíka 
služieb musí výrazne zmeniť niektorý z 
hlavných znakov služieb cestovného ruchu 
vymedzených v článku 4 ods. 1 písm. a), 
alebo osobitné požiadavky uvedené v 
článku 6 ods. 2 písm. a), organizátor bez 
zbytočného odkladu informuje cestujúceho 
o navrhovaných zmenách jasným a 
zreteľným spôsobom na trvalom nosiči. 
Cestujúci je oprávnený:

a) navrhovaných zmenách a a) ukončiť zmluvu bez sankcie; alebo
b) skutočnosti, že cestujúci môže v 
stanovenej primeranej lehote ukončiť 
zmluvu bez sankcie a ak tak neurobí, 
navrhovaná zmena sa bude považovať za 
prijatú.

b) akceptovať zmeny; alebo

c) na ponuku balíka rovnakej, nižšej alebo 
vyššej kvality.

Or. en

Odôvodnenie

Článok 4 ods. 5 súčasnej smernice poskytuje cestujúcemu právo, aby dostal ponuku balíka 
služieb rovnakej, nižšej alebo vyššej kvality namiesto ukončenia zmluvy. Povolenie zo strany 
cestujúceho by malo mať formu výslovného súhlasu, a nie tichej zhody.

Pozmeňujúci návrh 42

Návrh smernice
Článok 9 – odsek 3
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3. Keď zmeny v zmluve podľa odseku 2 
vedú k zníženiu kvality balíka služieb 
alebo k zníženiu nákladov naň, cestujúci 
má nárok na primerané zníženie ceny.

3. Keď zmeny v zmluve alebo náhradný 
balík podľa odseku 2 vedú k zníženiu 
kvality balíka služieb alebo k zníženiu 
nákladov naň, cestujúci má nárok na 
primerané zníženie ceny.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 43

Návrh smernice
Článok 9 – odsek 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

4. Ak sa zmluva ukončí podľa odseku 2 
písm. b), organizátor refunduje všetky 
platby prijaté od cestujúceho do štrnástich 
dní po ukončení zmluvy. Cestujúci má 
prípadne nárok na náhradu v súlade s 
článkom 12.

4. Ak sa zmluva ukončí podľa odseku 2 
písm. a), organizátor refunduje všetky 
platby prijaté od cestujúceho do štrnástich 
dní po ukončení zmluvy. Cestujúci má 
prípadne nárok na náhradu v súlade s 
článkom 12.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 44

Návrh smernice
Článok 10 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Členské štáty zabezpečia, aby cestujúci 
mohol zmluvu ukončiť pred začiatkom 
balíka služieb, a to za platbu primeranej 
náhrady organizátorovi. Zmluva môže 
stanoviť primerané štandardné poplatky za 
stornovanie pri zohľadnení dátumu 
ukončenia zmluvy, obvyklej úspory 
nákladov a príjmov z alternatívnych 
možností poskytnutia cestovných služieb. 
Ak štandardné poplatky za stornovanie nie 

1. Členské štáty zabezpečia, aby cestujúci 
mohol zmluvu ukončiť pred začiatkom 
balíka služieb, a to za platbu primeranej 
náhrady organizátorovi. Zmluva môže 
stanoviť primerané štandardné poplatky za 
stornovanie pri zohľadnení dátumu 
ukončenia zmluvy, obvyklej úspory 
nákladov a príjmov z alternatívnych 
možností poskytnutia cestovných služieb. 
Ak štandardné poplatky za stornovanie nie 
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sú stanovené, výška náhrady zodpovedá 
cene balíka služieb zníženej o výšku 
nákladov, ktoré organizátor nevynaložil.

sú stanovené, výška náhrady zodpovedá 
cene balíka služieb zníženej o výšku 
nákladov, ktoré organizátor preukázateľne 
nevynaložil a ktoré nemožno získať späť 
od poskytovateľov služieb alebo 
prostredníctvom alternatívnych možností 
poskytnutia cestovných služieb. Poplatky 
za ukončenie zmluvy vrátane správnych 
poplatkov nie sú neprimerané ani 
nadmerne vysoké.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 45

Návrh smernice
Článok 10 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Cestujúci má právo ukončiť zmluvu pred 
začiatkom balíka služieb bez úhrady 
náhrady organizátorovi v prípade, keď v 
mieste destinácie alebo v jej bezprostrednej 
blízkosti nastanú neodvrátiteľné a 
mimoriadne okolnosti, ktoré významne 
ovplyvnia poskytovanie balíka služieb.

2. Cestujúci má právo ukončiť zmluvu pred 
začiatkom balíka služieb bez úhrady 
náhrady organizátorovi v prípade, keď v 
mieste destinácie alebo v jej bezprostrednej 
blízkosti nastanú alebo s pravdepodobne 
nastanú neodvrátiteľné a mimoriadne 
okolnosti, ktoré významne ovplyvnia 
poskytovanie balíka služieb.

Za neodvrátiteľné a mimoriadne 
okolnosti sa považujú okolnosti, v
súvislosti s ktorými spoľahlivé a 
verejnosti dostupné správy – napríklad 
odporúčania vydané orgánmi členského 
štátu – odrádzajú obyvateľov od 
cestovania do predmetnej destinácie.

Or. en

Odôvodnenie

Neodvrátiteľné a mimoriadne okolnosti by sa nemali hodnotiť na základe vlastného názoru 
cestujúceho, ale vychádzať z objektívnych kritérií (odporúčania členských štátov v súvislosti 
s cestovaním). Možno to dosiahnuť vložením poslednej vety odôvodnenia 26 do článku 10 
ods. 2.
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Pozmeňujúci návrh 46

Návrh smernice
Článok 10 – odsek 2a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2a. Cestujúci má právo ukončiť zmluvu 
pred začiatkom balíka služieb bez úhrady 
náhrady organizátorovi v prípade 
neodvrátiteľných a mimoriadnych 
okolností v súvislosti so svojou osobou, 
predovšetkým v prípade ťažkej nehody, 
vážnej choroby alebo úmrtia v rodine, 
pokiaľ sú tieto incidenty primerane 
zdokumentované.

Or. en

Odôvodnenie

Nebolo by spravodlivé, keby sa organizátorovi umožnilo zrušiť balík cestovných služieb 
z dôvodu neodvrátiteľných a mimoriadnych okolností (článok 10 ods. 3 písm. b), pričom 
cestujúcemu by sa táto možnosť neposkytla. V dôsledku neexistujúcej reciprocity by to 
vytvorilo nerovnováhu medzi právami a povinnosťami strán. Smernica by teda mala 
poskytovať cestujúcemu rovnaké právo ukončiť zmluvu v dôsledku mimoriadnych okolností 
v jeho osobnej sfére.

Pozmeňujúci návrh 47

Návrh smernice
Článok 10 – odsek 3 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3. Organizátor môže zmluvu ukončiť bez 
úhrady náhrady cestujúcemu, ak:

3. Organizátor môže zmluvu ukončiť bez 
úhrady náhrady cestujúcemu iba v týchto 
prípadoch:

Or. en

Pozmeňujúci návrh 48

Návrh smernice
Článok 10 – odsek 3 – písmeno a
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

a) počet účastníkov prihlásených na balík 
služieb je nižší ako minimálny počet 
účastníkov stanovený v zmluve a 
organizátor oznámi cestujúcemu ukončenie 
zmluvy v lehote stanovenej v zmluve a 
najneskôr 20 dní pred začiatkom balíka 
služieb; alebo

a) počet účastníkov prihlásených na balík 
služieb je nižší ako minimálny počet 
účastníkov stanovený v zmluve a 
organizátor oznámi cestujúcemu ukončenie 
zmluvy v lehote stanovenej v zmluve a 
najneskôr 20 dní pred začiatkom balíka 
služieb za predpokladu, že cestujúcemu 
ponúkne náhradný balík služieb rovnakej 
alebo vyššej kvality za rovnakú alebo 
nižšiu cenu; alebo

Or. en

Odôvodnenie

Keďže obľúbené balíky sú často vypredané veľmi skoro pred začiatkom dovolenkovej sezóny, 
pre cestujúceho by bolo ťažké nájsť v krátkej lehote vhodný náhradný balík za primeranú 
cenu.

Pozmeňujúci návrh 49

Návrh smernice
Článok 11 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Členské štáty zabezpečia, aby 
zodpovednosť za poskytnutie služieb 
cestovného ruchu uvedených v zmluve 
niesol organizátor, a to bez ohľadu na to, či 
má tieto služby poskytnúť on sám, alebo 
prostredníctvom iných poskytovateľov 
služieb.

1. Členské štáty zabezpečia, aby spoločnú 
a nerozdielnu zodpovednosť za 
poskytnutie služieb cestovného ruchu 
uvedených v zmluve niesli organizátor a 
predajca, a to bez ohľadu na to, či majú
tieto služby poskytnúť oni sami, alebo 
prostredníctvom iných poskytovateľov 
služieb.

Or. en

Odôvodnenie

Uloženie zodpovednosti iba jednej strane by sťažilo uplatňovanie a využívanie práv 
cestujúcich, konkrétne pri cezhraničnom zakúpení, t. j. keď organizátor nie je usadený 
v krajine pobytu spotrebiteľa. Súčasná smernica ponecháva rozhodnutie o tom, kto by mal byť 
zodpovedný voči spotrebiteľovi, na voľnej úvahe členských štátov. Zásada spoločnej 
zodpovednosti sa už vyskytuje na rôznych stupňov v mnohých členských štátoch.
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Pozmeňujúci návrh 50

Návrh smernice
Článok 11 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Ak niektorá z predmetných služieb nie je 
poskytnutá v súlade so zmluvou, 
organizátor zabezpečí nápravu nedodržania 
ustanovení zmluvy, pokiaľ by to nebolo 
neprimerané.

2. Ak niektorá z predmetných služieb nie je 
poskytnutá v súlade so zmluvou, 
organizátor zabezpečí nápravu nedodržania 
ustanovení zmluvy.

Or. en

Odôvodnenie

Takéto obmedzenie zodpovednosti v súčasnej smernici neexistuje. Mohlo by sa vykladať tak, 
že organizátorovi umožňuje odmietnuť akúkoľvek zodpovednosť v plnom rozsahu, ak tvrdí, že 
náprava nedodržania ustanovení zmluvy je neprimeraná.

Pozmeňujúci návrh 51

Návrh smernice
Článok 11 – odsek 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

5. Ak v dôsledku neodvrátiteľných a 
mimoriadnych okolností nie je možné 
zabezpečiť včasný návrat cestujúceho, 
organizátor znáša náklady na 
pokračovanie pobytu do výšky 100 EUR 
za noc, a to najviac tri noci na jedného 
cestujúceho.

vypúšťa sa

Or. en

Odôvodnenie

Toto obmedzenie je protichodné k všeobecnej povinnosti organizátora v súvislosti so 
starostlivosťou a pomocou a súčasná smernica ho neobsahuje. Základná povaha balíka 
cestovných služieb, poskytovať v porovnaní s inými produktmi cestovných služieb pridanú 
hodnotu, si povinnosť poskytovania pomoci vyžaduje ešte viac v prípadoch neodvrátiteľných 
a mimoriadnych okolností.
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Pozmeňujúci návrh 52

Návrh smernice
Článok 11 – odsek 6

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

6. Obmedzenie nákladov uvedené v 
odseku 5 sa nevzťahuje na osoby so 
zníženou pohyblivosťou v zmysle 
nariadenia Európskeho parlamentu a 
Rady (ES) č. 1107/2006 z 5. júla 2006 o 
právach zdravotne postihnutých osôb a 
osôb so zníženou pohyblivosťou v leteckej 
doprave, ani na žiadnu osobu, ktorá ich 
sprevádza, na tehotné ženy a deti bez 
sprievodu, a ani na osoby, ktoré potrebujú 
osobitnú lekársku pomoc, ak bol 
organizátor o ich osobitných potrebách 
informovaný najneskôr 48 hodín pred 
začiatkom balíka služieb. Organizátor sa 
nemôže odvolávať na neodvrátiteľné a 
mimoriadne okolnosti v snahe obmedziť 
náklady uvedené v odseku 5, ak sa na 
takéto okolnosti nemôže odvolať podľa 
uplatniteľných právnych predpisov Únie 
príslušný poskytovateľ dopravných 
služieb.

vypúšťa sa

Or. en

Odôvodnenie

Toto obmedzenie je protichodné k všeobecnej povinnosti organizátora v súvislosti so 
starostlivosťou a pomocou a súčasná smernica ho neobsahuje. Základná povaha balíka 
cestovných služieb, poskytovať v porovnaní s inými produktmi cestovných služieb pridanú 
hodnotu, si povinnosť poskytovania pomoci vyžaduje ešte viac v prípadoch neodvrátiteľných 
a mimoriadnych okolností.

Pozmeňujúci návrh 53

Návrh smernice
Článok 11 – odsek 7a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

7a. V prípadoch, keď je hlavná 
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zodpovednosť za neposkytnutie služby 
zahrnutej v zmluve na dopravcovi, 
organizátor ho môže žiadať o náhradu 
škody, ktorú spôsobil cestujúcemu tým, že 
cestujúci nemohol využiť služby 
obsiahnuté v balíku. 

Or. en

Odôvodnenie

V odôvodnení 31 sa zdôrazňuje, že „zodpovednosťou organizátora nie je dotknuté právo 
žiadať odškodnenie od tretích strán, vrátane poskytovateľov služieb“. Na účely zabezpečenia 
právnej istoty sa to musí odrážať v článkoch. Dopravca zohráva pri zabezpečení efektívneho 
priebehu balíka cestovných služieb kľúčovú úlohu. Významné meškanie alebo stornovanie 
môže mať zásadný vplyv na ostatnú časť cesty, ktorá zahŕňa ďalšie služby, napr. plavbu, 
pričom nejde o zodpovednosť organizátora.

Pozmeňujúci návrh 54

Návrh smernice
Článok 12 – odsek 3 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3. Cestujúci nemá nárok na zníženie ceny 
ani na náhradu škody, ak:

3. Cestujúci nemá nárok na náhradu škody, 
ak:

Or. en

Odôvodnenie

Návrh sa v rovnakej schéme zameriava na náhradu pri zavinení a nápravu v podobe zníženia 
ceny v prípade nedodržania ustanovení zmluvy.  Cestujúci by mal mať nárok na zníženie ceny 
v prípade neposkytnutia balíka služieb alebo jeho nevhodného poskytnutia v dôsledku 
mimoriadnych okolností alebo v dôsledku zavinenia, ktoré možno pripísať tretej strane.

Pozmeňujúci návrh 55

Návrh smernice
Článok 12 – odsek 3 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

b) cestujúci neoznámi organizátorovi bez 
zbytočného odkladu akýkoľvek prípad 
nedodržiavania ustanovení zmluvy, ktorý 

vypúšťa sa
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zistil priamo na mieste, hoci uvedená 
požiadavka na poskytnutie informácií 
bola v zmluve jasne a výslovne stanovená 
a nárok cestujúceho je vzhľadom na dané 
okolnosti odôvodnený.

Or. en

Odôvodnenie

Sankcionovanie okamžitého neoznámenia nie je spravodlivé ani primerané. Neexistuje 
v nijakom inom spotrebiteľskom právnom predpise EÚ a je v rozpore so všeobecným právom 
na náhradu pri nedodržaní ustanovení zmluvy. Cestujúcemu by v oznamovaní informácií 
o nedržiavaní ustanovení zmluvy mohli zabrániť rôzne dôvody (neexistujúce internetové 
pripojenie, vzdialená oblasť, neprístupný organizátor atď.). Takéto obmedzenie v súčasnej 
smernici neexistuje. Znamenalo by to zníženie existujúcej úrovne ochrany.

Pozmeňujúci návrh 56

Návrh smernice
Článok 12 – odsek 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

4. Pokiaľ medzinárodné dohovory, ktorými 
je Únia viazaná, obmedzujú rozsah 
náhrady alebo podmienky, za akých ju má 
zaplatiť poskytovateľ služby, ktorá je 
súčasťou balíka služieb, rovnaké 
obmedzenia sa vzťahujú aj na organizátora. 
Pokiaľ medzinárodné dohovory, ktorými 
Únia nie je viazaná, obmedzujú rozsah 
náhrady, ktorú má zaplatiť poskytovateľ 
služby, členské štáty môžu primerane 
obmedziť náhradu, ktorú má zaplatiť 
organizátor. V ostatných prípadoch môže 
zmluva obmedziť náhradu, ktorú má 
zaplatiť organizátor, pokiaľ sa toto 
obmedzenie nevzťahuje na škodu na 
zdraví, na úmyselne spôsobenú škodu 
alebo na škodu zavinenú z hrubej 
nedbanlivosti, a pokiaľ náhrada 
nepredstavuje menej ako trojnásobok 
celkovej ceny balíka služieb.

4. Pokiaľ medzinárodné dohovory, ktorými 
je Únia viazaná, obmedzujú rozsah 
náhrady alebo podmienky, za akých ju má 
zaplatiť poskytovateľ služby, ktorá je 
súčasťou balíka služieb, rovnaké 
obmedzenia sa vzťahujú aj na organizátora. 
Pokiaľ medzinárodné dohovory, ktorými 
Únia nie je viazaná, obmedzujú rozsah 
náhrady, ktorú má zaplatiť poskytovateľ 
služby, členské štáty môžu primerane 
obmedziť náhradu, ktorú má zaplatiť 
organizátor.

Or. en
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Odôvodnenie

Možnosť obmedziť v zmluve náhradu škody v niektorých členských štátoch neexistuje. Zásada 
úplnej harmonizácie by spôsobila, že výhodnejšie vnútroštátne zákony by sa museli zrušiť.

Pozmeňujúci návrh 57

Návrh smernice
Článok 15 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Členské štáty zabezpečia, aby 
organizátori a predajcovia, ktorí 
sprostredkúvajú obstarávanie asistenčných 
cestovných služieb a sú usadení na ich 
území, poskytovali záruku účinného a 
rýchleho vrátenia všetkých platieb 
uhradených cestujúcimi a, pokiaľ je v 
balíku služieb zahrnutá aj doprava 
cestujúcich, aj záruku účinného a rýchleho 
zabezpečenia návratu do vlasti v prípade 
platobnej neschopnosti.

1. Členské štáty zabezpečia, aby 
organizátori balíkov cestovných služieb a 
predajcovia, ktorí sprostredkúvajú 
obstarávanie asistenčných cestovných 
služieb a sú usadení na ich území, 
poskytovali záruku účinného a rýchleho 
vrátenia všetkých platieb uhradených 
cestujúcimi a ak je možné, pokračovanie 
balíka služieb v prípade ich platobnej 
neschopnosti alebo platobnej 
neschopnosti ktoréhokoľvek 
poskytovateľa služieb. Pokiaľ je v balíku 
služieb zahrnutá aj doprava cestujúcich, 
členské štáty zabezpečia, aby dopravcovia 
cestujúcich usadení na ich území 
poskytovali záruku vrátenia prostriedkov 
alebo účinného a rýchleho zabezpečenia 
návratu do vlasti v prípade svojej platobnej 
neschopnosti.

Or. en

Odôvodnenie

V odôvodnení 34 sa zdôrazňuje, že organizátori balíkov cestovných služieb a predajcovia 
asistenčných cestovných služieb sú povinní poskytovať záruku proti svojej vlastnej platobnej 
neschopnosti, ale aj proti platobnej neschopnosti ktoréhokoľvek poskytovateľa služieb 
v reťazci. Musí sa to objasniť v normatívnych ustanoveniach smernice. Ak je zahrnutá 
doprava cestujúcich, organizátor ani predajca by v prípade platobnej neschopnosti dopravcu 
nemali niesť zodpovednosť za vrátenie prostriedkov alebo za návrat cestujúcich do vlasti.

Pozmeňujúci návrh 58

Návrh smernice
Článok 16 – odsek 1
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Ochranu pred platobnou neschopnosťou, 
ktorú organizátor alebo predajca 
sprostredkujúci obstarávanie asistenčných 
cestovných služieb získal podľa pravidiel 
členského štátu, v ktorom je usadený, 
ktorými sa transponuje článok 15, uznajú 
členské štáty ako ochranu pred platobnou 
neschopnosťou spĺňajúcu požiadavky ich 
vnútroštátnych predpisov na transpozíciu 
článku 15.

1. Ochranu pred platobnou neschopnosťou, 
ktorú organizátor, predajca sprostredkujúci 
obstarávanie asistenčných cestovných 
služieb alebo dopravca cestujúcich získal 
podľa pravidiel členského štátu, v ktorom 
je usadený, ktorými sa transponuje článok 
15, uznajú členské štáty ako ochranu pred 
platobnou neschopnosťou spĺňajúcu 
požiadavky ich vnútroštátnych predpisov 
na transpozíciu článku 15.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 59

Návrh smernice
Článok 16 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3. Centrálne kontaktné miesta si navzájom 
sprístupnia všetky potrebné informácie o 
príslušných vnútroštátnych systémoch na 
ochranu pred platobnou neschopnosťou a 
totožnosť orgánu alebo orgánov, ktoré 
poskytujú ochranu pred platobnou 
neschopnosťou jednotlivým obchodníkom 
usadeným na ich území. Navzájom si 
umožnia prístup ku všetkým zoznamom 
organizátorov a predajcov, ktorí 
sprostredkúvajú obstarávanie asistenčných 
cestovných služieb a spĺňajú požiadavky na 
ochranu pred platobnou neschopnosťou.

3. Centrálne kontaktné miesta si navzájom 
sprístupnia všetky potrebné informácie o 
príslušných vnútroštátnych systémoch na 
ochranu pred platobnou neschopnosťou a 
totožnosť orgánu alebo orgánov, ktoré 
poskytujú ochranu pred platobnou 
neschopnosťou jednotlivým obchodníkom 
usadeným na ich území. Navzájom si 
umožnia prístup ku všetkým zoznamom 
organizátorov, predajcov, ktorí 
sprostredkúvajú obstarávanie asistenčných 
cestovných služieb, a dopravcov 
cestujúcich a spĺňajú požiadavky na 
ochranu pred platobnou neschopnosťou.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 60

Návrh smernice
Článok 16 – odsek 4
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

4. Ak má členský štát pochybnosti o 
ochrane pred platobnou neschopnosťou 
organizátora alebo predajcu, ktorý 
sprostredkúva obstarávanie asistenčných 
cestovných služieb a pôsobí na jeho území, 
avšak usadený je v inom členskom štáte, o 
objasnenie požiada členský štát usadenia. 
Členské štáty odpovedajú na žiadosti z 
iných členských štátov najneskôr do 
pätnástich pracovných dní od ich 
doručenia.

4. Ak má členský štát pochybnosti o 
ochrane pred platobnou neschopnosťou 
organizátora, predajcu, ktorý sprostredkúva 
obstarávanie asistenčných cestovných 
služieb, alebo dopravcu cestujúcich a 
pôsobí na jeho území, avšak usadený je v 
inom členskom štáte, o objasnenie požiada 
členský štát usadenia. Členské štáty 
odpovedajú na žiadosti z iných členských 
štátov najneskôr do pätnástich pracovných 
dní od ich doručenia.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 61

Návrh smernice
Článok 17 – odsek 1 – písmeno ba (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

ba) hlavné znaky cestovných služieb 
v rozsahu primeranom nosiču;

Or. en

Odôvodnenie

Pozri článok 5 ods. 1 písm. a) smernice o právach spotrebiteľov. „Nosič“ je nástroj 
používaný na šírenie informácií, napr. počítač alebo mobilný telefón.

Pozmeňujúci návrh 62

Návrh smernice
Článok 17 – odsek 1 – písmeno bb (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

bb) ak predané služby zahŕňajú 
ubytovanie, názov a turistickú kategóriu 
ubytovania vrátane kategórie izby a jej 
hlavných charakteristík;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 63

Návrh smernice
Článok 17 – odsek 1 – písmeno bc (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

bc) obchodné meno, fyzickú adresu, 
telefónne číslo a e-mailovú adresu 
predajcu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 64

Návrh smernice
Článok 17 – odsek 1 – písmeno bd (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

bd) celkovú cenu služieb vrátane daní aj 
všetkých prípadných dodatočných 
príplatkov, poplatkov a iných nákladov, 
alebo v prípade, keď tieto náklady vopred 
nemožno primerane vypočítať, 
upozornenie, že cestujúci bude možno 
musieť znášať takéto dodatočné náklady, 
a spôsob výpočtu konečnej ceny;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 65

Návrh smernice
Článok 17 – odsek 1 – písmeno be (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

be) informácie o metóde výpočtu 
nákladov, ktoré nemožno vopred určiť, 
vrátane možného zvýšenia ceny po 
uzatvorení zmluvy;
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Or. en

Pozmeňujúci návrh 66

Návrh smernice
Článok 17 – odsek 1 – písmeno bf (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

bf) spôsob platby a prípadne informácia o 
existencii a podmienkach záloh alebo 
iných finančných záruk, ktoré musí 
cestujúci zaplatiť alebo poskytnúť;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 67

Návrh smernice
Článok 17 – odsek 1 – písmeno bg (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

bg) ak sú zahrnuté dopravné služby, 
všeobecné informácie o pasových a 
vízových požiadavkách vrátane 
približných lehôt na vybavenie víz pre 
všetkých cestujúcich zahŕňajúcich 
štátnych príslušníkov iných členských 
štátov a informácie o zdravotných 
formalitách;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 68

Návrh smernice
Článok 17 – odsek 1 – písmeno bh (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

bh) v prípade potreby informácie 
o možných rizikách v mieste destinácie 
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alebo v jej bezprostrednej blízkosti, pokiaľ 
ide o prírodné katastrofy, verejné zdravie, 
verejný poriadok, terorizmus atď.;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 69

Návrh smernice
Článok 17 – odsek 1 – písmeno bi (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

bi) informácie, či má cestujúci právo 
odstúpiť od zmluvy, a ak áno, podmienky, 
lehoty a postupy na vykonanie tohto 
práva;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 70

Návrh smernice
Článok 17 – odsek 1 – písmeno bj (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

bj) informácie o vnútorných postupoch 
vybavovania sťažností, ako aj 
o možnostiach a lehotách na získanie 
náhrady pri mimosúdnom riešení 
sťažností a mimosúdnych postupoch 
uplatňovania nárokov na nápravu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 71

Návrh smernice
Článok 17 – odsek 1a (nový)
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1a. Ak predajcovia ponúkajúci asistenčné 
cestovné služby nespĺňajú požiadavky 
podľa odseku 1 písm. b), vzťahujú sa na 
nich rovnaké povinnosti ako na 
organizátorov balíkov cestovných služieb.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 72

Návrh smernice
Kapitola 6a (nová)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Samostatné cestovné služby

Or. en

Pozmeňujúci návrh 73

Návrh smernice
Článok 17a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Článok 17a
Požiadavky na uvedenie informácií 

v prípade predajcov, ktorí sprostredkúvajú 
samostatné cestovné služby

1. Členské štáty zabezpečia, aby predtým, 
ako sa cestujúci zaviaže zmluvou alebo 
inou tomu zodpovedajúcou ponukou 
predajcu, ktorý sprostredkúva samostatné 
služby vo vlastníctve iného poskytovateľa 
služieb, predajca uviedol jasným 
a zreteľným spôsobom:
a) hlavné znaky služby v rozsahu 
primeranom nosiču;
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b) ak sa predané služby týkajú ubytovania, 
názov a turistickú kategóriu ubytovania 
vrátane kategórie izby a jej hlavných 
charakteristík;
c) obchodné meno, fyzickú adresu, 
telefónne číslo a e-mailovú adresu 
predajcu;
d) celkovú cenu služby vrátane daní aj 
všetkých prípadných dodatočných 
príplatkov, poplatkov a iných nákladov, 
alebo v prípade, keď tieto náklady vopred 
nemožno primerane vypočítať, 
upozornenie, že cestujúci bude možno 
musieť znášať takéto dodatočné náklady, 
a spôsob výpočtu konečnej ceny;
e) informácie o metóde výpočtu nákladov, 
ktoré nemožno vopred určiť, vrátane 
možného zvýšenia ceny po uzatvorení 
zmluvy;
f) spôsob platby a prípadne informácia o 
existencii a podmienkach záloh alebo 
iných finančných záruk, ktoré musí 
cestujúci zaplatiť alebo poskytnúť;
g) v prípade dopravných služieb všeobecné 
informácie o pasových a vízových 
požiadavkách vrátane približných lehôt na 
vybavenie víz, ktoré sa vzťahujú 
cestujúceho podľa jeho štátnej 
príslušnosti, a informácie o zdravotných 
formalitách;
h) v prípade potreby informácie 
o možných rizikách v mieste destinácie 
alebo v jej bezprostrednej blízkosti, pokiaľ 
ide o prírodné katastrofy, verejné zdravie, 
verejný poriadok, terorizmus atď.;
i) informácie, či má cestujúci právo 
odstúpiť od zmluvy, a ak áno, podmienky, 
lehoty a postupy na vykonanie tohto 
práva;
j) informácie o vnútorných postupoch 
vybavovania sťažností, ako aj 
o možnostiach a lehotách na získanie 
náhrady pri mimosúdnom riešení 
sťažností a mimosúdnych postupoch 
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uplatňovania nárokov na nápravu;
2. Členské štáty zabezpečia, aby 
predajcovia, ktorí sprostredkúvajú 
samostatné služby vo vlastníctve iného 
poskytovateľa služieb, zasielali potvrdenie 
rezervácie bez zbytočného odkladu 
a najneskôr do 24 hodín od uskutočnenia 
rezervácie, pokiaľ nie je potrebné 
okamžité potvrdenie.
3. Členské štáty zabezpečia, aby 
predajcovia, ktorí sprostredkúvajú
samostatné služby vo vlastníctve iného 
poskytovateľa služieb, boli zodpovední za 
akékoľvek chyby, ktoré sa vyskytli pri 
rezervácii.

Or. en

Odôvodnenie

Spotrebiteľské organizácie informovali o niekoľkých prípadoch ujmy spotrebiteľa, v ktorých 
predaj samostatných služieb uskutočnil sprostredkovateľ. Je preto potrebné stanoviť určité 
minimálne povinnosti pre predávajúcich týchto služieb. Právna medzera v tejto oblasti by 
mohla predstavovať problém na trhu, kde existuje trend narastajúceho rozvoja, pokiaľ ide 
o predaj samostatných služieb tretími stranami, a tendencia spotrebiteľov organizovať svoje 
cestovanie samostatne.

Pozmeňujúci návrh 74

Návrh smernice
Článok 18a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Článok 18a
Povinnosti organizátorov alebo predajcov 

usadených mimo EHS
Členské štáty zabezpečia, aby sa na 
organizátora alebo predajcu 
sprostredkujúceho obstarávanie 
asistenčných cestovných služieb, ktorý je 
usadený mimo EHS a poskytuje priamy 
predaj na území členského štátu, 
vzťahovali povinnosti stanovené touto 
smernicou.
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Or. en

Odôvodnenie

Členské štáty by mali zaistiť, aby sa ustanovenia tejto smernice vzťahovali na všetky balíky 
služieb a asistenčné cestovné služby predané na ich území, a nie iba na tie, ktoré predali 
organizátori alebo predajcovia usadení na ich území.  Cestujúci, ktorí si v členskom štáte 
zakúpili balíky služieb a asistenčné cestovné služby, by mali mať nárok spoliehať sa ochranu 
podľa tejto smernice bez ohľadu na to, kde je organizátor alebo predajca usadený.

Pozmeňujúci návrh 75

Návrh smernice
Článok 18b (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Článok 18b
Formálne požiadavky týkajúce sa zmlúv

1. Členské štáty zabezpečia, aby všetky 
zmluvy, na ktoré sa vzťahuje táto 
smernica, boli formulované jasne a 
zrozumiteľne a ak sú v písomnej forme, 
aby boli čitateľné. Zmluva sa vystaví 
v rovnakom jazyku ako informácie pred 
uzatvorením zmluvy.
2. Zmluva sa poskytne na trvalom nosiči. 
V prípade zmlúv uzatvorených mimo 
prevádzkových priestorov sa zmluva 
poskytuje aj v papierovej podobe.
3. Ak sa zmluva uzatvára telefonicky, 
obchodník potvrdí cestujúcemu ponuku 
na trvalom nosiči a cestujúcemu vzniká 
záväzok len podpisom zmluvy alebo 
zaslaním svojho písomného súhlasu na 
trvalom nosiči.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 76

Návrh smernice
Článok 18c (nový)
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Článok 18
Právo na odstúpenie od zmluvy

1. Členské štáty zabezpečia, aby mal 
cestujúci na odstúpenie od zmluvy 
uzatvorenej na diaľku lehotu 24 hodín 
a na odstúpenie od zmluvy uzatvorenej 
mimo prevádzkových priestorov lehotu 
14 dní bez uvedenia dôvodu a bez 
akýchkoľvek poplatkov, ak obchodníkovi 
poskytne oznámenie na trvalom nosiči 
aspoň 48 hodín pred začiatkom cestovnej 
služby.
2. Obchodník vráti všetky platby, ktoré 
prijal od cestujúceho, bez zbytočného 
odkladu a najneskôr do 14 dní od dátumu, 
keď ho spotrebiteľ informoval o svojom 
rozhodnutí odstúpiť od zmluvy.
3. Ak obchodník neposkytol cestujúcemu 
jasným a zreteľným spôsobom informácie 
o práve na odstúpenie od zmluvy, 
cestujúci má právo ukončiť zmluvu bez 
sankcie. 

Or. en

Odôvodnenie

Analogicky s ustanoveniami o práve na odstúpenie od zmluvy v článku 9 ods. 1, článku 10 
ods. 1 a článku 13 ods. 1 smernice o právach spotrebiteľov, ktoré sa v súčasnosti v smernici 
o balíku cestovných služieb neuplatňujú.


