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KORTFATTAD MOTIVERING

I. Omarbetning av direktivet om paketresor

Konsumenter behöver ett särskilt skydd under resor, vilket var orsaken till att 
paketresedirektivet antogs 1990. Sedan dess har resemarknaden dock förändrats avsevärt. 
Internethandelns utveckling och liberaliseringen inom luftfartssektorn har förändrat det sätt 
som konsumenterna anordnar sina semestrar på. Konsumenterna intar en alltmer aktiv roll när 
de skräddarsyr sina semestrar allt efter sina särskilda krav och framför allt utnyttjar internet 
för att kombinera researrangemang snarare än välja färdiga resepaket.

Denna utveckling medför alltmer osäkerhet om vilka situationer och transaktioner som 
omfattas av EU:s regler om paketresor och vilka som utesluts. Konsumenterna inser ofta att 
de är okunniga om det skydd som de kan förvänta sig i en viss situation. Därför är det 
uppenbart att lagstiftningen måste uppdateras för att kunna omfatta säljmönster som inte 
existerade när det nuvarande direktivet antogs.

II. Föredragandens allmänna ståndpunkt

Föredraganden välkomnar kommissionens förslag, som syftar till att förtydliga och 
modernisera omfattningen av resenärernas skydd när de köper kombinationer av resetjänster 
för samma resa eller semester genom att inkludera särskilda onlineresepaket och assisterade 
researrangemang i det omarbetade direktivets tillämpningsområde. Detta kommer att leda till 
ökad öppenhet för alla aktörer på marknaden.

Föredragandens mål är följande:

– Säkerställa mer konkurrenskraftiga och rättvisa förhållanden för de företag som är 
verksamma på resemarknaden.

– Se till att alla konsumenter drar nytta av en hög nivå av skydd när de köper en kombination 
av resetjänster, oavsett distributionskanal, och samtidigt garantera att kostnaderna för att följa 
lagstiftningen blir rimliga för de nya aktörer som ingår i det omarbetade direktivets 
tillämpningsområde.

– Se till att resenärerna får bättre information om de reseprodukter som de köper, samtidigt 
som de garanteras tillgång till tydligare och mer effektiva rättsmedel om någonting går fel.

Därför lägger föredraganden fram ett antal ändringsförslag som syftar till att stärka 
kommissionsförslagets mål. Ändringsförslagen omfattar bland annat följande frågor:

i) Tillämpningsområde
Eftersom marknaden utvecklas snabbare än lagstiftningen är det nödvändigt att fastställa vilka 
kombinationer av resetjänster (på eller utanför internet) som ska ingå i direktivets 
tillämpningsområde. Föredraganden anser att definitionen av ”paketresa” behöver breddas 
och att den borde omfatta de flesta kombinationer av resetjänster som säljs till 
konsumenterna. Så kallade assisterade researrangemang bör dock erkännas som ett sätt att 
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framtidssäkra direktivet och tillhandahålla en lämplig nivå av skydd för konsumenten i 
händelse av obestånd hos någon av tjänsteleverantörerna. 

ii) Fristående resetjänster
I vissa avseenden skulle man kunna argumentera för att tillämpningsområdet för förslaget till 
direktiv inte är tillräckligt omfattande. ”Paketresor” håller på att bli alltmer passé. Sedan 
direktivet antogs 1990 har turist- och resemarknaden upplevt stora förändringar, och 
konsumenternas preferenser och attityder har likaledes utvecklats på denna marknad. Separata 
avtal för en enskild resetjänst är till exempel uttryckligen undantagna från direktivets 
tillämpningsområde. Konsumentorganisationerna har rapporterat om flera fall där 
konsumenten drabbats av nackdelar för att fristående resetjänster sålts via en mellanhand. I 
detta syfte föreslår föredraganden att mellanhänder som säljer fristående resetjänster bör
uppfylla vissa av de minimikrav som fastställs i direktivet. En lucka i lagstiftningen på detta 
område skulle vara problematisk på en marknad där tendensen är att man alltmer utvecklar 
försäljningen av fristående tjänster via tredje parter och där konsumenterna alltmer arrangerar 
sina resor på egen hand. 

iii) Harmoniseringsnivå

Det saknas en explicit bestämmelse om graden av harmonisering i det nuvarande förslaget. 
Fullständig harmonisering erbjuder en enhetlig konsumentskyddsnivå i hela EU men hindrar 
medlemsstaterna från att om nödvändigt anta strängare bestämmelser till fördel för 
konsumenterna. Detta är fallet med det nuvarande direktivet. I många medlemsstater skulle 
den föreslagna omarbetningen sänka de nuvarande konsumentskyddsstandarderna, särskilt när 
det gäller avtalsrätt. Föredraganden tillstyrker en målinriktad harmoniseringsstrategi.

iv) Skydd vid obestånd

För att säkerställa rättvis konkurrens och skydda konsumenterna bör den nuvarande 
skyldigheten för paketresearrangörer att tillhandahålla tillräckliga bevis för säkerhet i fråga 
om återbetalning av förskottsbetalningar och hemtransport för resenärer i händelse av 
obestånd även gälla assisterade researrangemang. Man bör också betona att transportföretaget 
har en central betydelse för att garantera att en paketresa fungerar effektivt. Föredraganden 
föreslår därför att skyddet mot obestånd ska utvidgas till att omfatta persontransportföretag.

***

Lagstiftningen om skydd av resenärer är splittrad och rese- och turistmarknaden utvecklas i 
snabb takt och alltid före lagstiftningen. Därför anser föredraganden att det rätta 
tillvägagångssättet med tanke på framtiden skulle vara att överväga ett omfattande styrmedel 
på området resenärers rättigheter. Konsumenterna ger i allt högre grad upp tanken på 
paketresor. Därmed omfattar det valda konceptet ”paketresor och assisterade 
researrangemang” endast en del av allmän praxis. Desto viktigare skulle det vara med ett enda 
styrmedel för resetjänster, eftersom de flesta konsumentskyddsdirektiv uttryckligen utesluter 
transportsektorn från sitt tillämpningsområde.



PA\1010679SV.doc 5/43 PE524.534v01-00

SV

ÄNDRINGSFÖRSLAG

Utskottet för transport och turism uppmanar utskottet för den inre marknaden och 
konsumentskydd att som ansvarigt utskott ta hänsyn till följande ändringsförslag:

Ändringsförslag 1

Förslag till direktiv
Skäl 18

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(18) Det bör även klargöras att avtal genom 
vilka en näringsidkare ger resenären rätt att 
efter slutandet av avtalet välja bland ett 
urval av olika slags resetjänster, 
exempelvis när det gäller paketresor i 
presentkortsform, bör utgöra resepaket. 
Dessutom bör en kombination av 
resetjänster betraktas som ett resepaket då 
resenärens namn eller uppgifter som 
krävs för att genomföra 
bokningstransaktionen överförs mellan 
näringsidkarna senast när bokningen av 
den första tjänsten bekräftats. Med 
uppgifter som krävs för att genomföra en 
bokningstransaktion avses 
kreditkortsuppgifter eller annan 
information som krävs för att erhålla en 
betalning. Å andra sidan bör överföringen 
av uppgifter som endast avser resmål eller 
restider inte vara tillräcklig.

(18) Det bör även klargöras att avtal genom 
vilka en näringsidkare ger resenären rätt att 
efter slutandet av avtalet välja bland ett 
urval av olika slags resetjänster, 
exempelvis när det gäller paketresor i 
presentkortsform, bör utgöra resepaket. 
Dessutom bör en kombination av 
resetjänster betraktas som ett resepaket då 
man köper dem från samma 
näringsidkare genom bokningsprocesser 
på internet.

Or. en

Motivering

Ändringsförslaget syftar till att bredda definitionen av ”paketresor” till att omfatta 
kombinationer av resepaket som en och samma näringsidkare säljer på internet. Assisterade 
researrangemang bör även omfatta nättjänster med genomklickning. Se också 
ändringsförslag 16 och 19.

Ändringsförslag 2

Förslag till direktiv
Skäl 19
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(19) Eftersom behovet av att skydda 
resenärer är mindre i samband med 
kortvariga resor, och för att bespara 
näringsidkarna onödig byråkrati, bör 
resor som varar mindre än 24 timmar och 
som inte inbegriper inkvartering samt 
tillfälligt anordnade resepaket uteslutas 
från tillämpningsområdet för detta 
direktiv.

utgår

Or. en

Motivering

Det är inte motiverat att utsätta konsumenterna för risker, utan möjlighet att få den ersättning 
som är tillgänglig enligt direktivet, enbart för att paketresan är kortvarig eller för att 
arrangören bara säljer denna typ av resor ”tillfälligt”. Resenärer kan råka ut för precis lika 
många problem som i samband med alla andra slags resepaket, medan risken för 
näringsidkaren är lägre i samband med korta resor som varar mindre än 24 timmar.

Ändringsförslag 3

Förslag till direktiv
Skäl 26

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(26) Eftersom resepaket ofta köps långt 
innan de fullgörs kan oförutsedda 
händelser inträffa. Därför bör resenären 
under särskilda förhållanden ha rätt att 
överlåta ett resepaket till en annan resenär. 
I sådana situationer bör arrangören kunna 
återfå sina utgifter, t.ex. om en 
underleverantör kräver en avgift för att 
byta ut resenärens namn eller för 
avbokning av en resebiljett samt utfärdande 
av en ny. Resenärer bör även ha möjlighet 
att häva avtalet vid vilken tidpunkt som 
helst innan avresa mot en rimlig ersättning 
samt ha rätt att säga upp avtalet utan att 
behöva betala ersättning i händelse av att 
oundvikliga och extraordinära 
omständigheter som krig eller en 

(26) Eftersom resepaket ofta köps långt 
innan de fullgörs kan oförutsedda 
händelser inträffa. Därför bör resenären 
under särskilda förhållanden ha rätt att 
överlåta ett resepaket till en annan resenär. 
I sådana situationer bör arrangören kunna 
återfå sina utgifter, t.ex. om en 
underleverantör kräver en avgift för att 
byta ut resenärens namn eller för 
avbokning av en resebiljett samt utfärdande 
av en ny. Resenärer bör även ha möjlighet 
att häva avtalet vid vilken tidpunkt som 
helst innan avresa mot en rimlig ersättning 
samt ha rätt att säga upp avtalet utan att 
behöva betala ersättning i händelse av att 
oundvikliga och extraordinära 
omständigheter som är kopplade till krig, 
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naturkatastrof på ett betydande sätt skulle 
komma att påverka resepaketet. 
Oundvikliga och extraordinära 
omständigheter bör i synnerhet anses råda 
när tillförlitliga och för allmänheten 
tillgängliga rapporter, t.ex. 
rekommendationer utfärdade av 
medlemsstaternas myndigheter, avråder 
från resor till resmålet.

naturkatastrofer, folkhälsa, allmän 
ordning eller terrorism på ett betydande 
sätt skulle komma att påverka resepaketet. 
Oundvikliga och extraordinära 
omständigheter bör i synnerhet anses råda 
när tillförlitliga och för allmänheten 
tillgängliga rapporter, t.ex. 
rekommendationer utfärdade av 
medlemsstaternas myndigheter, avråder 
från resor till resmålet.

Or. en

Ändringsförslag 4

Förslag till direktiv
Skäl 28

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(28) I vissa fall bör arrangörer ha rätt att 
ensidigt införa ändringar i paketreseavtalet. 
Resenärerna bör emellertid ha rätt att säga 
upp ett avtal om de föreslagna ändringarna 
innebär en betydande ändring av något av 
resetjänsternas huvudinslag. Prishöjningar 
bör bara vara möjliga om det sker 
förändringar avseende bränslepriserna för 
passagerartransport, avseende skatter eller 
avgifter som tas ut av en tredje part som 
inte är direkt inblandad i fullgörandet av de 
inbegripna resetjänsterna eller avseende 
växlingskurser av relevans för resepaketet 
och om det finns ett uttryckligt förbehåll i 
avtalet för prisändringar både uppåt och 
nedåt. Prishöjningar bör begränsas till 
10 % av resepaketets pris.

(28) I vissa fall bör arrangörer ha rätt att 
ensidigt införa ändringar i paketreseavtalet. 
Resenärerna bör emellertid ha rätt att säga 
upp ett avtal om de föreslagna ändringarna
innebär en betydande ändring av något av 
resetjänsternas huvudinslag. Prishöjningar 
bör bara vara möjliga om det sker 
förändringar avseende bränslepriserna för 
passagerartransport, avseende skatter eller 
avgifter som tas ut av en tredje part som 
inte är direkt inblandad i fullgörandet av de 
inbegripna resetjänsterna eller avseende 
växlingskurser av relevans för resepaketet 
och om det finns ett uttryckligt förbehåll i 
avtalet för prisändringar både uppåt och 
nedåt. Prishöjningar bör begränsas till 5 % 
av resepaketets pris.

Or. en

Motivering

En gräns på 10 procent skulle innebära en oproportionerlig börda för resenären, särskilt om 
priset på en paketresa är högt och/eller om resan har många deltagare, t.ex. familjer (då 
varje familjemedlem betalar ytterligare 10 procent). Många nationella lagar som möjliggör 
prishöjningar stadgar om en lägre procentandel än 10 procent; i andra länder är 
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prishöjningar inte tillåtna, eller också kan resenären upphäva avtalet efter en prishöjning.

Ändringsförslag 5

Förslag till direktiv
Skäl 37

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(37) Resenärer bör skyddas i situationer då 
en återförsäljare sköter bokningen av ett 
resepaket eller ett assisterat 
researrangemang och återförsäljaren begår 
misstag under bokningsprocessen.

(37) Resenärer bör skyddas i situationer då 
en återförsäljare som sköter bokningen av 
ett resepaket, ett assisterat 
researrangemang eller en fristående 
resetjänst begår misstag under 
bokningsprocessen.

Or. en

Ändringsförslag 6

Förslag till direktiv
Artikel 2 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Detta direktiv ska gälla för resepaket 
som saluförs eller säljs av näringsidkare till 
resenärer, med undantag för artikel 17, 
och för assisterade researrangemang med 
undantag för artiklarna 4–14, artikel 18
och artikel 21.1.

1. Detta direktiv ska, i enlighet med de 
villkor och i den omfattning som anges i 
bestämmelserna i direktivet, gälla för 
resepaket som saluförs eller säljs av 
näringsidkare till resenärer, och för 
assisterade researrangemang och fristående 
resetjänster som saluförs eller säljs av en 
annan återförsäljare än den som äger 
tjänsten.  

Or. en

Motivering

Konsumentorganisationerna har rapporterat om flera fall där konsumenten drabbats av 
nackdelar för att fristående resetjänster sålts via en mellanhand. Därför bör man införa vissa 
minimiskyldigheter för dem som säljer sådana tjänster. En lucka i lagstiftningen på detta 
område skulle vara problematisk på en marknad där tendensen är att man alltmer utvecklar 
försäljningen av fristående tjänster via tredje parter och där konsumenterna alltmer 
arrangerar sina resor på egen hand. Se ändringsförslag 9 och 73.
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Ändringsförslag 7

Förslag till direktiv
Artikel 2 – punkt 2 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) Resepaket och assisterade 
researrangemang som omfattar en 
tidsperiod på mindre än 24 timmar, såvida 
inte inkvartering över natten ingår.

utgår

Or. en

Motivering

Det är inte motiverat att utsätta konsumenterna för risker, utan möjlighet att få den ersättning 
som är tillgänglig enligt direktivet, enbart för att paketresan är kortvarig eller för att 
arrangören bara säljer denna typ av resor ”tillfälligt”. Resenärer kan råka ut för precis lika 
många problem som i samband med alla andra slags resepaket, medan risken för 
näringsidkaren är lägre i samband med korta resor som varar mindre än 24 timmar.

Ändringsförslag 8

Förslag till direktiv
Artikel 2 – punkt 2 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) Resepaket och assisterade 
researrangemang som köpts på grundval av 
ramavtal mellan en resenärs arbetsgivare 
och en näringsidkare som är specialist 
inom anordnandet av affärsresor.

(c) Resepaket och assisterade 
researrangemang som köpts på grundval av 
ramavtal mellan en resenärs arbetsgivare 
och en näringsidkare.

Or. en

Motivering

Den uteslutning som kommissionen föreslår avser enbart näringsidkare som är specialiserade 
på att sälja affärsresor, vilket skapar ojämlika villkor för resebyråer som säljer både 
fritidsrelaterade tjänster och affärsreserelaterade tjänster.
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Ändringsförslag 9

Förslag till direktiv
Artikel 2 – punkt 2 – led e

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(e) Fristående resetjänster avseende en 
enskild resa.

(e) Fristående resetjänster avseende en 
enskild resa, om inte dessa saluförs eller 
säljs av en annan återförsäljare än den 
som äger tjänsten.

Or. en

Motivering

Se motiveringen till ändringsförslag 6.

Ändringsförslag 10

Förslag till direktiv
Artikel 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 2a
Harmoniseringsnivå

Medlemsstaterna får i sin nationella 
lagstiftning behålla eller införa strängare 
bestämmelser inom det område som 
omfattas av detta direktiv för att 
säkerställa en högre 
konsumentskyddsnivå, om inget annat 
anges i detta direktiv.

Or. en

Motivering

Det finns inte någon tydlig bestämmelse om graden av harmonisering i förslaget. Fullständig 
harmonisering skulle hindra medlemsstaterna från att om nödvändigt anta strängare 
bestämmelser till fördel för konsumenterna. Detta är fallet med det nuvarande 
paketresedirektivet. I många medlemsstater skulle den föreslagna omarbetningen sänka de 
nuvarande nationella konsumentskyddsstandarderna. Det krävs en målinriktad 
harmoniseringsstrategi.
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Ändringsförslag 11

Förslag till direktiv
Artikel 2 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Medlemsstaterna får besluta att inte 
tillämpa det undantag som avses i punkt 
2 c på paketresor, assisterade 
researrangemang eller fristående 
resetjänster som köps genom ett ramavtal 
med en icke-statlig organisation, 
nystartade företag eller små och 
medelstora företag. 

Or. en

Motivering

Undantaget för paketresor och assisterade researrangemang som köpts genom ett ramavtal 
med resenärens arbetsgivare bör inte omfatta icke-statliga organisationer och småföretag 
som inte har samma finansiella resurser som större företag. Detta skulle överensstämma med 
konsumenträttighetsdirektivet, enligt vilket medlemsstaterna får tillämpa direktivet på icke-
statliga organisationer, nystartade företag och små och medelstora företag (se skäl 13 i detta 
direktiv).

Ändringsförslag 12

Förslag till direktiv
Artikel 2 – punkt 2b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2b. Detta direktiv ska inte hindra 
näringsidkare från att erbjuda 
resenärerna avtalsvillkor som ger ett 
bättre skydd än vad som föreskrivs i detta 
direktiv.

Or. en

Motivering

Denna bestämmelse är i linje med artikel 3.6 i konsumenträttighetsdirektivet.
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Ändringsförslag 13

Förslag till direktiv
Artikel 3 – led 2 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(2) resepaket: en kombination av minst två 
olika typer av resetjänster avsedda för 
samma resa eller semester om

(2) resepaket: en kombination av minst två 
olika typer av resetjänster avsedda för 
samma resa eller semester, oavsett 
distributionskanal, om

Or. en

Ändringsförslag 14

Förslag till direktiv
Artikel 3 – led 2 – led b – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) dessa tjänster, oberoende av om 
separata avtal har slutits med enskilda 
resetjänstleverantörer,

(b) dessa tjänster, oberoende av om 
separata avtal har slutits med enskilda 
resetjänstleverantörer, uppfyller något av 
följande kriterier:

Or. en

Motivering

Det bör vara klart för konsumenter och företag att kriterierna är avsedda att vara 
individuella och inte kumulativa. Varje kriterium är i sig tillräckligt för att en kombination 
ska betraktas som ”resepaket” (skäl 10 hänför sig till ”alternativa kriterier”).

Ändringsförslag 15

Förslag till direktiv
Artikel 3 – led 2 – led b – led i

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(i) köps från ett enda försäljningsställe 
inom samma bokningsprocess,

(i) de köps från ett enda försäljningsställe 
inom samma bokningsprocess, inklusive 
fall där separat debitering tillämpas,
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Or. en

Motivering

Det nuvarande direktivet tillämpas även i fall där separat debitering ingår (se artikel 2.1 i 
direktiv 90/314/EEG).

Ändringsförslag 16

Förslag till direktiv
Artikel 3 – led 2 – led b – led v

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(v) köps från separata näringsidkare 
genom sammanlänkade bokningsprocesser 
via internet där resenärens namn eller de 
uppgifter som krävs för att fullborda 
bokningstransaktionen överförs mellan 
näringsidkarna senast när bokningen av 
den första tjänsten bekräftats.

(v) de köps från samma näringsidkare 
genom bokningsprocesser via internet. 

Or. en

Motivering

Ändringsförslaget syftar till att bredda definitionen av ”paketresor” till att omfatta 
kombinationer av resepaket som en och samma näringsidkare säljer på internet. Assisterade 
researrangemang bör även omfatta nättjänster med genomklickning. Se också 
ändringsförslag 19.

Ändringsförslag 17

Förslag till direktiv
Artikel 3 – led 5 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(5) assisterat researrangemang: en 
kombination av minst två olika typer av 
resetjänster avsedda för samma resa eller 
semester, vilka inte utgör ett resepaket och 
som leder till slutandet av separata avtal 
med de enskilda resetjänstleverantörerna, 
om en återförsäljare förmedlar 
kombinationen, antingen

(5) assisterat researrangemang: en 
kombination av minst två olika typer av 
resetjänster avsedda för samma resa eller 
semester, vilka inte utgör ett resepaket och 
som leder till slutandet av separata avtal 
med de enskilda resetjänstleverantörerna, 
om någon av dessa leverantörer eller en 
återförsäljare förmedlar kombinationen, 
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antingen

Or. en

Motivering

Den text som föreslås är otydlig vad avser inrättandet av ett assisterat researrangemang där 
en näringsidkare säljer en resetjänst i eget namn och därefter underlättar ingåendet av ett 
avtal mellan resenären och en annan tjänsteleverantör. Ändringsförslaget klargör följande: 
när en återförsäljare säljer sina egna tjänster (t.ex. när ett flygbolag säljer en flygbiljett eller 
ett järnvägsföretag säljer en tågbiljett) och kombinerar detta med inkvartering eller någon 
annan turisttjänst, ingår kombinationen i direktivets tillämpningsområde. 

Ändringsförslag 18

Förslag till direktiv
Artikel 3 – led 5 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) på grundval av separata bokningar vid 
tidpunkten för ett enda besök hos eller en 
enda kontakt med försäljningsstället, eller

(a) när resenären väljer, och accepterar 
att betala separat för, varje resetjänst vid 
tidpunkten för ett enda besök hos eller en 
enda kontakt med försäljningsstället, under 
förutsättning att resenären innan han 
eller hon blir bunden av något avtal 
underrättas klart och tydligt på något 
varaktigt medium om att han eller hon 
inte åtnjuter några av de rättigheter som 
uteslutande medges paketresenärer enligt
detta direktiv, såvida man inte köper den 
kombination av resetjänster på de villkor 
som avses i led 2 b,

Or. en

Ändringsförslag 19

Förslag till direktiv
Artikel 3 – led 5 – led aa (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(aa) genom köp från separata 
näringsidkare genom sammanlänkade 
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bokningsprocesser via internet där 
resenärens namn eller de 
bokningsuppgifter som krävs för att 
fullborda bokningstransaktionen överförs 
mellan näringsidkarna senast när 
bokningen av den första tjänsten 
bekräftats,

Or. en

Motivering

Ändringsförslaget syftar till att inkludera nättjänster med genomklickning i de assisterade 
researrangemangen. Ordalydelsen härrör från led 2 b v med nödvändiga ändringar, för att 
garantera att varje överföring av data genom sammanlänkade bokningsprocesser räcker till 
för att inrätta ett assisterat researrangemang när detta utmynnar i en kombination av 
resetjänster för samma resa. Det skulle vara mycket svårt för konsumenterna att förstå vilken 
typ av semesterresa de har bokat om de vore tvungna att göra åtskillnad mellan olika typer av 
överförda uppgifter.

Ändringsförslag 20

Förslag till direktiv
Artikel 3 – led 9 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) främjar anskaffandet av resetjänster 
som ingår i ett assisterat researrangemang 
genom att hjälpa resenärer att sluta 
separata avtal om resetjänster med enskilda 
tjänsteleverantörer.

(b) främjar anskaffandet av resetjänster 
som ingår i ett assisterat researrangemang 
genom att hjälpa resenärer att sluta 
separata avtal om resetjänster med enskilda 
tjänsteleverantörer, av vilka en kan vara 
återförsäljaren själv.

Or. en

Motivering

Den text som föreslås är otydlig vad avser inrättandet av ett assisterat researrangemang där 
en näringsidkare säljer en resetjänst i eget namn och därefter underlättar ingåendet av ett 
avtal mellan resenären och en annan tjänsteleverantör. Ändringsförslaget klargör följande: 
när en återförsäljare säljer sina egna tjänster (t.ex. när ett flygbolag säljer en flygbiljett eller 
ett järnvägsföretag säljer en tågbiljett) och kombinerar detta med inkvartering eller någon 
annan turisttjänst, ingår kombinationen i direktivets tillämpningsområde. 
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Ändringsförslag 21

Förslag till direktiv
Artikel 4 – punkt 1 – led a – led i

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(i) Resmål, resväg och vistelseperiod, med 
datum.

(i) Resmål, resväg och vistelseperiod, med 
datum, samt antalet nätter som ingår.

Or. en

Ändringsförslag 22

Förslag till direktiv
Artikel 4 – punkt 1 – led a – led iii

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(iii) Inkvarteringens belägenhet, 
utmärkande kännetecken och kategori.

(iii) Inkvarteringens belägenhet, 
utmärkande kännetecken, kategori och om 
möjligt namn, inklusive rumskategori och 
dess utmärkande kännetecken.

Or. en

Ändringsförslag 23

Förslag till direktiv
Artikel 4 – punkt 1 – led a – led iiia (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(iiia) En detaljerad beskrivning av de 
tjänster som finns tillgängliga på 
inkvarteringsstället, inklusive information 
om eventuella omständigheter som 
möjligen kan försämra kvaliteten på 
tjänsterna.

Or. en



PA\1010679SV.doc 17/43 PE524.534v01-00

SV

Motivering

Omständigheter som eventuellt kan försämra kvaliteten på tjänsterna är t.ex. arbeten som 
utförs utanför eller i närheten av hotellet samt anläggningar som är i dåligt skick eller ur 
bruk.

Ändringsförslag 24

Förslag till direktiv
Artikel 4 – punkt 1 – led a – led iiib (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(iiib) Resepaketets och inkvarteringens 
målgrupp.

Or. en

Motivering

Konsumenten bör vara medveten om målgruppen för det resepaket och den inkvartering som 
erbjuds (t.ex. barnfamilj, äldre personer, äventyrsresa etc.).

Ändringsförslag 25

Förslag till direktiv
Artikel 4 – punkt 1 – led a – led vii

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(vii) Huruvida tillträde för personer med 
nedsatt rörlighet garanteras under hela 
resan eller semestern.

(vii) På begäran, huruvida tillträde för 
personer med nedsatt rörlighet garanteras 
under hela resan eller semestern.

Or. en

Ändringsförslag 26

Förslag till direktiv
Artikel 4 – punkt 1 – led ca (nytt)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ca) Huruvida resenären har rätt att 
frånträda avtalet och i så fall villkoren, 
tidsfristerna och förfarandena för att 
utöva den rätten.

Or. en

Ändringsförslag 27

Förslag till direktiv
Artikel 4 – punkt 1 – led da (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(da) Information om skydd i händelse av 
obestånd samt arrangörens och 
återförsäljarens ansvarsförsäkring.

Or. en

Ändringsförslag 28

Förslag till direktiv
Artikel 4 – punkt 1 – led f

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(f) Allmän information om pass- och 
visumkrav, inbegripet ungefärlig tid för att 
erhålla visum för medborgare i den eller de 
medlemsstater som berörs samt 
information om hälsoformaliteter.

(f) Allmän information om pass- och 
visumkrav, inbegripet ungefärlig tid för att 
erhålla visum för medborgare i den eller de 
medlemsstater som berörs och, på 
begäran, för den berörda resenären med 
tanke på hans eller hennes nationalitet,
samt information om hälsoformaliteter.

Or. en

Motivering

Vissa näringsidkare gör en snäv tolkning av denna skyldighet. Därför lämnar de information 
endast om viseringskraven för medborgarna i det land där de är etablerade.
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Ändringsförslag 29

Förslag till direktiv
Artikel 4 – punkt 1 – led ga (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ga) Tillgängliga interna förfaranden för 
handläggning av klagomål samt 
möjligheten och tidsfristerna för att anlita 
mekanismer för klagomål och prövning 
utanför domstol.

Or. en

Ändringsförslag 30

Förslag till direktiv
Artikel 4 – punkt 1 – led gb (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(gb) Om nödvändigt, information om 
eventuella risker på destinationsorten 
eller i dess omedelbara närhet med 
avseende på naturkatastrofer, folkhälsa, 
allmän ordning, terrorism etc.

Or. en

Ändringsförslag 31

Förslag till direktiv
Artikel 4 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Den information som avses i punkt 1 ska 
tillhandahållas på ett klart och tydligt sätt.

2. Den information som avses i punkt 1 ska 
tillhandahållas på ett klart och tydligt sätt. 
Vid avtal utanför fasta affärslokaler ska 
denna information lämnas även som 
papperskopia.
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Or. en

Ändringsförslag 32

Förslag till direktiv
Artikel 5 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska se till att 
arrangören inte ändrar den information som 
tillgängliggjorts för resenären enligt 
artikel 4 a, c, d, e och g, såvida inte 
arrangören förbehåller sig rätten att ändra 
denna information och informerar 
resenären om dessa ändringar på ett klart 
och tydligt sätt innan avtalet ingås.

1. Medlemsstaterna ska se till att 
arrangören inte ändrar den information som 
tillgängliggjorts för resenären enligt 
artikel 4 a, c, ca, d, e, g och ga, såvida inte 
arrangören förbehåller sig rätten att ändra 
denna information och informerar 
resenären om dessa ändringar på ett klart 
och tydligt sätt innan avtalet ingås.

Or. en

Ändringsförslag 33

Förslag till direktiv
Artikel 6 – punkt 2 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(d) Namnet på och besöksadressen, 
telefonnumret samt e-postadressen till 
arrangörens lokala representant eller 
kontaktpunkt som en resenär som befinner 
sig i svårigheter kan be om hjälp från eller, 
om inga sådana representanter eller 
kontaktpunkter finns, ett nödnummer eller 
en uppgift om andra sätt som arrangören 
kan kontaktas på.

(d) Namnet på och besöksadressen, 
telefonnumret (som fungerar utgående 
från en grundavgift, med en högsta 
väntetid på fem minuter) samt e-
postadressen till arrangörens lokala 
representant eller kontaktpunkt som en 
resenär som befinner sig i svårigheter kan 
be om hjälp från eller, om inga sådana 
representanter eller kontaktpunkter finns, 
ett nödnummer (som fungerar utgående 
från en grundavgift, med en högsta 
väntetid på fem minuter) eller en uppgift 
om andra sätt som arrangören kan 
kontaktas på.

Or. en
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Ändringsförslag 34

Förslag till direktiv
Artikel 6 – punkt 2 – led f

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(f) Om minderåriga reser inom ramen för 
ett resepaket som inbegriper inkvartering, 
information som möjliggör direkt kontakt 
med den minderårige eller den person som 
är ansvarig på den plats där den 
minderårige vistas.

(f) Om minderåriga reser utan förälder 
eller förmyndare inom ramen för ett 
resepaket som inbegriper inkvartering, 
information som möjliggör direkt kontakt 
med den minderårige eller den person som 
är ansvarig på den plats där den 
minderårige vistas.

Or. en

Motivering

Det bör förtydligas att denna information ska lämnas endast om den minderåriga reser 
ensam. I annat fall skulle arrangörerna vara tvungna att lämna sådan information när den 
minderåriga reser tillsammans med sina föräldrar eller sin familj.

Ändringsförslag 35

Förslag till direktiv
Artikel 6 – punkt 2 – led g

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(g) Information om tillgängliga 
mekanismer för alternativ tvistlösning 
online.

(g) Information om tillgängliga interna 
förfaranden för handläggning av 
klagomål samt om möjligheten och 
tidsfristerna för att anlita mekanismer för
klagomål och prövning utanför domstol.

Or. en

Ändringsförslag 36

Förslag till direktiv
Artikel 7 – punkt 1
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska säkerställa att en 
resenär, efter att ha givit arrangören rimligt 
varsel på ett varaktigt medium före 
avresan, kan överlåta avtalet till en person 
som uppfyller de villkor som gäller för 
detta avtal.

1. Medlemsstaterna ska säkerställa att en 
resenär, efter att ha givit arrangören eller 
återförsäljaren rimligt varsel på ett 
varaktigt medium före avresan, kan 
överlåta avtalet till en person som uppfyller 
de villkor som gäller för detta avtal.

Or. en

Ändringsförslag 37

Förslag till direktiv
Artikel 8 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Den prisökning som avses i punkt 1 ska 
inte överstiga 10 % av resepaketets pris.

2. Den prisökning som avses i punkt 1 ska 
inte överstiga 5 % av resepaketets pris.

Or. en

Motivering

En gräns på 10 procent skulle innebära en oproportionerlig börda för resenären, särskilt om 
priset på en paketresa är högt och/eller om resan har många deltagare, t.ex. familjer (då 
varje familjemedlem betalar ytterligare 10 procent). Många nationella lagar som möjliggör 
prishöjningar stadgar om en lägre procentandel än 10 procent; i andra länder är 
prishöjningar inte tillåtna, eller också kan konsumenten upphäva avtalet efter en prishöjning.

Ändringsförslag 38

Förslag till direktiv
Artikel 8 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Den prisökning som avses i punkt 1 är 
endast giltig om arrangören meddelar 
resenären om den med en motivering och 
uträkning på ett varaktigt medium senast 
20 dagar före avresan.

3. Den prisökning som avses i punkt 1 är 
endast giltig om arrangören meddelar 
resenären om den med en motivering och 
uträkning på ett varaktigt medium senast 
30 dagar före avresan.
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Or. en

Motivering

Resenären bör känna till det slutliga priset på produkten i god tid innan paketresan inleds, för 
att om nödvändigt kunna säga upp avtalet och göra alternativa researrangemang.

Ändringsförslag 39

Förslag till direktiv
Artikel 8 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. Om resenären inte accepterar den 
prishöjning som avses i punkt 2 ska han 
eller hon ha rätt att säga upp avtalet utan 
kostnad.

Or. en

Motivering

Ändringsförslaget ger resenären rätt att säga upp avtalet utan påföljd. Detta är i linje med 
bestämmelserna om avsevärda prishöjningar enligt det nuvarande direktivet.

Ändringsförslag 40

Förslag till direktiv
Artikel 9 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) arrangören har förbehållit sig den 
rätten i avtalet,

(a) arrangören anger en giltig orsak som 
specificeras i avtalet,

Or. en

Motivering

Anpassning till led j) i bilagan till direktivet om oskäliga avtalsvillkor.

Ändringsförslag 41

Förslag till direktiv
Artikel 9 – punkt 2 – inledningen
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Om arrangören före avresan är tvungen 
att väsentligen ändra några av de 
huvudsakliga egenskaperna hos de 
resetjänster som avses i artikel 4 a eller de 
särskilda krav som avses i artikel 6.2 a, ska 
arrangören utan onödigt dröjsmål 
informera resenären på ett klart och tydligt 
sätt på ett varaktigt medium om

2. Om arrangören före avresan är tvungen 
att väsentligen ändra några av de 
huvudsakliga egenskaperna hos de 
resetjänster som avses i artikel 4 a eller de 
särskilda krav som avses i artikel 6.2 a, ska 
arrangören utan onödigt dröjsmål 
informera resenären på ett klart och tydligt 
sätt på ett varaktigt medium om de 
föreslagna ändringarna. Resenären ska 
ha rätt att

(a) de föreslagna ändringarna, och (a) säga upp avtalet utan påföljd,
(b) det faktum att resenären kan säga upp 
avtalet utan påföljder inom en angiven 
och skälig tidsfrist och att om detta inte 
sker kommer de föreslagna ändringarna 
anses ha godkänts.

(b) godkänna ändringarna eller

(c) bli erbjuden ett alternativt resepaket av 
motsvarande, lägre eller högre kvalitet.

Or. en

Motivering

Artikel 4.5 i det nuvarande direktivet ger resenären rätt att bli erbjuden ett annat resepaket av 
motsvarande, lägre eller högre kvalitet i stället för att han eller hon ska behöva säga upp 
avtalet. Resenären bör inte bara ge sitt tysta samtycke, utan uttryckligen godkänna 
ändringarna. 

Ändringsförslag 42

Förslag till direktiv
Artikel 9 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Om de ändringar av avtalet som avses i 
punkt 2 leder till ett resepaket som har 
lägre kvalitet eller värde ska resenären ha 
rätt till en rimlig prissänkning.

3. Om de ändringar av avtalet eller det 
alternativa resepaket som avses i punkt 2 
leder till ett resepaket som har lägre 
kvalitet eller värde ska resenären ha rätt till 
en rimlig prissänkning.

Or. en
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Ändringsförslag 43

Förslag till direktiv
Artikel 9 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Om avtalet sägs upp enligt punkt 2 b ska 
arrangören betala tillbaka alla de 
betalningar som erhållits från resenären 
inom 14 dagar efter det att avtalet sagts 
upp. Resenären har i förekommande fall 
rätt till ersättning i enlighet med artikel 12.

4. Om avtalet sägs upp enligt punkt 2 a ska 
arrangören betala tillbaka alla de 
betalningar som erhållits från resenären 
inom 14 dagar efter det att avtalet sagts 
upp. Resenären har i förekommande fall 
rätt till ersättning i enlighet med artikel 12.

Or. en

Ändringsförslag 44

Förslag till direktiv
Artikel 10 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska se till att resenären 
kan säga upp avtalet före avresan mot en 
rimlig ersättning till arrangören. Avtalet 
kan ange skäliga standardiserade 
uppsägningsavgifter på grundval av 
tidpunkten för uppsägningen och 
sedvanliga kostnadsbesparingar och 
intäkter från ett alternativt utnyttjande av 
resetjänsterna. Om det inte finns några 
standardiserade uppsägningsavgifter ska 
summan av ersättningen motsvara 
resepaketets pris minus de 
kostnadsbesparingar som gjorts av 
arrangören.

1. Medlemsstaterna ska se till att resenären 
kan säga upp avtalet före avresan mot en 
rimlig ersättning till arrangören. Avtalet 
kan ange skäliga standardiserade 
uppsägningsavgifter på grundval av 
tidpunkten för uppsägningen och 
sedvanliga kostnadsbesparingar och 
intäkter från ett alternativt utnyttjande av 
resetjänsterna. Om det inte finns några 
standardiserade uppsägningsavgifter ska 
summan av ersättningen motsvara 
resepaketets pris minus de 
kostnadsbesparingar som bevisligen gjorts 
av arrangören och som inte kan krävas 
tillbaka från tjänsteleverantörerna eller 
genom alternativt utnyttjande av 
tjänsterna. Avgifter som tas ut för att 
avtalet avslutas, medräknat administrativa 
avgifter, ska inte vara oproportionerliga 
eller orimliga.
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Or. en

Ändringsförslag 45

Förslag till direktiv
Artikel 10 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Resenären ska ha rätt att säga upp avtalet 
före avresan utan ersättning i händelse av 
oundvikliga eller extraordinära händelser 
som skett på resmålet eller i dess 
omedelbara närhet och som väsentligen 
påverkar resepaketet.

2. Resenären ska ha rätt att säga upp avtalet 
före avresan utan ersättning i händelse av 
oundvikliga eller extraordinära händelser 
som skett eller sannolikt sker på resmålet 
eller i dess omedelbara närhet och som 
väsentligen påverkar resepaketet.

Oundvikliga och extraordinära 
omständigheter ska anses råda när 
tillförlitliga och för allmänheten 
tillgängliga rapporter, t.ex. 
rekommendationer utfärdade av 
medlemsstaternas myndigheter, avråder 
från resor till resmålet.

Or. en

Motivering

Oundvikliga och extraordinära omständigheter bör inte baseras på resenärens egen 
bedömning utan på objektiva kriterier (medlemsstaternas råd avseende en resa). Detta kan 
uppnås genom att man lägger den sista meningen i skäl 26 till artikel 10.2.

Ändringsförslag 46

Förslag till direktiv
Artikel 10 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Resenären ska ha rätt att säga upp 
avtalet före avresan utan ersättning i 
händelse av oundvikliga eller 
extraordinära händelser som drabbar 
honom eller henne, särskilt allvarliga 
olyckor, allvarlig sjukdom eller dödsfall i 
familjen, under förutsättning att dessa 
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incidenter dokumenteras på lämpligt sätt.

Or. en

Motivering

Ändringsförslaget gör det möjligt för arrangören att ställa in en paketresa på grund av 
oundvikliga eller extraordinära händelser (artikel 10.3 b). Att utesluta denna möjlighet för 
resenären skulle vara orättvist och medföra obalans mellan parternas rättigheter och 
skyldigheter pga. bristen på ömsesidighet. Direktivet bör därför ge resenären samma rätt att 
säga upp avtalet till följd av extraordinära händelser i hans eller hennes privatliv.

Ändringsförslag 47

Förslag till direktiv
Artikel 10 – punkt 3 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Arrangören kan säga upp avtalet utan att 
betala ersättning till resenären om

3. Arrangören kan säga upp avtalet utan att 
betala ersättning till resenären endast i 
följande fall:

Or. en

Ändringsförslag 48

Förslag till direktiv
Artikel 10 – punkt 3 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) antalet personer som köpt resepaketet är 
mindre än det minsta antal som anges i 
avtalet och arrangören meddelar resenären 
om uppsägningen inom den period som 
fastställts i avtalet och inte senare än 20 
dagar före avresan, eller

(a) antalet personer som köpt resepaketet är 
mindre än det minsta antal som anges i 
avtalet och arrangören meddelar resenären 
om uppsägningen inom den period som
fastställts i avtalet och inte senare än 20 
dagar före avresan, under förutsättning att 
arrangören erbjuder resenären ett 
alternativt resepaket av motsvarande eller 
högre kvalitet till samma pris eller till ett 
lägre pris, eller

Or. en
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Motivering

Eftersom populära resepaket ofta är slutsålda i mycket god tid innan semestersäsongen inleds 
skulle det vara svårt för resenären att hitta en lämplig, alternativ paketresa till rimligt pris 
med kort varsel. 

Ändringsförslag 49

Förslag till direktiv
Artikel 11 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska se till att 
arrangören är ansvarig för fullgörandet av 
de resetjänster som inbegrips i avtalet, 
oavsett om tjänsterna ska utföras av 
arrangören eller av andra 
tjänsteleverantörer.

1. Medlemsstaterna ska se till att 
arrangören och återförsäljaren är
gemensamt och solidariskt ansvariga för 
fullgörandet av de resetjänster som 
inbegrips i avtalet, oavsett om tjänsterna 
ska utföras av arrangören eller av andra 
tjänsteleverantörer.

Or. en

Motivering

Att lägga ansvaret endast på en part skulle göra det svårt att tillämpa och göra anspråk på 
resenärens rättigheter, särskilt i samband med gränsöverskridande köp, dvs. då arrangören 
inte är etablerad i det land där konsumenten är bosatt. Enligt det nuvarande direktivet får 
medlemsstaterna besluta vem som bör hållas ansvarig gentemot konsumenten. Principen om 
gemensamt ansvar tillämpas redan i olika omfattning i många medlemsstater.

Ändringsförslag 50

Förslag till direktiv
Artikel 11 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Om någon av tjänsterna inte fullgörs i 
enlighet med avtalet ska arrangören 
avhjälpa den bristande överensstämmelsen, 
såvida inte detta är oproportionerligt.

2. Om någon av tjänsterna inte fullgörs i 
enlighet med avtalet ska arrangören
avhjälpa den bristande överensstämmelsen.

Or. en
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Motivering

I det nuvarande direktivet fastställs det inte någon begränsning av ansvarsskyldigheten. Detta 
kunde tolkas som att arrangören har möjlighet att frånsäga sig allt ansvar om man 
argumenterar för att avhjälpandet av den bristande överensstämmelsen är oproportionerligt. 

Ändringsförslag 51

Förslag till direktiv
Artikel 11 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Om det är omöjligt att säkerställa 
resenärens hemresa i rätt tid på grund av 
oundvikliga och extraordinära 
omständigheter, ska arrangören endast 
stå för kostnader för fortsatt vistelse som 
på högst 100 euro per natt och tre nätter 
per resenär.

utgår

Or. en

Motivering

Denna begränsning strider mot arrangörens allmänna skyldighet att tillhandahålla stöd och 
hjälp, och den ingår inte i det nuvarande direktivet. Paketresor, som ger ett mervärde jämfört 
med andra reseprodukter, är av sådan natur att skyldigheten att tillhandahålla hjälp blir 
ännu mer relevant i samband med oundvikliga och extraordinära omständigheter. 

Ändringsförslag 52

Förslag till direktiv
Artikel 11 – punkt 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6. Den kostnadsbegränsning som avses i 
punkt 5 ska inte gälla för personer med 
nedsatt rörlighet i enlighet med 
Europaparlamentets och rådets 
förordning (EG) nr 1107/2006 av den 5 
juli 2006 om rättigheter för personer med 
funktionshinder och personer med nedsatt 
rörlighet eller för personer som medföljer 
dem, gravida kvinnor och ensamresande 
barn samt personer i behov av särskild 

utgår
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medicinsk hjälp, under förutsättning att 
de har meddelat arrangören om sina 
särskilda behov minst 48 timmar före 
avresan. Arrangören får inte åberopa 
oundvikliga och extraordinära 
omständigheter för att begränsa de 
kostnader som avses i punkt 5 om den 
relevanta transportören inte är beroende 
av dessa omständigheter enligt gällande 
EU-lagstiftning.

Or. en

Motivering

Denna begränsning strider mot arrangörens allmänna skyldighet att tillhandahålla stöd och 
hjälp, och den ingår inte i det nuvarande direktivet. Paketresor, som ger ett mervärde jämfört 
med andra reseprodukter, är av sådan natur att skyldigheten att tillhandahålla hjälp blir 
ännu mer relevant i samband med oundvikliga och extraordinära omständigheter. 

Ändringsförslag 53

Förslag till direktiv
Artikel 11 – punkt 7a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

7a. I fall där huvudansvaret för att 
avtalsenliga tjänster inte genomförs ligger 
hos transportföretaget kan arrangören 
kräva att transportföretaget kompenserar 
de skador som orsakats resenären i och 
med att han eller hon inte har kunnat 
utnyttja de tjänster som ingår i avtalet. 

Or. en

Motivering

I skäl 31 betonas det att arrangörens ansvar inte påverkas av rätten att söka gottgörelse från 
tredje parter, inbegripet tjänsteleverantörer. Detta bör återspeglas i artiklarna för att säkra 
ett tydligt rättsläge. Transportföretaget har en central betydelse för att garantera att en 
paketresa fungerar effektivt. En betydande försening eller en annullering kan i avsevärd grad 
påverka resten av en resa som innefattar andra tjänster, t.ex. en kryssning, utan att 
arrangören bär ansvaret för det.
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Ändringsförslag 54

Förslag till direktiv
Artikel 12 – punkt 3 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Resenären ska inte ha rätt till 
prissänkning eller skadestånd om

3. Resenären ska inte ha rätt till skadestånd 
om

Or. en

Motivering

I förslaget hanteras kompensation till följd av vållande och ersättning för prissänkning i 
händelse av bristande överensstämmelse enligt samma system. Resenären bör ha rätt till 
prissänkning om paketresan inte genomförs eller om den genomförs på ett dåligt sätt till följd 
av extraordinära omständigheter eller ett fel som kan tillskrivas tredje part.

Ändringsförslag 55

Förslag till direktiv
Artikel 12 – punkt 3 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) om resenären underlåter att informera 
arrangören utan onödigt dröjsmål om 
bristande överensstämmelse som 
resenären upplever på plats, om detta 
informationskrav klart och tydligt var 
angivet i avtalet och är skäligt med tanke 
på omständigheterna.

utgår

Or. en

Motivering

Att sanktionera en brist på omedelbar underrättelse är orättvist och oproportionerligt. Det är 
något som inte existerar i någon annan EU-rättsakt på konsumentområdet, och det går stick i 
stäv mot den allmänna rätten till kompensation för bristande överensstämmelse. Resenären 
kan vara förhindrad att rapportera bristande överensstämmelse av många orsaker (ingen 
internetförbindelse, avlägset område, arrangören kan inte nås etc.). I det nuvarande 
direktivet fastställs det inte någon sådan begränsning – en sådan skulle innebära att den 
befintliga skyddsnivån sänks.
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Ändringsförslag 56

Förslag till direktiv
Artikel 12 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. I den mån som de internationella 
konventioner som är bindande för EU
begränsar omfattningen eller villkoren för 
ersättning som ska betalas av en leverantör 
som utför en tjänst som är en del av ett 
resepaket, ska samma begränsningar gälla 
för arrangören. I den mån som de 
internationella konventioner som inte är 
bindande för EU begränsar den ersättning 
som ska betalas av en tjänsteleverantör kan 
medlemsstaterna begränsa den ersättning 
som ska betalas av arrangören i enlighet 
därmed. I andra fall kan avtalet begränsa 
den ersättning som ska betalas av 
arrangören under förutsättning att denna 
begränsning inte gäller för personskador 
eller skada som orsakats uppsåtligen eller 
med grov vårdslöshet och inte uppgår till 
mindre än tre gånger resepaketets totala 
pris.

4. I den mån som de internationella 
konventioner som är bindande för EU 
begränsar omfattningen eller villkoren för 
ersättning som ska betalas av en leverantör 
som utför en tjänst som är en del av ett 
resepaket, ska samma begränsningar gälla 
för arrangören. I den mån som de 
internationella konventioner som inte är 
bindande för EU begränsar den ersättning 
som ska betalas av en tjänsteleverantör kan 
medlemsstaterna begränsa den ersättning 
som ska betalas av arrangören i enlighet 
därmed.

Or. en

Motivering

Möjligheten att begränsa det avtalsenliga skadeståndet existerar inte i vissa medlemsstater.   
Principen om fullständig harmonisering skulle innebära att man måste avskaffa nationella 
lagar som är bättre.

Ändringsförslag 57

Förslag till direktiv
Artikel 15 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska se till att 
arrangörer och återförsäljare som 
underlättar anskaffandet av assisterade 
researrangemang och som är etablerade på 

1. Medlemsstaterna ska se till att 
arrangörer av resepaket och återförsäljare 
som underlättar anskaffandet av assisterade 
researrangemang och som är etablerade på 
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deras territorium erhåller en säkerhet för 
effektiv och snabb återbetalning av alla 
betalningar som gjorts av resenärer och, i 
den mån som transport av resenärer 
inbegrips, för en effektiv och snabb 
hemtransport av resenärerna i händelse av 
obestånd.

deras territorium erhåller en säkerhet för 
effektiv och snabb återbetalning av alla 
betalningar som gjorts av resenärer och, i 
mån av möjlighet, för att paketresan 
fortsätter i händelse av deras eller en 
tjänsteleverantörs obestånd. I den mån 
som transport av resenärer inbegrips, ska 
medlemsstaterna se till att 
persontransportföretag som är etablerade 
på deras territorium erhåller en säkerhet 
för återbetalning till eller effektiv och 
snabb hemtransport av resenärerna i 
händelse av persontransportföretagens
obestånd.

Or. en

Motivering

I skäl 34 betonas det att arrangörer av resepaket och återförsäljare av assisterade 
researrangemang är skyldiga att vara försäkrade mot eget obestånd, men också mot att 
någon av tjänsteleverantörerna i kedjan hamnar i obestånd. Detta bör klargöras i den 
normativa delen av direktivet. I den mån som transport av resenärer inbegrips bör 
arrangören och återförsäljaren inte hållas ansvariga för återbetalning till eller hemtransport 
av resenärerna i händelse av transportföretagets obestånd.

Ändringsförslag 58

Förslag till direktiv
Artikel 16 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska se det som att 
kraven i deras nationella regler som 
införlivar artikel 15 uppfylls för allt skydd 
vid obestånd som erhållits av en arrangör 
eller återförsäljare som underlättar 
anskaffandet av assisterade 
researrangemang enligt reglerna för 
införlivande av artikel 15 i den 
medlemsstat där denne är etablerad.

1. Medlemsstaterna ska se det som att 
kraven i deras nationella regler som 
införlivar artikel 15 uppfylls för allt skydd 
vid obestånd som erhållits av en arrangör,
en återförsäljare som underlättar 
anskaffandet av assisterade 
researrangemang eller ett 
persontransportföretag enligt reglerna för 
införlivande av artikel 15 i den 
medlemsstat där denne är etablerad.

Or. en
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Ändringsförslag 59

Förslag till direktiv
Artikel 16 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. De centrala kontaktpunkterna ska för 
varandra tillgängliggöra all nödvändig 
information om deras nationella program 
för skydd vid obestånd och fastställa det 
eller de organ som tillhandahåller skydd 
vid obestånd för en särskild näringsidkare 
som är etablerad på deras territorium. De 
ska ge varandra tillgång till förteckningar 
över arrangörer och återförsäljare som 
underlättar anskaffandet av assisterade 
researrangemang och som uppfyller sina 
skyldigheter vad gäller skydd vid obestånd.

3. De centrala kontaktpunkterna ska för 
varandra tillgängliggöra all nödvändig 
information om deras nationella program 
för skydd vid obestånd och fastställa det 
eller de organ som tillhandahåller skydd 
vid obestånd för en särskild näringsidkare 
som är etablerad på deras territorium. De 
ska ge varandra tillgång till förteckningar 
över arrangörer, återförsäljare som 
underlättar anskaffandet av assisterade 
researrangemang och 
persontransportföretag som uppfyller sina 
skyldigheter vad gäller skydd vid obestånd.

Or. en

Ändringsförslag 60

Förslag till direktiv
Artikel 16 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Om en medlemsstat hyser tvivel om 
skyddet vid obestånd när det rör sig om en 
arrangör eller återförsäljare som 
underlättar anskaffandet av assisterade 
researrangemang, och som är etablerad i 
en annan medlemsstat men som är
verksam på dess territorium, ska denna stat 
begära ett förtydligande från den 
medlemsstat där arrangören eller
återförsäljaren är etablerad. 
Medlemsstaterna ska svara på 
förfrågningar från andra medlemsstater 
senast inom 15 arbetsdagar från det att de 
togs emot.

4. Om en medlemsstat hyser tvivel om 
skyddet vid obestånd när det rör sig om en 
arrangör, en återförsäljare som underlättar 
anskaffandet av assisterade 
researrangemang eller ett 
persontransportföretag vilka är etablerade
i en annan medlemsstat men verksamma
på dess territorium, ska denna stat begära 
ett förtydligande från den medlemsstat där 
arrangören, återförsäljaren eller 
persontransportföretaget är etablerade. 
Medlemsstaterna ska svara på 
förfrågningar från andra medlemsstater 
senast inom 15 arbetsdagar från det att de 
togs emot.
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Or. en

Ändringsförslag 61

Förslag till direktiv
Artikel 17 – punkt 1 – led ba (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ba) resetjänsternas huvudsakliga 
egenskaper, i den omfattning som är 
lämplig för mediet ifråga,

Or. en

Motivering

Se artikel 5.1 a) i konsumenträttighetsdirektivet. ”Medium” hänför sig till det instrument som 
används för förmedling av information, t.ex. en dator eller en mobiltelefon.

Ändringsförslag 62

Förslag till direktiv
Artikel 17 – punkt 1 – led bb (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(bb) såvida tjänsterna inkluderar 
inkvartering: inkvarteringens namn och 
kategori, inklusive rumskategori och dess 
utmärkande kännetecken,

Or. en

Ändringsförslag 63

Förslag till direktiv
Artikel 17 – punkt 1 – led bc (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(bc) handelsnamnet på och 
besöksadressen till återförsäljaren samt 
dennes telefonnummer och e-postadress,



PE524.534v01-00 36/43 PA\1010679SV.doc

SV

Or. en

Ändringsförslag 64

Förslag till direktiv
Artikel 17 – punkt 1 – led bd (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(bd) tjänsternas totalpris inklusive skatter 
och, i förekommande fall, alla 
tilläggsavgifter och övriga kostnader eller, 
om dessa kostnader inte rimligen kan 
beräknas i förväg, information om att 
resenären kan komma att behöva betala 
sådana tilläggskostnader och om det sätt 
på vilket det slutliga priset ska beräknas,

Or. en

Ändringsförslag 65

Förslag till direktiv
Artikel 17 – punkt 1 – led be (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(be) information om den metod för 
beräkning av kostnader som inte kan 
göras i förväg, däribland om en eventuell 
prishöjning efter ingående av avtalet,

Or. en

Ändringsförslag 66

Förslag till direktiv
Artikel 17 – punkt 1 – led bf (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(bf) betalningsplan och, i förekommande 
fall, förekomst av och villkor för 
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handpenningar eller andra ekonomiska 
garantier som ska betalas eller 
tillhandahållas av resenären,

Or. en

Ändringsförslag 67

Förslag till direktiv
Artikel 17 – punkt 1 – led bg (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(bg) såvida transporttjänster ingår: 
allmän information om pass- och 
visumkrav, inbegripet ungefärlig tid för 
att erhålla visum för samtliga resenärer, 
inklusive för medborgare i andra 
medlemsstater, samt information om 
hälsoformaliteter,

Or. en

Ändringsförslag 68

Förslag till direktiv
Artikel 17 – punkt 1 – led bh (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(bh) om nödvändigt, information om 
eventuella risker på destinationsorten 
eller i dess omedelbara närhet med 
avseende på naturkatastrofer, folkhälsa, 
allmän ordning, terrorism etc.,

Or. en

Ändringsförslag 69

Förslag till direktiv
Artikel 17 – punkt 1 – led bi (nytt)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(bi) information om huruvida resenären 
har rätt att frånträda avtalet och i så fall 
villkoren, tidsfristerna och förfarandena 
för att utöva den rätten,

Or. en

Ändringsförslag 70

Förslag till direktiv
Artikel 17 – punkt 1 – led bj (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(bj) information om interna förfaranden 
för handläggning av klagomål samt om 
möjligheten och tidsfristerna för att anlita 
mekanismer för klagomål och prövning 
utanför domstol,

Or. en

Ändringsförslag 71

Förslag till direktiv
Artikel 17 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Om återförsäljare som säljer 
assisterade researrangemang inte 
efterlever punkt 1b ska de uppfylla samma 
skyldigheter som arrangörer av resepaket.

Or. en
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Ändringsförslag 72

Förslag till direktiv
Kapitel 6a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Fristående resetjänster

Or. en

Ändringsförslag 73

Förslag till direktiv
Artikel 17a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 17a
Informationskrav för återförsäljare som 

fungerar som mellanhänder och som 
säljer fristående resetjänster

1. Medlemsstaterna ska säkerställa att 
återförsäljaren, innan resenären blir 
bunden av något avtal eller något 
motsvarande erbjudande från en 
återförsäljare som fungerar som 
mellanhand och som säljer fristående 
resetjänster vilka ägs av en annan 
tjänsteleverantör, på ett klart och tydligt 
sätt ska ange
(a) tjänstens huvudsakliga egenskaper, i 
den omfattning som är lämplig för mediet 
ifråga,
(b) såvida de tjänster som säljs avser 
inkvartering: inkvarteringens namn och 
kategori, inklusive rumskategori och dess 
utmärkande kännetecken,
(c) handelsnamnet på och besöksadressen 
till återförsäljaren samt dennes 
telefonnummer och e-postadress,
(d) tjänstens totalpris inklusive skatter 
och, i förekommande fall, alla 
tilläggsavgifter och övriga kostnader eller, 
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om dessa kostnader inte rimligen kan 
beräknas i förväg, information om att 
resenären kan komma att behöva betala 
sådana tilläggskostnader och om det sätt 
på vilket det slutliga priset ska beräknas,
(e) information om den metod för 
beräkning av kostnader som inte kan 
göras i förväg, däribland om en eventuell 
prishöjning efter ingående av avtalet,
(f) betalningsplan och, i förekommande 
fall, förekomst av och villkor för 
handpenningar eller andra ekonomiska 
garantier som ska betalas eller 
tillhandahållas av resenären,
(g) i händelse av transporttjänster: allmän 
information om pass- och visumkrav, 
inbegripet ungefärlig tid för att erhålla 
visum för resenären med tanke på hans 
eller hennes nationalitet, samt 
information om hälsoformaliteter,
(h) om nödvändigt, information om 
eventuella risker på destinationsorten 
eller i dess omedelbara närhet med 
avseende på naturkatastrofer, folkhälsa, 
allmän ordning, terrorism etc.,
(i) information om huruvida resenären 
har rätt att frånträda avtalet och i så fall 
villkoren, tidsfristerna och förfarandena 
för att utöva den rätten,
(j) information om interna förfaranden 
för handläggning av klagomål samt om 
möjligheten och tidsfristerna för att anlita 
mekanismer för klagomål och prövning 
utanför domstol.
2. Medlemsstaterna ska se till att 
återförsäljare som fungerar som 
mellanhänder och som säljer fristående 
tjänster vilka ägs av en annan 
tjänsteleverantör ska översända en 
bokningsbekräftelse utan onödigt 
dröjsmål, senast 24 timmar efter 
bokningen, om inte en omedelbar 
bekräftelse är nödvändig.
3. Medlemsstaterna ska se till att 
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återförsäljare som fungerar som 
mellanhänder och som säljer fristående 
tjänster vilka ägs av en annan 
tjänsteleverantör ska vara ansvariga för 
eventuella fel som kan inträffa under 
bokningsprocessen.

Or. en

Motivering

Konsumentorganisationerna har rapporterat om flera fall där konsumenten drabbats av 
nackdelar för att fristående resetjänster sålts via en mellanhand. Därför bör man införa vissa 
minimiskyldigheter för dem som säljer sådana tjänster. En lucka i lagstiftningen på detta 
område skulle vara problematisk på en marknad där tendensen är att man alltmer utvecklar 
försäljningen av fristående tjänster via tredje parter och där konsumenterna alltmer 
arrangerar sina resor på egen hand.

Ändringsförslag 74

Förslag till direktiv
Artikel 18a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 18a
Skyldigheter för arrangörer eller 

återförsäljare som är etablerade utanför 
EES

Medlemsstaterna ska se till att en 
arrangör eller en återförsäljare som 
underlättar anskaffandet av assisterade 
researrangemang och som är etablerade 
utanför EES samt bedriver 
försäljningsverksamhet direkt på en 
medlemsstats territorium omfattas av de 
skyldigheter som föreskrivs i detta 
direktiv.

Or. en

Motivering

Medlemsstaterna bör se till att alla resepaket och assisterade researrangemang som säljs på 
deras territorium bör omfattas av bestämmelserna i detta direktiv, och inte enbart de 
produkter som säljs av arrangörer och återförsäljare vilka redan är etablerade på deras 



PE524.534v01-00 42/43 PA\1010679SV.doc

SV

territorium. Resenärer som köper resepaket och assisterade researrangemang i en 
medlemsstat bör ha rätt att åtnjuta skydd enligt detta direktiv, oavsett var arrangören eller 
återförsäljaren är etablerad.

Ändringsförslag 75

Förslag till direktiv
Artikel 18b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 18b
Formkrav för avtal

1. Medlemsstaterna ska se till att alla 
avtal som omfattas av detta direktiv är 
klart och begripligt utformade samt 
läsliga om de är skriftliga. Avtalet ska 
avfattas på samma språk som 
förhandsinformationen.
2. Avtalet ska tillhandahållas på ett 
varaktigt medium. Vid avtal utanför fasta 
affärslokaler ska avtalet tillhandahållas 
även som papperskopia.
3. Om avtalet ingås per telefon ska 
näringsidkaren bekräfta erbjudandet på 
ett varaktigt medium för resenären, som 
är bunden först när han eller hon 
undertecknat avtalet eller översänt sitt 
skriftliga samtycke på ett varaktigt 
medium.  

Or. en

Ändringsförslag 76

Förslag till direktiv
Artikel 18c (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 18c
Ångerrätt
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1. Medlemsstaterna ska se till att 
resenären ha rätt att frånträda ett 
distansavtal inom 24 timmar och ett avtal 
utanför fasta affärslokaler inom 14 dagar 
utan att behöva ange några skäl och utan 
några kostnader, under förutsättning att 
han eller hon ger näringsidkaren rimligt 
varsel på ett varaktigt medium 
minst 48 timmar före avresan.  
2. Näringsidkaren ska, utan onödigt 
dröjsmål och senast 14 dagar från och 
med den dag då näringsidkaren 
underrättats om konsumentens beslut att 
frånträda avtalet, betala tillbaka alla 
belopp som resenären har betalat.
3. Om näringsidkaren inte har 
underrättat resenären om ångerrätten på 
ett klart och tydligt sätt ska resenären ha 
rätt att frånträda avtalet utan påföljd. 

Or. en

Motivering

I linje med bestämmelserna om ångerrätt i artiklarna 9.1, 10.2 och 13.1 i 
konsumenträttighetsdirektivet, som för närvarande inte gäller paketresedirektivet.


