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KRATKA OBRAZLOŽITEV 

I. Revizija direktive o paketnih potovanjih 

Varstvo potrošnikov takrat, ko potujejo, je še pomembnejše kot običajno, zato je bila leta 

1990 sprejeta direktiva o paketnem potovanju. Trg potovanj pa se je od tedaj precej 

spremenil. Z razvojem spletne prodaje in liberalizacijo letalskega sektorja se je spremenil 

način, kako potrošniki organizirajo svoje počitnice. Postajajo vse bolj aktivni pri izbiri 

počitnic, prilagojenih njihovim potrebam, saj z uporabo interneta kombinirajo potovalne 

aranžmaje, namesto da bi izbrali že pripravljene pakete. 

Zaradi teh sprememb je vse manj jasno, v katerih situacijah in pri katerih transakcijah pravila 

EU o paketnem potovanju veljajo in pri katerih ne. Potrošniki se velikokrat ne zavedajo 

varstva, ki ga lahko v določeni situaciji pričakujejo. Očitno je, da je treba zakonodajo 

posodobiti, da bi zajela načine prodaje, ki v času, ko je bila direktiva sprejeta, niso obstajali. 

II. Splošno mnenje pripravljavca mnenja 

Pripravljavec mnenja pozdravlja predlog Komisije, saj se bo z vključitvijo različnih oblik 

spletnih turističnih paketov in pomoči pri organizaciji potovanja v področje uporabe 

revidirane direktive razjasnil in posodobil obseg varstva potnikov ob nakupu kombinacij 

potovalnih storitev za isto potovanje ali počitnice. Zaradi tega se bo povečala preglednost za 

vse udeležence na trgu. 

Cilji pripravljavca mnenja so: 

– Zagotoviti konkurenčnejše in enakovrednejše pogoje za podjetja, ki delujejo na trgu 

potovanj. 

– Zagotoviti, da bodo pri nakupu kombiniranih potovalnih storitev, ne glede na distribucijski 

kanal, vsi potrošniki deležni visoke ravni varstva, pri tem pa zagotoviti, da bodo stroški 

usklajevanja za nove akterje, ki spadajo v področje uporabe revidirane direktive, razumni. 

– Zagotoviti boljšo osveščenost potnikov o potovalnih produktih, ki jih kupujejo, in jim v 

primeru težav zagotoviti dostop do jasnejših in učinkovitejših pravnih sredstev. 

V ta namen pripravljavec mnenja predlaga številne spremembe, s katerimi bi okrepili cilje 

predloga Komisije. Med drugim se nanašajo na: 

 

i) Področje uporabe 

Glede na to, da se trg razvija hitreje od zakonodaje, je treba opredeliti kombinacije potovalnih 

storitev (na spletu in sicer), ki bodo spadale v področje uporabe te direktive. Pripravljavec 

mnenja meni, da je treba opredelitev paketa razširiti tako, da bo zajemala večino kombinacij 

potovalnih storitev, ki se prodajajo potrošnikom. Vseeno pa bi bilo treba priznati tudi pomen 

pomoči pri organizaciji potovanja, saj bi bila tako direktiva dolgoročno ustrezna in bi 

zagotavljala ustrezno raven varstva potrošnikov v primeru insolventnosti katerega od 

ponudnikov storitev. 
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ii) Samostojne potovalne storitve 

Lahko bi rekli, da v nekaterih pogledih področje uporabe predloga direktive ni dovolj široko. 

Paketna potovanja vse bolj postajajo stvar preteklosti. Od sprejetja direktive leta 1990 se je 

trg turizma in potovanj precej spremenil, spremenile pa so se tudi želje in stališča 

potrošnikov. Samostojne pogodbe za enkratno potovalno storitev so na primer izrecno izvzete 

iz področja uporabe te direktive. Organizacije potrošnikov so poročale o več primerih 

oškodovanja potrošnikov pri prodaji samostojnih potovalnih storitev. Zato pripravljavec 

mnenja predlaga, da bi za gospodarske subjekte, ki prodajajo te storitve, veljale nekatere 

minimalne zahteve iz te direktive. Pravna vrzel na tem področju bi bila problematična, saj je 

način prodaje, pri katerem samostojne storitve prodajajo tretje strani, vse bolj razvit, obenem 

pa potrošniki pogosto sami organizirajo potovanja.  

 

iii) Raven harmonizacije 

Predlog ne vsebuje izrecne določbe o ravni harmonizacije. Popolna harmonizacija pomeni, da 

je raven varstva potrošnikov v vsej EU enaka, vendar državam članicam ne omogoča, da po 

potrebi sprejmejo strožje določbe v korist potrošnikom, kar sedanja direktiva že omogoča. V 

številnih državah članicah bi predlagana revizija znižala veljavne nacionalne standarde 

varstva potrošnikov, zlasti glede predpisov pogodbenega prava. Pripravljavec mnenja podpira 

pristop ciljne harmonizacije. 

 

iv) Varstvo v primeru insolventnosti 

Pri pomoči pri organizaciji potovanja bi moralo biti obvezno, da organizatorji paketnih 

potovanj zagotovijo zadostne dokaze o tem, da bodo v primeru insolventnosti vplačila 

povrnjena, potnikom pa bo omogočen povratek na kraj odhoda, s čimer bi zagotovili lojalno 

konkurenco in varstvo potrošnikov. Poudariti bi bilo treba tudi, da ima prevoznik ključno 

vlogo pri zagotavljanju učinkovite izvedbe paketnega potovanja. Pripravljavec mnenja zato 

predlaga, da bi obseg varstva pred insolventnostjo razširili tudi na prevoznike potnikov. 

*** 

Glede na razdrobljenost zakonodaje na področju varstva potnikov ter hiter razvoj trga 

potovanj in turizma, ki se spreminja hitreje od zakonodaje, pripravljavec mnenja meni, da bi 

bilo ustrezno preučiti možnost celovitega instrumenta na področju pravic potnikov. Potrošniki 

so vse manj naklonjeni paketnim potovanjem, zato izbrani koncept „paketnega potovanja in 

pomoči pri organizaciji potovanja‟ pokriva le del običajne prakse. Glede na to, da večina 

direktiv o varstvu potrošnikov iz svojega področja uporabe izrecno izključujejo prometni 

sektor, bi bila uvedba enotnega instrumenta o potovalnih storitvah še zlasti pomembna. 
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PREDLOGI SPREMEMB 

Odbor za promet in turizem poziva Odbor za notranji trg in varstvo potrošnikov kot pristojni 

odbor, da obravnava naslednje predloge sprememb: 

 

 

 

Predlog spremembe  1 

Predlog direktive 

Uvodna izjava 5 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(5) Notranji trg v skladu s členom 26(2) 

Pogodbe zajema območje brez notranjih 

meja, na katerem so zagotovljeni prost 

pretok blaga in storitev ter svoboda 

ustanavljanja. Da se ustvari pravi notranji 

trg za potrošnike, je na tem področju nujno 

uskladiti določene vidike pogodbe o 

turističnem potovanju in pomoči pri 

organizaciji potovanja, s čimer se doseže 

pravo ravnovesje med visoko ravnijo 

varstva potrošnikov in konkurenčnostjo 

podjetij. 

(5) Notranji trg v skladu s členom 26(2) 

Pogodbe zajema območje brez notranjih 

meja, na katerem so zagotovljeni prost 

pretok blaga in storitev ter svoboda 

ustanavljanja. Da se ustvari pravi notranji 

trg za potrošnike, je na tem področju nujno 

uskladiti ustrezne vidike pogodb o 

turističnem potovanju in povezanih 

potovalnih aranžmajih, s čimer se doseže 

pravo ravnovesje med visoko ravnijo 

varstva potrošnikov in konkurenčnostjo 

podjetij. 

 

 

Predlog spremembe  2 

Predlog direktive 

Uvodna izjava 8 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(8) Ni primerno, da bi se kot turistični 

paketi obravnavale vse kombinacije 

potovalnih storitev z značilnostmi, ki jih 

potniki običajno povezujejo s turističnimi 

paketi, saj se lahko potovalne storitve 

kombinirajo na mnogo različnih načinov, 

zlasti da se posebne potovalne storitve 

združijo v en sam potovalni proizvod, pri 

katerem odgovornost za pravilno izvedbo 

prevzame organizator potovanj. V skladu s 

(8) Kot turistične pakete je ustrezno 

obravnavati vse kombinacije potovalnih 

storitev z značilnostmi, ki jih potniki 

običajno povezujejo s turističnimi paketi, 

saj se lahko potovalne storitve kombinirajo 

na mnogo različnih načinov, zlasti da se 

posebne potovalne storitve združijo v en 

sam potovalni proizvod. V skladu s sodno 

prakso Sodišča16 ne bi smelo biti razlik, če 

se potovalne storitve kombinirajo bodisi 
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sodno prakso Sodišča16 ne bi smelo biti 

razlik, če se potovalne storitve kombinirajo 

bodisi pred kakršnim koli stikom s 

potnikom bodisi na zahtevo ali v skladu z 

izbiro potnika. Enako načelo bi bilo treba 

uporabljati ne glede na to, ali je rezervacija 

opravljena pri potovalnem agentu v 

agenciji ali prek spleta. 

pred kakršnim koli stikom s potnikom 

bodisi na zahtevo ali v skladu z izbiro 

potnika. Enako načelo bi bilo treba 

uporabljati ne glede na to, ali je rezervacija 

opravljena pri potovalnem agentu v 

agenciji ali prek spleta. 

__________________ __________________ 

16 Glej sodbo z dne 30. aprila 2002 v 

zadevi Club Tour, Viagens e Turismo SA 

proti Alberto Carlos Lobo Gonçalves 

Garrido ob udeležbi Club Med Viagens 

Lda, C-400/00, Recueil, str. I-04051. 

16 Glej sodbo z dne 30. aprila 2002 v 

zadevi Club Tour, Viagens e Turismo SA 

proti Alberto Carlos Lobo Gonçalves 

Garrido ob udeležbi Club Med Viagens 

Lda, C-400/00, Recueil, str. I-04051. 

 

 

Predlog spremembe  3 

Predlog direktive 

Uvodna izjava 13 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(13) Treba bi bilo določiti posebna pravila 

za turistične agente v agencijah in spletne 

turistične agente, ki potnikom ob 

enkratnem obisku ali stiku z njihovo lastno 

prodajno točko pomagajo pri sklepanju 

ločenih pogodb z individualnimi ponudniki 

storitev, za spletne turistične agente, ki 

prek povezanih postopkov spletne 

rezervacije usmerjeno omogočajo, da se 

dodatne potovalne storitve drugega 

gospodarskega subjekta najpozneje ob 

potrditvi rezervacije prve storitve lažje 

zagotovijo. Ta pravila bi se na primer 

uporabljala, kadar potrošnik pri potrditvi 

rezervacije prve potovalne storitve, kot je 

let ali vožnja z vlakom, prejme vabilo za 

rezervacijo dodatne potovalne storitve na 

voljo v izbranem kraju potovanja, na 

primer hotelska nastanitev s povezavami na 

spletno stran za rezervacije drugega 

ponudnika storitev ali posrednika. Čeprav 

navedeni aranžmaji ne pomenijo 

turističnega paketa v pomenu te direktive, 

(13) Treba bi bilo določiti posebna pravila 

za turistične agente v agencijah in spletne 

turistične agente, ki potnikom ob 

enkratnem obisku ali stiku z njihovo lastno 

prodajno točko pomagajo pri sklepanju 

ločenih pogodb z individualnimi ponudniki 

storitev, za spletne turistične agente, ki 

prek povezanih postopkov spletne 

rezervacije usmerjeno omogočajo, da se 

dodatne potovalne storitve drugega 

gospodarskega subjekta najpozneje ob 

potrditvi rezervacije prve storitve lažje 

zagotovijo. Ta pravila bi se na primer 

uporabljala, kadar potrošnik pri potrditvi 

rezervacije prve potovalne storitve, kot je 

let ali vožnja z vlakom, prejme vabilo za 

rezervacijo dodatne potovalne storitve na 

voljo v izbranem kraju potovanja, na 

primer hotelska nastanitev s povezavami na 

spletno stran za rezervacije drugega 

ponudnika storitev ali posrednika. Čeprav 

navedeni aranžmaji ne pomenijo 

turističnega paketa v pomenu te direktive, 
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saj pri tem, da je en sam organizator 

potovanja prevzel odgovornost za 

potovalne storitve, ne more priti do zmede, 

taki pomožni aranžmaji pomenijo 

alternativen poslovni model, ki je pogosto 

v tesni konkurenci s turističnimi paketi. 

saj pri tem, da je en sam gospodarski 

subjekt prevzel odgovornost za potovalne 

storitve, ne more priti do zmede, taki 

povezani potovalni aranžmaji pomenijo 

alternativen poslovni model, ki je pogosto 

v tesni konkurenci s turističnimi paketi. 

 

 

Predlog spremembe  4 

Predlog direktive 

Uvodna izjava 15 a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (15a) Treba je zagotoviti, da se potniki 

pred plačilom zavedajo, ali izbirajo 

paketno potovanje ali povezani potovalni 

aranžma, in da poznajo ustrezno raven 

varstva. 

 

 

Predlog spremembe  5 

Predlog direktive 

Uvodna izjava 15 b (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (15b) Potniki, ki želijo še naprej oblikovati 

svoje počitnice zunaj področja uporabe te 

direktive tudi brez enake ravni varstva, kot 

je v njej določena, bi morali biti pred 

plačilom na to opozorjeni. 

 

 

Predlog spremembe  6 

Predlog direktive 

Uvodna izjava 17 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(17) Druge turistične storitve, kot so 

vstopnice za koncerte, športne prireditve, 

(17) Druge storitve, kot so vstopnice za 

koncerte, športne prireditve, ekskurzije ali 
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ekskurzije ali obisk zabaviščnih parkov, so 

storitve, ki bi se lahko v kombinaciji s 

prevozom potnikov, nastanitvijo in/ali 

najemom osebnega avtomobila, 

obravnavale kot turistični paket ali pomoč 

pri organizaciji potovanja. Vendar bi taki 

turistični paketi na področje uporabe te 

direktive spadali le, če bi ustrezna 

turistična storitev zajemala pomemben del 

paketa. Če turistična storitev zajema več 

kot 20 % celotne cene ali drugače pomeni 

bistveno značilnost potovanja ali počitnic, 

bi jo bilo na splošno treba obravnavati kot 

pomemben del turističnega paketa. 

Pomožnih storitev, kot so potovalno 

zavarovanje, prevoz prtljage, obroki in 

čiščenje, zagotovljeni kot del nastanitve, se 

samih po sebi ne bi smelo obravnavati kot 

turistične storitve. 

obisk zabaviščnih parkov, so storitve, ki bi 

se lahko v kombinaciji s prevozom 

potnikov, nastanitvijo in/ali najemom 

osebnega avtomobila, obravnavale kot 

turistični paket ali povezan potovalni 

aranžma. Vendar bi taki turistični paketi 

na področje uporabe te direktive spadali le, 

če bi ustrezna storitev zajemala pomemben 

del paketa. Če je storitev predmet posebne 

navedbe, v skladu s katero zajema več 

kot 20 % celotne cene, ali za gospodarski 

subjekt ali potnika drugače pomeni 

bistveno značilnost potovanja ali počitnic, 

bi jo bilo na splošno treba obravnavati kot 

pomemben del turističnega paketa. 

Pomožnih storitev, kot so zlasti potovalno 

zavarovanje, prevoz med postajo in krajem 

nastanitve, prevozi na kraj odhoda na 

potovanje in na ekskurzijah, prevoz 
prtljage, prodaja smučarskih turističnih 

paketov, najem koles, najem drugih vozil 

ali načinov prevoza ter obroki in čiščenje, 

zagotovljeni kot del nastanitve, se samih po 

sebi ne bi smelo obravnavati kot turistične 

storitve. 

 

 

Predlog spremembe  7 

Predlog direktive 

Uvodna izjava 18 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(18) Prav tako bi bilo treba pojasniti, da bi 

morale turistični paket pomeniti pogodbe, s 

katerimi gospodarski subjekt potniku po 

sklenitvi pogodbe omogoči, da izbira med 

različnimi vrstami potovalnih storitev, kot 

je na primer darilni potovalni paket. Poleg 

tega bi bilo treba kot turistični paket 

obravnavati kombinacijo potovalnih 

storitev, pri katerih se med gospodarskimi 

subjekti najpozneje ob potrditvi 

rezervacije prve storitve prenašajo ime in 

osebni podatki potnika, potrebni za 

sklenitev rezervacije. Osebni podatki, 

(18) Prav tako bi bilo treba pojasniti, da bi 

morale turistični paket pomeniti pogodbe, s 

katerimi gospodarski subjekt potniku po 

sklenitvi pogodbe omogoči, da izbira med 

različnimi vrstami potovalnih storitev, kot 

je na primer darilni potovalni paket. Poleg 

tega bi bilo treba kot turistični paket 

obravnavati kombinacijo potovalnih 

storitev, pri katerih se med gospodarskimi 

subjekti prenašajo ime in drugi podatki, 

potrebni za sklenitev rezervacije. Podatki, 

potrebni za sklenitev rezervacije, so lahko 

vse informacije, povezane s prvo 
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potrebni za sklenitev rezervacije, se 

nanašajo na podatke s kreditne kartice ali 

druge informacije, potrebne za pridobitev 

plačila. Zgolj prenos podatkov, kot je kraj 

ali čas potovanja, pa po drugi strani ne bi 

smel zadostovati. 

rezervacijo, kot je kraj ali čas potovanja. 

Obrazložitev 

Vsak prenos podatkov med povezanimi postopki spletnih rezervacij bi moral zadostovati za 

opredelitev storitve kot pomoč pri organizaciji potovanja, kadar je rezultat tega prenosa 

kombinacija potovalnih storitev za isto potovanje Potrošniki bi zelo težko razumeli, katero 

vrsto počitnic so rezervirali, če bi morali razlikovati med vrstami prenesenih podatkov. 

 

Predlog spremembe  8 

Predlog direktive 

Uvodna izjava 19 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(19) Da bi se izognili nepotrebnim 

bremenom za gospodarske subjekte, bi 

bilo treba s področja uporabe te direktive 

izključiti potovanja, ki trajajo manj kot 

24 ur in ne vključujejo nastanitve, ter 

občasno organizirane turistične pakete, 

saj potniki v primeru kratkih potovanj ne 

potrebujejo toliko varstva. 

črtano 

Obrazložitev 

Nobenega razloga ni, da bi potrošnike izpostavljali tveganjem in jim ne bi omogočili pravnih 

sredstev iz direktive samo zaradi kratkega trajanja turističnega paketa ali zato, ker 

organizatorji potovanj prodajajo take počitnice samo občasno. Potniki imajo lahko prav 

toliko težav kot pri katerem koli drugem turističnem paketu, medtem ko je tveganje za 

gospodarske subjekte manjše zaradi kratkega trajanja potovanj, tj. manj kot 24 ur. 

 

 

Predlog spremembe  9 

Predlog direktive 

Uvodna izjava 23 a (novo) 
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (23a) Zaradi novih komunikacijskih 

tehnologij, ki lahko pripomorejo k 

zagotavljanju, da imajo potniki v času 

rezervacije dostop do posodobljenih 

informacij, in vse bolj uveljavljenega 

trenda rezervacije potovalnih paketov na 

spletu, ni več potrebe po posebnih 

pravilih, ki zahtevajo tiskane kataloge. 

 

Predlog spremembe  10 

Predlog direktive 

Uvodna izjava 26 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(26) Ker se paketi pogosto kupijo veliko 

pred njihovo izvedbo, se lahko zgodijo 

nepričakovani dogodki. Zato bi moral imeti 

potnik pod določenimi pogoji pravico, da 

turistični paket prenese na drugega potnika. 

Organizatorjem potovanja bi moralo biti v 

takih primerih omogočeno, da bi izterjali 

svoje stroške, na primer če podizvajalec 

zahteva plačilo za spremembo imena 

potnika ali preklic vozovnice in izdajo 

nove. Potniki bi morali tudi imeti možnost, 

da kadar koli pred začetkom turističnega 

paketa odstopijo od pogodbe proti plačilu 

ustreznega nadomestila, pa tudi pravico do 

odstopa od pogodbe brez plačila 

nadomestila, kadar bodo na turistični paket 

precej vplivale neizogibne in izjemne 

okoliščine, kot je vojskovanje ali naravna 

katastrofa. Šteje se, da obstajajo 

neizogibne in izjemne okoliščine zlasti 

takrat, kadar v zanesljivih in javno 

dostopnih poročilih, kot so priporočila 

organov držav članic, potovanja na 

namembni kraj ne priporočajo. 

(26) Ker se paketi pogosto kupijo veliko 

pred njihovo izvedbo, se lahko zgodijo 

nepričakovani dogodki. Zato bi moral imeti 

potnik pod določenimi pogoji pravico, da 

turistični paket prenese na drugega potnika. 

Organizatorjem potovanja bi moralo biti v 

takih primerih omogočeno, da bi izterjali 

svoje stroške, na primer če podizvajalec 

zahteva plačilo za spremembo imena 

potnika ali preklic vozovnice in izdajo 

nove. Potniki bi morali tudi imeti možnost, 

da kadar koli pred začetkom turističnega 

paketa odstopijo od pogodbe proti plačilu 

ustreznega nadomestila, pa tudi pravico do 

odstopa od pogodbe brez plačila 

nadomestila, kadar bodo na turistični paket 

precej vplivale neizogibne in izjemne 

okoliščine, povezane z vojno, naravnimi 

katastrofami, javnim zdravjem, javnim 

redom ali terorizmom. Šteje se, da 

obstajajo neizogibne in izjemne okoliščine 

zlasti takrat, kadar v zanesljivih in javno 

dostopnih poročilih, kot so priporočila 

organov držav članic, potovanja na 

namembni kraj ne priporočajo. 
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Predlog spremembe  11 

Predlog direktive 

Uvodna izjava 28 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(28) Organizatorjem bi moralo biti v 

določenih primerih dovoljeno, da vnesejo 

enostranske spremembe v pogodbo o 

turističnem potovanju. Toda če se zaradi 

predlaganih sprememb katera koli od 

glavnih značilnosti potovalnih storitev 

bistveno spremeni, bi morali imeti potniki 

pravico do odstopa od pogodbe. Povišanja 

cen bi morala biti mogoča le, če se 

spremenijo cena goriva za prevoz 

potnikov, takse ali pristojbine, ki jih 

nalagajo tretje strani, ki niso neposredno 

vključene v izvedbo vključenih potovalnih 

storitev, ali menjalni tečaji, povezani s 

paketom, ter če je v pogodbi izrecno 

predvideno povišanje ali znižanje cen. 

Povišanja cen bi morala biti omejena na 

10 % cene paketa. 

(28) Organizatorjem potovanja bi moralo 

biti v določenih primerih dovoljeno, da 

vnesejo enostranske spremembe v pogodbo 

o paketnem potovanju. Toda če se zaradi 

predlaganih sprememb katera koli od 

glavnih značilnosti potovalnih storitev 

bistveno spremeni, bi morali imeti potniki 

pravico do odstopa od pogodbe. Povišanja 

cen bi morala biti mogoča le, če se 

spremenijo cena goriva za prevoz 

potnikov, takse ali pristojbine, ki jih 

nalagajo tretje strani, ki niso neposredno 

vključene v izvedbo vključenih potovalnih 

storitev, ali menjalni tečaji, povezani s 

paketom, ter če je v pogodbi izrecno 

predvideno povišanje ali znižanje cen. 

Povišanja cen bi morala biti omejena na 

5 % cene paketa. 

Obrazložitev 

Omejitev na 10 % nesorazmerno obremenjuje potnike, še posebej, kadar je cena turističnega 

paketa visoka in/ali kadar je z enim turističnim paketom povezanih veliko udeležencev, na 

primer družine (vsak član bi moral plačati dodatnih 10 %). V številnih nacionalnih 

zakonodajah, ki dovoljujejo povišanje cen, je določen odstotek nižji od 10 %, v drugih 

državah pa povečanje sploh ni dovoljeno in potniki lahko odpovejo pogodbo, če se cene 

povišajo. 

 

 

Predlog spremembe  12 

Predlog direktive 

Uvodna izjava 30 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(30) Kadar je organizator potovanja 

odgovoren za neizvedbo ali pomanjkljivo 

izvedbo storitev, vključenih v turističnem 

paketu, bi se moral biti zmožen sklicevati 

(30) Za zagotovitev skladnosti je treba 

določbe te direktive uskladiti z določbami 

mednarodnih konvencij o potovalnih 

storitvah in zakonodaje Unije o pravicah 
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se na omejitve odgovornosti ponudnikov 

storitev, določenih v takih mednarodnih 

konvencijah, kot so: Montrealska 

konvencija o poenotenju nekaterih pravil 

za mednarodni letalski prevoz iz 

leta 199918, Konvencija o mednarodnem 

železniškem prometu (COTIF)19  iz 

leta 1980 ter Atenska konvencija o prevozu 

potnikov in njihove prtljage po morju iz 

leta 197420. Kadar zaradi neizogibnih ali 

izjemnih okoliščin povratka potnika na kraj 

odhoda ni mogoče zagotoviti, je treba 

obveznost organizatorja turističnega 

potovanja, v skladu s katero nosi stroške 

podaljšanega bivanja potnika na 

namembnem kraju, uskladiti s predlogom 

Komisije21 o spremembi Uredbe (ES) 

št. 261/2004 Evropskega parlamenta in 

Sveta z dne 11. februarja 2004 o določitvi 

skupnih pravil glede odškodnine in pomoči 

potnikom v primerih zavrnitve vkrcanja, 

odpovedi ali velike zamude letov22. 

potnikov. Kadar je organizator potovanja 

in/ali turistični agent odgovoren za 

neizvedbo ali pomanjkljivo izvedbo 

storitev, vključenih v paketno potovanje, 

bi se moral biti zmožen sklicevati se na 

omejitve odgovornosti ponudnikov 

storitev, določenih v takih mednarodnih 

konvencijah, kot so: Montrealska 

konvencija o poenotenju nekaterih pravil 

za mednarodni letalski prevoz iz 

leta 199918, Konvencija o mednarodnem 

železniškem prometu (COTIF)19 iz 

leta 1980 ter Atenska konvencija o prevozu 

potnikov in njihove prtljage po morju iz 

leta 197420. Kadar zaradi neizogibnih ali 

izjemnih okoliščin povratka potnika na kraj 

odhoda ni mogoče zagotoviti, je treba 

obveznost organizatorja potovanja, v 

skladu s katero nosi stroške podaljšanega 

bivanja potnika na namembnem kraju, 

uskladiti s predlogom Komisije21 o 

spremembi Uredbe (ES) št. 261/2004 

Evropskega parlamenta in Sveta z dne 

11. februarja 2004 o določitvi skupnih 

pravil glede odškodnine in pomoči 

potnikom v primerih zavrnitve vkrcanja, 

odpovedi ali velike zamude letov22. 

__________________ __________________ 

18 2001/539/ES: Sklep Sveta z dne 

5. aprila 2001 o sklenitvi Konvencije o 

poenotenju nekaterih pravil za mednarodni 

letalski prevoz (Montrealska konvencija) s 

strani Evropske skupnosti (UL L 194, 

18.7.2001, str. 38). 

18 2001/539/ES: Sklep Sveta z dne 5. aprila 

2001 o sklenitvi Konvencije o poenotenju 

nekaterih pravil za mednarodni letalski 

prevoz (Montrealska konvencija) s strani 

Evropske skupnosti (UL L 194, 18.7.2001, 

str. 38). 

19 2013/103/EU: Sklep Sveta z dne 

16. junija 2011 o podpisu in sklenitvi 

Sporazuma med Evropsko unijo in 

Medvladno organizacijo za mednarodni 

železniški promet o pristopu Evropske 

unije h Konvenciji o mednarodnem 

železniškem prometu (COTIF) (UL L 51, 

23.2.2013, str. 1). 

19 2013/103/EU: Sklep Sveta z dne 16. 

junija 2011 o podpisu in sklenitvi 

Sporazuma med Evropsko unijo in 

Medvladno organizacijo za mednarodni 

železniški promet o pristopu Evropske 

unije h Konvenciji o mednarodnem 

železniškem prometu (COTIF) (UL L 51, 

23.2.2013, str. 1). 

20 2012/22/EU: Sklep Sveta z dne 12. 

decembra 2011 o pristopu Evropske unije k 

Protokolu iz leta 2002 k Atenski konvenciji 

o prevozu potnikov in njihove prtljage po 

20 2012/22/EU: Sklep Sveta z dne 12. 

decembra 2011 o pristopu Evropske unije k 

Protokolu iz leta 2002 k Atenski konvenciji 

o prevozu potnikov in njihove prtljage po 
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morju iz leta 1974, z izjemo členov 10 

in 11 Konvencije (UL L 8, 12.1.2012, 

str. 1). 

morju iz leta 1974, z izjemo členov 10 in 

11 Konvencije (UL L 8, 12.1.2012, str. 1). 

21 Predlog Uredbe Evropskega parlamenta 

in Sveta o spremembi Uredbe (ES) 

št. 261/2004 o določitvi skupnih pravil 

glede odškodnine in pomoči potnikom v 

primerih zavrnitve vkrcanja, odpovedi ali 

velike zamude letov ter Uredbe (ES) 

št. 2027/97 o odgovornosti letalskih 

prevoznikov v zvezi z letalskim prevozom 

potnikov in njihove prtljage – 

COM(2013) 130 final. 

21 Predlog Uredbe Evropskega parlamenta 

in Sveta o spremembi Uredbe (ES) št. 

261/2004 o določitvi skupnih pravil glede 

odškodnine in pomoči potnikom v primerih 

zavrnitve vkrcanja, odpovedi ali velike 

zamude letov ter Uredbe (ES) št. 2027/97 o 

odgovornosti letalskih prevoznikov v zvezi 

z letalskim prevozom potnikov in njihove 

prtljage – COM(2013) 130 final. 

22 UL L 46, 17.2.2004, str. 1 22 UL L 46, 17.2.2004, str. 1 

Obrazložitev 

Za turistične pakete in pomoč pri organizaciji potovanja je značilno, da obstaja več vrst 

potovalnih storitev in da organizator potovanja ne izvaja ali zagotavlja vseh storitev. Zato je 

treba pojasniti, da ta določba velja za organizatorja potovanja in/ali turističnega agenta, ki 

storitev izvaja ali zagotavlja. To pojasnilo tudi omogoča, da se upoštevajo prihodnje 

spremembe potrošniških navad in navad pri rezervaciji. 

 

 

Predlog spremembe  13 

Predlog direktive 

Uvodna izjava 31 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(31) Ta direktiva ne bi smela vplivati na 

pravice potnikov do vložitve reklamacij na 

podlagi te direktive in katerega koli 

drugega ustreznega pravnega akta Unije, 

torej bodo imeli potniki še naprej možnost 

naslavljati reklamacije na organizatorja 

potovanj, letalskega prevoznika ali vsako 

drugo odgovorno stranko ali – glede na 

okoliščine – več strank. Treba bi bilo 

pojasniti, da ne smejo kopičiti pravic na 

podlagi različnih pravnih podlag, če 

pravice ščitijo iste interese ali imajo isti 

cilj. Odgovornost organizatorja potovanja 

ne posega v pravico, da zahteva 

nadomestilo od tretjih oseb, vključno s 

(31) Ta direktiva ne bi smela vplivati na 

pravice potnikov do vložitve reklamacij na 

podlagi te direktive in katerega koli 

drugega ustreznega pravnega akta Unije, 

torej bodo imeli potniki še naprej možnost 

naslavljati reklamacije na organizatorja 

potovanj in/ali turističnega agenta, 

letalskega prevoznika ali vsako drugo 

odgovorno stranko ali – glede na 

okoliščine – več strank. Treba bi bilo 

pojasniti, da ne smejo kopičiti pravic na 

podlagi različnih pravnih podlag, če 

pravice ščitijo iste interese ali imajo isti 

cilj. Odgovornost organizatorja potovanja 

in/ali turističnega agenta ne posega v 
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ponudniki storitev. pravico, da zahteva nadomestilo od tretjih 

oseb, vključno s ponudniki storitev. 

Obrazložitev 

Za turistične pakete in pomoč pri organizaciji potovanja je značilno, da obstaja več vrst 

potovalnih storitev in da organizator potovanja ne izvaja ali zagotavlja vseh storitev. Zato je 

treba pojasniti, da ta določba velja za organizatorja potovanja in/ali turističnega agenta, ki 

storitev izvaja ali zagotavlja. To pojasnilo tudi omogoča, da se upoštevajo prihodnje 

spremembe potrošniških navad in navad pri rezervaciji. 

 

 

Predlog spremembe  14 

Predlog direktive 

Uvodna izjava 34 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(34) Države članice bi morale zagotoviti, 

da so potniki, ki kupujejo turistične pakete 

ali uporabljajo pomoč pri organizaciji 

potovanja, v primeru insolventnosti 

organizatorja potovanja, turističnega 

agenta, ki ponuja pomoč pri organizaciji 

potovanja, ali katerih koli ponudnikov 

storitev, v celoti zaščiteni. Države članice, 

v katerih imajo sedež organizatorji 

turističnih paketov in turistični agenti, ki 

ponujajo pomoč pri organizaciji 

potovanja, bi morale zagotoviti, da 

gospodarski subjekti, ki ponujajo take 

kombinacije potovalnih storitev, v primeru 

insolventnosti jamčijo za povračilo vseh 

plačil, ki so jih opravili potniki, in njihov 

povratek na kraj odhoda. Države članice bi 

morale poskrbeti, da bi bile njihove 

nacionalne sheme za varstvo v primeru 

insolventnosti učinkovite in da bi 

potnikom, na katere je insolventnosti 

vplivala, lahko zajamčile takojšnji povratek 

na kraj odhoda in povračilo zneskov, 

obenem pa bi morale ohraniti diskrecijsko 

pravico glede načina priznavanja varstva v 

primeru insolventnosti. Pri zahtevanem 

varstvu v primeru insolventnosti bi bilo 

treba upoštevati, kolikšno finančno 

(34) Države članice bi morale zagotoviti, 

da so potniki, ki kupujejo turistične pakete 

ali uporabljajo povezan potovalni 

aranžma, v primeru insolventnosti 

organizatorja potovanja, turističnega 

agenta, ki ponuja povezan potovalni 

aranžma, ali katerih koli ponudnikov 

storitev, v celoti zaščiteni. Države članice, 

v katerih imajo sedež organizatorji 

turističnih paketov in turistični agenti, ki 

ponujajo povezane potovalne aranžmaje, 

bi morale zagotoviti, da gospodarski 

subjekti, ki ponujajo take kombinacije 

potovalnih storitev, v primeru 

insolventnosti jamčijo za povračilo vseh 

plačil, ki so jih opravili potniki, in njihov 

povratek na kraj odhoda. Države članice bi 

morale poskrbeti, da bi bile njihove 

nacionalne sheme za varstvo v primeru 

insolventnosti učinkovite in da bi 

potnikom, na katere je insolventnosti 

vplivala, lahko zajamčile takojšnji povratek 

na kraj odhoda in povračilo zneskov, 

obenem pa bi morale ohraniti diskrecijsko 

pravico glede načina priznavanja varstva v 

primeru insolventnosti. Če bi potnik raje 

dokončal turistični paket ali povezan 

potovalni aranžma, kot pa dobil v celoti 
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tveganje se dejansko pojavlja pri 

dejavnostih organizatorja potovanja, 

zadevnega turističnega agenta ali 

ponudnika storitve, vključno z vrsto 

kombinacije potovalnih storitev, ki jih 

prodajajo, predvidljivimi sezonskimi 

nihanji ter obsegom predplačil in načinom, 

na katerega so zavarovana. Kadar se lahko 

varstvo v primeru insolventnosti zagotovi v 

obliki jamstva ali zavarovalne police, 

takega jamstva v skladu z Direktivo 

2006/123/ES Evropskega parlamenta in 

Sveta z dne 12. decembra 2013 o storitvah 

na notranjem trgu25 ni mogoče omejiti na 

potrdila, ki so jih izdali finančni subjekti s 

sedežem v posamezni državi članici. 

povrnjen znesek, bi moralo varstvo v 

primeru insolventnosti, kjer je to mogoče, 

zagotavljati izpolnitev obstoječih pogodb, 

da se omogoči nadaljevanje izvajanja 

turističnega paketa ali povezanega 

potovalnega aranžmaja brez dodatnih 

stroškov za potnika. Pri zahtevanem 

varstvu v primeru insolventnosti bi bilo 

treba upoštevati, kolikšno finančno 

tveganje se dejansko pojavlja pri 

dejavnostih organizatorja potovanja, 

zadevnega turističnega agenta ali 

ponudnika storitve, vključno z vrsto 

kombinacije potovalnih storitev, ki jih 

prodajajo, predvidljivimi sezonskimi 

nihanji ter obsegom predplačil in načinom, 

na katerega so zavarovana. Kadar se lahko 

varstvo v primeru insolventnosti zagotovi v 

obliki jamstva ali zavarovalne police, 

takega jamstva v skladu z Direktivo 

2006/123/ES Evropskega parlamenta in 

Sveta z dne 12. decembra 2006 o storitvah 

na notranjem trgu25 ni mogoče omejiti na 

potrdila, ki so jih izdali finančni subjekti s 

sedežem v posamezni državi članici. 

__________________ __________________ 

25 UL L 376, 27.12.2006, str. 36. 25 UL L 376, 27.12.2006, str. 36. 

Obrazložitev 

Sistemi varstva v primeru insolventnosti bi morali biti dovolj prožni, da se prilagodijo izbiri 

potrošnika, kadar je to mogoče. To vključuje zagotovitev izpolnjevanja obstoječih pogodb, 

kadar potniki želijo dokončati počitnice ali ohraniti obstoječe načrte, če se približuje odhod. 

 

Predlog spremembe  15 

Predlog direktive 

Uvodna izjava 37 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(37) Kadar turistični agent opravi 

rezervacijo paketa ali zagotovi pomoč pri 

organizaciji potovanja in v postopku 

rezervacije dela napake, je potnike 

primerno zaščititi. 

(37) Kadar organizator potovanja in/ali 

turistični agent opravi rezervacijo paketa, 

povezan potovalni aranžma ali zagotovi 

samostojne potovalne storitve in v 

postopku rezervacije dela napake, je 
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potnike primerno zaščititi. 

 

 

Predlog spremembe  16 

Predlog direktive 

Uvodna izjava 38 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(38) Prav tako je primerno potrditi, da se 

potrošniki ne smejo odpovedati pravicam, 

ki izhajajo iz te direktive, organizatorji 

potovanj ali gospodarski subjekti, ki 

ponujajo pomoč pri organizaciji 

potovanja, pa se ne smejo izogniti svojim 

obveznostim s trditvijo, da delujejo samo 

kot ponudniki storitev, posredniki ali v 

kakršni koli drugi vlogi. 

(38) Prav tako je primerno potrditi, da se 

potniki ne smejo odpovedati pravicam, ki 

izhajajo iz te direktive, organizatorji 

potovanj in/ali turistični agenti ali 

gospodarski subjekti, ki ponujajo povezane 

potovalne aranžmaje, pa se ne smejo 

izogniti svojim obveznostim s trditvijo, da 

delujejo samo kot ponudniki storitev, 

posredniki ali v kakršni koli drugi vlogi. 

Obrazložitev 

Za turistične pakete in pomoč pri organizaciji potovanja je značilno, da obstaja več vrst 

potovalnih storitev in da organizator potovanja ne izvaja ali zagotavlja vseh storitev. Zato je 

treba pojasniti, da ta določba velja za organizatorja potovanja in/ali turističnega agenta, ki 

storitev izvaja ali zagotavlja. To pojasnilo tudi omogoča, da se upoštevajo prihodnje 

spremembe potrošniških navad in navad pri rezervaciji. 

 

 

Predlog spremembe  17 

Predlog direktive 

Uvodna izjava 41 a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (41a) V okviru Svetovne turistične 

organizacije Združenih narodov bi bilo 

treba uveljaviti Mednarodno konvencijo o 

paketnih potovanjih kot skupno pravno 

podlago za vse države članice te 

organizacije. 

Obrazložitev 

Zaradi svetovne razsežnosti turizma je potreben nadaljnji korak v smeri usklajevanja 
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evropske zakonodaje z zakonodajo držav, ki niso članice EU. 

 

 

Predlog spremembe  18 

Predlog direktive 

Člen 1 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Ta direktiva prispeva k pravilnemu 

delovanju notranjega trga in doseganju 

visoke ravni varstva potrošnikov s 

približevanjem nekaterih vidikov zakonov, 

uredb in upravnih določb držav članic 

glede pogodb o paketnih potovanjih in 

pomoči pri organizaciji potovanja, 

sklenjenih med potniki in gospodarskimi 

subjekti. 

Ta direktiva prispeva k pravilnemu 

delovanju notranjega trga in doseganju 

visoke ravni varstva potrošnikov s 

približevanjem ustreznih vidikov zakonov, 

uredb in upravnih določb držav članic 

glede pogodb o paketnih potovanjih in 

povezanih potovalnih aranžmajih, 

sklenjenih med potniki in gospodarskimi 

subjekti. 

 

Predlog spremembe  19 

Predlog direktive 

Člen 2 – odstavek 1 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

1. Ta direktiva se, razen člena 17, 

uporablja za turistične pakete, ki jih 

gospodarski subjekti potnikom ponujajo v 

prodajo ali prodajajo, ter, razen členov 

4 do 14, člena 18 in člena 21(1), za pomoč 

pri organizaciji potovanja. 

1. 1. Ta direktiva se pod pogoji in v 

obsegu, določenem v njenih ustreznih 

določbah, uporablja za turistične pakete, ki 

jih gospodarski subjekti potnikom ponujajo 

v prodajo ali prodajajo, povezane 

potovalne aranžmaje in samostojne 

potovalne storitve. 

 

Predlog spremembe  20 

Predlog direktive 

Člen 2 – odstavek 2 – točka a 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(a) turistične pakete in pomoč pri 

organizaciji potovanja, ki trajajo manj kot 

24 ur, razen če je vključena prenočitev; 

črtano 
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Obrazložitev 

Nobenega razloga ni, da bi potrošnike izpostavljali tveganjem in jim ne omogočili pravnih 

sredstev iz direktive samo zaradi kratkega trajanja turističnega paketa ali zato, ker 

organizatorji potovanj prodajajo take počitnice samo občasno. Potniki imajo lahko prav 

toliko težav kot pri katerem koli drugem turističnem paketu, medtem ko je tveganje za 

gospodarske subjekte manjše zaradi kratkega trajanja potovanj, tj. manj kot 24 ur. 

 

Predlog spremembe  21 

Predlog direktive 

Člen 2 – odstavek 2 – točka c 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(c) turistične pakete in pomoč pri 

organizaciji potovanja, kupljene na 

podlagi okvirne pogodbe, sklenjene med 

delodajalcem potnika in gospodarskim 

subjektom, specializiranim za pripravo 

poslovnih potovanj; 

(c) turistične pakete in povezane potovalne 

aranžmaje, kupljene na podlagi okvirne 

pogodbe, sklenjene med podjetjem, prek 

katerega potnik potuje, in gospodarskim 

subjektom; 

Obrazložitev 

Izključitev iz področja uporabe, ki jo predlaga Komisija, zadeva samo gospodarske subjekte, 

specializirane za prodajo poslovnih potovanj, kar ustvarja neenake konkurenčne pogoje med 

potovalnimi agenti, ki prodajajo tako storitve za potovanja v prostem času kot za poslovna 

potovanja. 

 

Predlog spremembe  22 

Predlog direktive 

Člen 2 – odstavek 2 – točka d 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(d) turistične pakete, pri katerih se več kot 

ena potovalna storitev iz točk (a), (b) in (c) 

člena 3(1) kombinira s potovalnimi 

storitvami iz točke (d) člena 3(1), če ta 

storitev zajema pomemben del paketa, ali 

(d) turistične pakete, pri katerih se več kot 

ena potovalna storitev iz točk (a), (b) in (c) 

člena 3(1) kombinira s potovalnimi 

storitvami iz točke (d) člena 3(1), če ta 

storitev zajema pomemben del paketa ali ni 

tržena kot glavni element potovanja, ali 
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Predlog spremembe  23 

Predlog direktive 

Člen 2 – odstavek 2 – točka e 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(e) samostojne pogodbe za enkratno 

potovalno storitev. 

črtano 

Obrazložitev 

Organizacije potrošnikov so poročale o več primerih oškodovanja potrošnikov pri prodaji 

samostojnih potovalnih storitev. Zato je treba določiti minimalne obveznosti za prodajalce teh 

storitev, ne glede na to, ali jih prodajajo neposredno ali kot posredniki, da se vsem 

gospodarskim subjektom zagotovijo enaki konkurenčni pogoji. Pravna vrzel na tem področju 

bi povzročala težave na trgu, kjer se potrošniki vse bolj odločajo za neodvisno organizacijo 

potovanj. 

 

Predlog spremembe  24 

Predlog direktive 

Člen 2 – odstavek 2 a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 2a. Države članice se lahko odločijo, da 

ne bodo uporabljale izjem iz točke (c) 

odstavka 2 za turistične pakete, povezane 

potovalne aranžmaje ali samostojne 

potovalne storitve, kupljene na podlagi 

okvirne pogodbe z nevladno organizacijo, 

zagonskim podjetjem ali mikropodjetjem 

in malim podjetjem. 

Obrazložitev 

Izključitev turističnih paketov in pomoči pri organizaciji potovanja, kupljenih na podlagi 

okvirne pogodbe z delodajalcem potnika, se ne bi smela uporabljati za nevladne organizacije 

in mala podjetja, ki nimajo enakih finančnih sredstev kot večje družbe. To bi bilo v skladu z 

direktivo o pravicah potrošnikov, ki omogoča državam članicam, da jo uporabljajo za 

nevladne organizacije, zagonska podjetja ali mala in srednja podjetja (glej uvodno izjavo 13 

v navedeni direktivi). 

 



 

PE524.534v03-00 20/59 AD\1018268SL.doc 

SL 

Predlog spremembe  25 

Predlog direktive 

Člen 2 – odstavek 2 b (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 2b. Ta direktiva gospodarskim subjektom 

ne preprečuje, da potnikom ponudijo 

pogodbene dogovore, ki presegajo raven 

varnosti, zagotovljeno s to direktivo. 

Obrazložitev 

Ta določba je v skladu s členom 3(6) direktive o pravicah potrošnikov. 

 

Predlog spremembe  26 

Predlog direktive 

Člen 2 a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 Člen 2a 

 Raven harmonizacije 

 Ta direktiva državam članicam ne 

preprečuje, da na nacionalni ravni 

ohranijo ali uvedejo strožje določbe na 

področju, ki ga ta direktiva zajema, da 

zagotovijo višjo raven varstva potrošnikov, 

razen če v tej direktivi ni določeno 

drugače. 

Obrazložitev 

Predlog ne vsebuje jasne določbe o ravni harmonizacije direktive. Popolna harmonizacija 

državam članicam ne bi omogočala, da bi po potrebi sprejele strožje določbe v korist 

potrošnikom, kar sedanja direktiva o paketnih potovanjih omogoča. V številnih državah 

članicah bi predlagana revizija znižala veljavne nacionalne standarde varstva potrošnikov. 

Potreben je pristop ciljno usmerjene harmonizacije. 

 

 

Predlog spremembe  27 

Predlog direktive 

Člen 3 – točka 1 – točka c 



 

AD\1018268SL.doc 21/59 PE524.534v03-00 

 SL 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

c) najem osebnega avtomobila ali c) najem osebnega avtomobila ali drugih 

vozil ali prevoznih sredstev ali 

 

 

Predlog spremembe  28 

Predlog direktive 

Člen 3 – točka 1 – točka d 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

d) vse druge turistične storitve, ki niso 

pomožne pri prevozu potnikov, nastanitvi 

ali najemu osebnega avtomobila; 

d) vse druge turistične storitve, ki niso 

pomožne pri prevozu potnikov, nastanitvi 

ali najemu osebnega avtomobila ali drugih 

vozil ali prevoznih sredstev.; 

Obrazložitev 

To, da se vključi samo najem osebnega avtomobila, bi lahko povzročilo težave v smislu, da ne 

bi bili vključeni drugi načini prevoza, če potrošnik najame drugo vrsto vozila (na primer čoln 

ali kolo). 

 

Predlog spremembe  29 

Predlog direktive 

Člen 3 – točka 2 – uvodni del 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(2) „turistični paket“ pomeni kombinacijo 

vsaj dveh različnih vrst potovalnih storitev 

za isto potovanje ali počitnice, če: 

(2) „turistični paket“ pomeni kombinacijo 

vsaj dveh različnih vrst potovalnih storitev 

za isto potovanje ali počitnice ne glede na 

distribucijski kanal, če: 

 

Predlog spremembe  30 

Predlog direktive 

Člen 3 – točka 2 – točka b – uvodni del 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(b) se navedene storitve ne glede na to, ali (b) navedene storitve ne glede na to, ali so 
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so sklenjene ločene pogodbe s 

posameznimi ponudniki potovalnih 

storitev: 

sklenjene ločene pogodbe s posameznimi 

ponudniki potovalnih storitev, izpolnjujejo 

katerega od naslednjih meril: 

Obrazložitev 

Potrošnikom in podjetjem bi moralo biti jasno, da so merila mišljena posamično in ne 

kumulativno. Izpolnjevanje samo enega od meril zadostuje, da se kombinacija storitev 

opredeli kot turistični paket (uvodna izjava 10 se nanaša na „druga merila“). 

 

Predlog spremembe  31 

Predlog direktive 

Člen 3 – točka 2 – točka b – točka i 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(i) kupijo v istem postopku rezervacije pri 

eni prodajni točki; 

(i) kupijo v istem postopku rezervacije pri 

eni prodajni točki, tudi kadar organizator 

potovanja ali turistični agent za paket 

uporablja deljeno zaračunavanje.  

Obrazložitev 

Sedanja direktiva se uporablja tudi pri deljenem zaračunavanju (glej člen 2(1) 

Direktive 90/314/EGS). 

 

 

Predlog spremembe  32 

Predlog direktive 

Člen 3 – točka 2 – točka b – točka v 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

v) kupijo pri različnih gospodarskih 

subjektih prek povezanih postopkov 

spletne rezervacije, kadar si gospodarski 

subjekti najpozneje ob potrditvi 

rezervacije prve storitve med seboj 

prenašajo ime in osebne podatke potnika, 

potrebne za sklenitev rezervacije; 

v) kupijo pri različnih gospodarskih 

subjektih prek povezanih postopkov 

spletne rezervacije, kadar si gospodarski 

subjekti med seboj prenašajo ime potnika 

in druge podatke, potrebne za sklenitev 

rezervacije; 

 



 

AD\1018268SL.doc 23/59 PE524.534v03-00 

 SL 

Predlog spremembe  33 

Predlog direktive 

Člen 3 – točka 5 – uvodni del 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(5) „pomoč pri organizaciji potovanja“ 

pomeni kombinacijo vsaj dveh različnih 

vrst potovalnih storitev za isto potovanje 

ali počitnice, ki niso turistični paket, zaradi 

česar so s posameznimi ponudniki 

potovalnih storitev sklenjene posebne 

pogodbe, če turistični agent ponuja pomoč 

pri kombinaciji: 

(5) „povezan potovalni aranžma“ pomeni 

kombinacijo vsaj dveh različnih vrst 

potovalnih storitev za isto potovanje ali 

počitnice, ki niso turistični paket, zaradi 

česar so s posameznimi ponudniki 

potovalnih storitev sklenjene posebne 

pogodbe, če eden od teh ponudnikov 

storitev ali turistični agent ponuja pomoč 

pri kombinaciji: 

Obrazložitev 

V predlaganem besedilu ni jasno opredeljeno, ali gre za pomoč pri organizaciji potovanja, 

kadar gospodarski subjekt prodaja potovalno storitev v svojem imenu, nato pa omogoči 

sklenitev pogodbe med potnikom in drugim ponudnikom storitev. Predlog spremembe 

pojasnjuje, da kombinacija, kadar turistični agent prodaja svojo storitev (na primer letalska 

družba letalsko vozovnico ali železniška družba vozovnico za vlak) skupaj s storitvijo 

namestitve ali drugo turistično storitvijo, spada v področje uporabe te direktive. 

 

Predlog spremembe  34 

Predlog direktive 

Člen 3 – točka 5 – točka a 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(a) na podlagi ločenih rezervacij ob 

enkratnem obisku ali kontaktu prodajne 

točke ali 

(a) kjer potnik izbere posamezne 

potovalne storitve in se strinja, da bo 

plačal vsako posebej ob enkratnem obisku 

ali kontaktu prodajne točke, pod pogojem, 

da prejme informacije v jasni in vidni 

obliki in na trajnem nosilcu podatkov, 

preden se zaveže s pogodbo, da ne bo 

upravičen do nobenih pravic, ki se s to 

direktivo priznavajo izključno potnikom, 

ki so kupili paketno potovanje, razen če 

kupi kombinacijo potovalnih storitev pod 

pogoji iz točke 2(b), ali 
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Predlog spremembe  35 

Predlog direktive 

Člen 3 – točka 5 – točka b 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(b) z usmerjenim zagotavljanjem dodatnih 

potovalnih storitev pri drugem 

gospodarskem subjektu prek povezanih 

postopkov spletnih rezervacij najpozneje 

ob potrditvi rezervacije prve storitve; 

(b) z usmerjenim zagotavljanjem dodatnih 

potovalnih storitev pri drugem 

gospodarskem subjektu prek povezanih 

postopkov spletnih rezervacij najpozneje 

ob potrditvi rezervacije prve storitve in 24 

ur po tej potrditvi; 

 

 

Predlog spremembe  36 

Predlog direktive 

Člen 3 – točka 9 – točka b 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(b) olajša zagotavljanje potovalnih storitev, 

ki so del pomoči pri organizaciji 

potovanja, tako da potnikom pomaga pri 

sklepanju ločenih pogodb za potovalne 

storitve s posameznimi ponudniki storitev; 

(b) olajša zagotavljanje potovalnih storitev, 

ki so del povezanega potovalnega 

aranžmaja, tako da potnikom pomaga pri 

sklepanju ločenih pogodb za potovalne 

storitve s posameznimi ponudniki storitev, 

med katerimi je lahko sam turistični 

agent; 

Obrazložitev 

V predlaganem besedilu ni jasno opredeljeno, ali gre za pomoč pri organizaciji potovanja, 

kadar gospodarski subjekt prodaja potovalno storitev v svojem imenu, nato pa omogoči 

sklenitev pogodbe med potnikom in drugim ponudnikom storitev. Predlog spremembe 

pojasnjuje, da kombinacija, kadar turistični agent prodaja svojo storitev (na primer letalska 

družba letalsko vozovnico ali železniška družba vozovnico za vlak) skupaj s storitvijo 

namestitve ali drugo turistično storitvijo, spada v področje uporabe te direktive. 

 

Predlog spremembe  37 

Predlog direktive 

Člen 4 – odstavek 1 – točka a – točka i 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(i) kraj(e) potovanja, načrt potovanja in (i) kraj(e) potovanja, načrt potovanja in 
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termine bivanja z datumi; termine bivanja z datumi ter število 

vključenih noči; 

 

 

Predlog spremembe  38 

Predlog direktive 

Člen 4 – odstavek 1 – točka a – točka iii 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

iii) kraj nastanitve, glavne značilnosti in 

turistično kategorijo nastanitve; 

iii) kraj nastanitve, glavne značilnosti in 

turistično kategorijo nastanitve, ki jo je 

odobril pristojni organ v kraju nastanitve, 

in, kjer je mogoče, ime nastanitve, 

kategorija sobe in njene glavne lastnosti; 

Obrazložitev 

Pogoste so pritožbe in reklamacije potrošnikov, da turistična kategorija določene nastanitve, 

ki se ponuja ali oglašuje, ne ustreza turistični kategoriji, ki jo je odobril pristojni organ v 

kraju nastanitve. Zato bi bilo treba dovoliti, da se navede samo uradno turistično kategorijo, 

in ne tiste, ki se izbere po merilih organizatorja potovanja. 

 

Predlog spremembe  39 

Predlog direktive 

Člen 4 – odstavek 1 – točka a – točka iii a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (iiia) podroben opis storitev, ki so na voljo 

v kraju nastanitve, vključno z 

informacijami o okoliščinah, ki bi 

utegnile vplivati na slabšo kakovost 

storitev; 

Obrazložitev 

Okoliščine, ki bi utegnile vplivati na slabšo kakovost storitev, so na primer dela zunaj hotela 

ali v njegovi bližini, objekti v slabem stanju ali ki ne obratujejo. 
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Predlog spremembe  40 

Predlog direktive 

Člen 4 – odstavek 1 – točka a – točka iii b (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (iiib) ciljna skupina turističnega paketa in 

nastanitve; 

Obrazložitev 

Potrošnik bi moral biti seznanjen s ciljno skupino predlaganega turističnega paketa in 

nastanitve (npr. družina z otroki, starejši, potniki, ki si želijo pustolovščin, itd.). 

 

 

Predlog spremembe  41 

Predlog direktive 

Člen 4 – odstavek 1 – točka a – točka vi 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

vi) jezik(e), v katerih bodo dejavnosti 

potekale, ter 

črtano 

Obrazložitev 

Odgovornost turističnih agentov za posredovanje teh informacij je prevelika, ker predlog 

določa obveznost zagotavljanja informacij o uporabljanih jezikih na vseh področjih storitev 

letovišča. 

 

 

Predlog spremembe  42 

Predlog direktive 

Člen 4 – odstavek 1 – točka a – točka vii 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(vii) ali imajo osebe z omejeno mobilnostjo 

skozi celotno potovanje ali počitnice 

zagotovljen dostop; 

(vii) na zahtevo, ali imajo osebe z omejeno 

mobilnostjo, otroci pod določeno starostjo 

ali nosečnice skozi celotno potovanje ali 

počitnice zagotovljen dostop; 
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Predlog spremembe  43 

Predlog direktive 

Člen 4 – odstavek 1 – točka c 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

c) celotno ceno turističnega paketa z davki 

in, kjer je ustrezno, z vsemi dodatnimi 

dajatvami, taksami in drugimi stroški ali, 

kadar jih ni mogoče vnaprej razumno 

izračunati, dejstvo, da bo imel potnik 

morda take dodatne stroške; 

c) celotno ceno turističnega paketa z davki 

in, kjer je ustrezno, z vsemi dodatnimi 

dajatvami, taksami in drugimi stroški ali, 

kadar jih ni mogoče vnaprej razumno 

izračunati, dejstvo, da bo imel potnik 

morda take dodatne stroške, in naravo teh 

stroškov; 

Obrazložitev 

Če bi moral potnik nositi dodatne stroške in če jih ni mogoče vnaprej izračunati, bi bilo treba 

navesti, za katere dodatne stroške gre. 

 

Predlog spremembe  44 

Predlog direktive 

Člen 4 – odstavek 1 – točka c a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (ca) informacije, ali ima potnik pravico 

odstopiti od pogodbe, in v tem primeru o 

pogojih, rokih in postopkih za 

uveljavljanje te pravice; 

 

Predlog spremembe  45 

Predlog direktive 

Člen 4 – odstavek 1 – točka d a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (da) informacije o varstvu v primeru 

insolventnosti in o zavarovanju 

odgovornosti organizatorja potovanja in 

turističnega agenta; 
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Predlog spremembe  46 

Predlog direktive 

Člen 4 – odstavek 1 – točka e 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(e) najmanjše število oseb, potrebno za 

izvedbo turističnega paketa, in rok vsaj 

20 dni pred začetkom turističnega paketa 

za možno odpoved, če je manj prijavljenih; 

(e) najmanjše število oseb, potrebno za 

izvedbo turističnega paketa z možno 

odpovedjo, če je manj prijavljenih; 

Obrazložitev 

Turistični paketi so pogosto, predvsem kot kratka ali enodnevna potovanja, v ponudbi zelo 

kratek čas, tako da 20-dnevni rok za odpoved ni uporaben. Roke za odpoved bi moralo biti 

mogoče prilagajati posameznim primerom. 

 

 

Predlog spremembe  47 

Predlog direktive 

Člen 4 – odstavek 1 – točka f 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

f) splošne informacije o potnih listih in 

zahtevah za vizume za državljane zadevne 

države članice, vključno s približnimi časi 

za njihovo pridobitev, ter informacije o 

zdravstvenih formalnostih; 

f) splošne informacije o potnih listih in 

zahtevah za vizume ter kateri koli drugi 

formalnosti ali zahtevah glede 

identifikacije in prometa, ki jih morajo 

potniki izpolnjevati, za državljane zadevne 

države članice in na zahtevo za zadevnega 

potnika glede na njegovo nacionalnost, 

vključno s približnimi časi za njihovo 

pridobitev, ter informacije o zdravstvenih 

formalnostih; 

Obrazložitev 

Zdi se potrebno spremeniti besedilo, zato da se upošteva druge možne formalnosti ali zahteve 

glede identifikacije, ki jih morajo potniki izpolnjevati, kot je v primeru mladoletnih oseb. 

 

Predlog spremembe  48 

Predlog direktive 

Člen 4 – odstavek 1 – točka g a (novo) 
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (ga) razpoložljive notranje postopke 

obravnave pritožb ter možnosti in roki 

izvensodnega reševanja pritožbe in drugih 

pravnih sredstev; 

 

Predlog spremembe  49 

Predlog direktive 

Člen 4 – odstavek 1 – točka g b (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (gb) po potrebi informacije o možnih 

tveganjih na namembnem kraju ali v 

neposredni bližini, povezanimi z 

naravnimi nesrečami, javnim zdravjem, 

javnim redom, terorizmom idr; 

 

 

Predlog spremembe  50 

Predlog direktive 

Člen 4 – odstavek 1 – točka g c (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (gc) kjer je ponujeno zavarovanje v zvezi s 

potovanjem informacije o kritih tveganjih 

in podatek, da je to zavarovanje 

prostovoljno. 

 

Predlog spremembe  51 

Predlog direktive 

Člen 4 – odstavek 2 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

2. Informacije iz odstavka 1 se zagotovijo 

jasno in v vidni obliki. 

2. Informacije iz odstavka 1 se zagotovijo 

jasno in v vidni obliki. Pri pogodbah, 

sklenjenih zunaj poslovnih prostorov, se 

informacije zagotovijo tudi v papirni 
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obliki. 

 

 

Predlog spremembe  52 

Predlog direktive 

Člen 5 – odstavek 1 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

1. Države članice zagotovijo, da 

organizator potovanja ne more spreminjati 

informacij, o katerih je seznanil potnika v 

skladu s točkami (a), (c), (d), (e) in (g) 

člena 4, razen če si organizator potovanja 

pridržuje pravico, da navedene informacije 

spremeni ter potnika pred sklenitvijo 

pogodbe jasno in v vidni obliki obvesti o 

spremembah. 

1. Države članice zagotovijo, da 

organizator potovanja in/ali turistični 

agent ne more spreminjati informacij, o 

katerih je seznanil potnika v skladu s 

točkami (a), (c), (ca), (d), (e), (g) in (ga) 

člena 4, razen če si organizator potovanja 

in/ali turistični agent pridržuje pravico, da 

navedene informacije spremeni ter potnika 

pred sklenitvijo pogodbe jasno in v vidni 

obliki obvesti o spremembah. 

 

 

Predlog spremembe  53 

Predlog direktive 

Člen 5 – odstavek 2 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

2. Če informacije o dodatnih taksah, 

dajatvah ali drugih stroških iz točke (c) 

člena 4 niso zagotovljene pred sklenitvijo 

pogodbe, potnik ne krije teh dajatev, taks 

ali drugih stroškov. 

2. Če informacije o dodatnih taksah, 

dajatvah ali drugih stroških iz točke (c) 

člena 4 niso zagotovljene na trajnem 

nosilcu podatkov pred sklenitvijo pogodbe, 

potnik ne krije teh dajatev, taks ali drugih 

stroškov. 

 

 

Predlog spremembe  54 

Predlog direktive 

Člen 5 – odstavek 3 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

3. Ob ali takoj po sklenitvi pogodbe 3. Ob ali takoj, ko je to izvedljivo, po 
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organizator potniku zagotovi kopijo 

pogodbe ali potrditev pogodbe na trajnem 

nosilcu podatkov. 

sklenitvi pogodbe organizator potovanja 

potniku zagotovi kopijo pogodbe ali 

potrditev pogodbe na trajnem nosilcu 

podatkov. 

Obrazložitev 

Če se rezervacije opravijo po telefonu, pošti ali prek drugih neosebnih spletnih postopkov, ni 

vedno mogoče takoj zagotoviti potrditve. 

 

 

Predlog spremembe  55 

Predlog direktive 

Člen 5 – odstavek 3 a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 3a. Države članice lahko v svojem 

nacionalnem pravu ohranijo ali uvedejo 

jezikovne zahteve v zvezi s pogodbenimi 

informacijami, da bi potniku zagotovile 

lažje razumevanje teh informacij. 

 

 

Predlog spremembe  56 

Predlog direktive 

Člen 6 – odstavek 2 – točka c 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

c) podatke o kontaktni točki, kamor se 

lahko potnik pritoži glede kakršne koli 

neskladnosti, ki jo opazi na namembnem 

kraju; 

c) podatke o kontaktni točki turističnega 

agenta, kamor se lahko potnik pritoži glede 

kakršne koli neskladnosti, ki jo opazi na 

namembnem kraju, pri čemer ti podatki 

zajemajo ime, geografski naslov, številko 

telefona, številko faksa in naslov 

elektronske pošte, tako da lahko potnik 

hitro in učinkovito stopi z njim v stik in z 

njim komunicira; 

Obrazložitev 

Informacija je v tem primeru za potrošnika bistvena, zato bi bilo treba podrobneje opredeliti 

obveznost zagotovitve informacij, ki se uvaja s to točko odstavka 2 tega člena, ki določa, da je 
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treba navesti poštni naslov, elektronsko pošto, faks in telefonsko številko. Poleg tega gre za 

boljšo formulacijo besedila v točkah (c) in (d) tega odstavka 2. 

 

Predlog spremembe  57 

Predlog direktive 

Člen 6 – odstavek 2 – točka d 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(d) ime, geografski naslov, telefonsko 

številko in elektronski naslov lokalnega 

predstavnika organizatorja potovanja ali 

kontaktno točko, kjer lahko za pomoč 

zaprosi potnik v težavah, ali, kadar takih 

predstavnikov ali kontaktnih točk ni, 

telefonsko številko za nujne primere ali 

navedbo drugih načinov, na katere je 

mogoče stopiti v stik z organizatorjem 

potovanja; 

(d) ime, geografski naslov, telefonsko 

številko (ki deluje po osnovni tarifi z 

najdaljšim čakalnim časom pet minut) in 

elektronski naslov lokalnega predstavnika 

organizatorja potovanja ali kontaktno 

točko, kjer lahko za pomoč zaprosi potnik 

v težavah, ali, kadar takih predstavnikov ali 

kontaktnih točk ni, telefonsko številko za 

nujne primere (ki deluje po osnovni tarifi z 

najdaljšim čakalnim časom pet minut) ali 

navedbo drugih načinov, na katere je 

mogoče stopiti v stik z organizatorjem 

potovanja; 

 

Predlog spremembe  58 

Predlog direktive 

Člen 6 – odstavek 2 – točka f 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(f) kadar v okviru turističnega paketa, v 

katerega je vključena nastanitev, potujejo 

mladoletniki, informacije, ki omogočajo 

neposredni stik z mladoletnikom, ali ime 

odgovorne osebe na namembnem kraju 

mladoletnika; 

(f) kadar v okviru turističnega paketa, v 

katerega je vključena nastanitev, potujejo 

mladoletniki brez spremstva staršev ali 

skrbnika, informacije, ki omogočajo 

neposredni stik z mladoletnikom, ali ime 

odgovorne osebe na namembnem kraju 

mladoletnika; 

Obrazložitev 

Pojasnjeno bi moralo biti, da je treba informacije zagotoviti le, če so mladoletniki brez 

spremstva. Drugače bi moral organizator potovanja te informacije zagotoviti tudi za 

mladoletnike, ki potujejo skupaj s starši ali družino. 
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Predlog spremembe  59 

Predlog direktive 

Člen 6 – odstavek 2 – točka g 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(g) informacije o razpoložljivi nadomestni 

možnosti in spletnih mehanizmih za 

reševanje sporov. 

 

(g) informacije o razpoložljivih notranjih 

postopkih obravnave pritožb ter o 
možnosti in rokih izvensodnega reševanja 

pritožbe in drugih pravnih sredstev. 

 

 

Predlog spremembe  60 

Predlog direktive 

Člen 6 – odstavek 2 – točka g a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (ga) vrsto in pogoje zavarovalne pogodbe, 

kjer je ustrezno; 

 

 

Predlog spremembe  61 

Predlog direktive 

Člen 6 – odstavek 4 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

4. Organizator potovanja potniku 

pravočasno pred začetkom potovanja 

zagotovi potrebne račune, vavčerje ali 

vozovnice, vključno z informacijami o 

natančnem času odhoda, vmesnih 

postankih, prometnih povezavah in 

prihodu. 

4. Organizator potovanja in/ali turistični 

agent potniku pravočasno pred začetkom 

potovanja zagotovi potrebne račune, 

vavčerje ali vozovnice, vključno z 

informacijami o natančnem času odhoda, 

vmesnih postankih, prometnih povezavah 

in prihodu, ter vse informacije iz 

odstavka 2(c). 

 

 

Predlog spremembe  62 

Predlog direktive 

Člen 7 – odstavek 1 
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

1. Države članice zagotovijo, da lahko 

potnik, po tem ko organizatorju potovanja 

pred začetkom turističnega paketa pošlje 

utemeljeno obvestilo na trajnem nosilcu 

podatkov, pogodbo prenese na osebo, ki 

izpolnjuje vse pogoje, ki se uporabljajo za 

navedeno pogodbo. 

1. Države članice zagotovijo, da lahko 

potnik, po tem ko organizatorju potovanja 

in/ali turističnemu agentu pred začetkom 

turističnega paketa pošlje utemeljeno 

obvestilo na trajnem nosilcu podatkov, 

pogodbo prenese na osebo, ki izpolnjuje 

vse pogoje, ki se uporabljajo za navedeno 

pogodbo. 

Obrazložitev 

Za turistične pakete in pomoč pri organizaciji potovanja je značilno, da obstaja več vrst 

potovalnih storitev in da organizator potovanja ne izvaja ali zagotavlja vseh storitev. Zato je 

treba pojasniti, da ta določba velja za organizatorja potovanja in/ali turističnega agenta, ki 

storitev izvaja ali zagotavlja. To pojasnilo tudi omogoča, da se upoštevajo prihodnje 

spremembe potrošniških navad in navad pri rezervaciji. 

 

 

Predlog spremembe  63 

Predlog direktive 

Člen 7 – odstavek 2 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

2. Prenosnik pogodbe in prevzemnik 

pogodbe sta solidarno odgovorna za plačilo 

dolgovanega preostalega zneska in za vse 

dodatne dajatve, takse ali druge stroške, 

nastale pri prenosu. Ti stroški so razumni 

in v vsakem primeru ne smejo presegati 

dejanskih stroškov, ki jih krije organizator. 

2. Prenosnik pogodbe in prevzemnik 

pogodbe sta solidarno odgovorna za plačilo 

dolgovanega preostalega zneska in za vse 

dodatne dajatve, takse ali druge stroške, 

nastale pri prenosu. Ti stroški so razumni 

in v vsakem primeru ne smejo presegati 

dejanskih stroškov, ki jih krije organizator 

potovanja in/ali turistični agent. 

Obrazložitev 

Za turistične pakete in pomoč pri organizaciji potovanja je značilno, da obstaja več vrst 

potovalnih storitev in da organizator potovanja ne izvaja ali zagotavlja vseh storitev. Zato je 

treba pojasniti, da ta določba velja za organizatorja potovanja in/ali turističnega agenta, ki 

storitev izvaja ali zagotavlja. To pojasnilo tudi omogoča, da se upoštevajo prihodnje 

spremembe potrošniških navad in navad pri rezervaciji. 
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Predlog spremembe  64 

Predlog direktive 

Člen 7 – odstavek 2 – pododstavek 1 a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 Organizator potovanja mora priskrbeti 

dokaze o taksah ali drugih stroških, ki so 

nastali s prenosom pogodbe. 

 

Predlog spremembe  65 

Predlog direktive 

Člen 8 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

1. Države članice zagotovijo, da so cene 

pod nadzorom, razen če je v pogodbi 

izrecno določena možnost povišanja, 

organizator pa mora v enaki meri znižati 

cene, in sicer kot neposredno posledico 

sprememb: 

1. Države članice zagotovijo, da cen ni 

mogoče popravljati navzgor, razen če je v 

pogodbi izrecno določena možnost 

povišanja in opredeljen način, kako se 

popravljena cena izračuna, organizator  

potovanja pa je obvezan v enaki meri 

znižati cene, in sicer kot neposredno 

posledico sprememb:  

(a) cen goriva za prevoz potnikov, (a) cen goriva za prevoz potnikov, 

(b) ravni taks ali pristojbin za vključene 

potovalne storitve, ki jih naložijo tretje 

stranke, ki niso neposredno vključene v 

izvedbo turističnega paketa, vključno s 

turističnimi taksami, pristajalnimi 

pristojbinami ali pristojbinami za izkrcanje 

v pristaniščih in na letališčih, ali 

(b) ravni taks ali pristojbin za vključene 

potovalne storitve, ki jih naložijo tretje 

stranke, ki niso neposredno vključene v 

izvedbo turističnega paketa, vključno s 

turističnimi taksami, pristajalnimi 

pristojbinami ali pristojbinami za izkrcanje 

v pristaniščih in na letališčih, ali 

(c) menjalnih tečajev, povezanih s 

turističnim paketom. 

(c) menjalnih tečajev, povezanih s 

turističnim paketom. 

2. Povišanje cen iz odstavka 1 ne sme 

presegati 10 % cene turističnega paketa. 

2. Kadar je povišanje cen iz odstavka 1 

višje od 5 % celotne cene turističnega 

paketa, se potnik lahko odloči, da 

spremembo sprejme ali da brez kazni 

prekine pogodbo.  

3. Povišanje cen iz odstavka 1 je veljavno 

le, če organizator najpozneje 20 dni pred 

začetkom turističnega paketa o tem na 

trajnem mediju obvesti potnika z 

3. Povišanje cen iz odstavka 1 je veljavno 

le, če organizator potovanja najpozneje 

30 dni pred začetkom turističnega paketa o 

tem jasno in v vidni obliki na trajnem 
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obrazložitvijo in izračunom. nosilcu podatkov obvesti potnika z 

ustrezno obrazložitvijo in s podrobnim 

prikazom povišanja cene glede na cene iz 

pogodbe. 

 3a. Organizator potovanja v štirinajstih 

dneh po odstopu od pogodbe povrne vsa 

neupravičena plačila, ki jih je prejel od 

potnika, če ta od pogodbe odstopi v skladu 

z odstavkom 2.  

Obrazložitev 

Omejitev na 10 % nesorazmerno obremenjuje potnike, še posebej, kadar je cena turističnega 

paketa visoka in/ali kadar je z enim turističnim paketom povezanih veliko udeležencev, na 

primer družine (vsak član bi moral plačati dodatnih 10 %). V številnih nacionalnih 

zakonodajah, ki dovoljujejo povišanje cen, je določen odstotek nižji od 10 %, v drugih 

državah pa povečanje sploh ni dovoljeno in potrošniki lahko odpovejo pogodbo, če se cene 

povišajo. 

 

Predlog spremembe  66 

Predlog direktive 

Člen 9 – odstavek 1 – točka a 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(a) če si je organizator potovanja navedeno 

pravico pridržal v pogodbi, 

(a) če organizator potovanja navede tehten 

razlog, ki je opredeljen v pogodbi, 

Obrazložitev 

Uskladitev s točko (j) priloge k direktivi o nedovoljenih pogojih v pogodbah. 

 

 

Predlog spremembe  67 

Predlog direktive 

Člen 9 – odstavek 2 – uvodni del 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

2. Če je organizator potovanja pred 

začetkom turističnega paketa prisiljen 

bistveno spremeniti katero od glavnih 

značilnosti potovalnih storitev iz točke (a) 

člena 4 ali posebne zahteve iz točke (a) 

2. Če je organizator potovanja pred 

začetkom turističnega paketa zaradi 

razlogov, na katere nima vpliva, prisiljen 

bistveno spremeniti katero od glavnih 

značilnosti potovalnih storitev iz točke (a) 
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člena 6(2), organizator potovanja 

nemudoma jasno in v vidni obliki na 

trajnem nosilcu podatkov obvesti potnika 

o: 

člena 4 ali posebne zahteve iz točke (a) 

člena 6(2), o predlaganih spremembah 

nemudoma jasno ter v vidni in razumljivi 

obliki na trajnem nosilcu podatkov obvesti 

potnika. Potnik lahko: 

(a) predlaganih spremembah ter (a) odstopi od pogodbe brez pogodbene 

kazni ali 

(b) dejstvu, da lahko potnik v določenem 

utemeljenem roku od pogodbe odstopi 

brez kazni in da se bo sicer obravnavalo, 

kot da je predlagana sprememba sprejeta. 

(b) sprejme spremembe ali 

 (ba) se mu ponudi nadomestni paket 

enake, nižje ali višje kakovosti. 

Obrazložitev 

Po členu 4(5) veljavne direktive ima potnik pravico, da se mu ponudi turistični paket enake, 

nižje ali višje kakovosti, namesto da odstopi od pogodbe. Soglasje potnika bi moralo biti v 

obliki izrecne privolitve, ne pa tihega sprejetja. 

 

Predlog spremembe  68 

Predlog direktive 

Člen 9 – odstavek 3 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

3. Potnik je upravičen do ustreznega 

znižanja cen, kadar je turistični paket 

zaradi sprememb v pogodbi iz odstavka 2 

slabše kakovosti ali cenejši. 

3. Potnik je upravičen do ustreznega 

znižanja cen, kadar je turistični paket 

zaradi sprememb v pogodbi ali 

nadomestnega paketa iz odstavka 2 slabše 

kakovosti ali cenejši. 

 

 

Predlog spremembe  69 

Predlog direktive 

Člen 10 – odstavek 1 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

1. Države članice zagotovijo, da lahko 

potnik pred začetkom turističnega paketa 

odstopi od pogodbe, če organizatorju 

potovanja plača ustrezno nadomestilo. V 

1. Države članice zagotovijo, da lahko 

potnik pred začetkom turističnega paketa 

odstopi od pogodbe, če organizatorju 

potovanja plača ustrezno nadomestilo. V 
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pogodbi so lahko določene razumne 

standardne odstopnine na podlagi časa 

odstopa ter običajni prihranki stroškov in 

prihodki iz razvijanja nadomestnih 

potovalnih storitev. Če standardnih 

odstopnin ni, znesek nadomestila ustreza 

ceni paketa, od katere se odštejejo 

prihranki organizatorja. 

pogodbi so lahko določene razumne 

standardne odstopnine na podlagi časa 

odstopa ter običajni prihranki stroškov in 

prihodki iz razvijanja nadomestnih 

potovalnih storitev. Če standardnih 

odstopnin ni, znesek nadomestila ustreza 

ceni paketa, od katere se odštejejo 

prihranki organizatorja potovanja, ki jih ni 

mogoče dobiti nazaj od ponudnikov 

storitev ali prek nadomestnih storitev. 

Pristojbine, vključno z upravnimi, ki se 

plačajo za odstop od pogodbe, ne smejo 

biti nesorazmerne ali previsoke. 

Organizator potovanja predloži 

obrazložitev izračuna zneska nadomestila 

ali standardnih odstopnin. 

Obrazložitev 

Standardne odstopnine in nadomestila običajno ne ustrezajo dejanskim stroškom 

organizatorja potovanja. Če potnik odstopi od pogodbe pred začetkom turističnega paketa, 

lahko to za organizatorja potovanja pomeni neupravičeno večji dobiček na podlagi 

nadomestne uporabe potovalnih storitev v kombinaciji s previsokimi standardnimi 

odstopninami ali nadomestili. 

 

Predlog spremembe  70 

Predlog direktive 

Člen 10 – odstavek 2 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

2. V primeru neizogibnih ali izjemnih 

okoliščin na namembnem kraju ali v 

neposredni bližini, ki precej vplivajo na 

turistični paket, ima potnik pred začetkom 

turističnega paketa pravico do odstopa od 

pogodbe brez nadomestila. 

2. V primeru neizogibnih ali izjemnih 

okoliščin na namembnem kraju ali v 

neposredni bližini, ki so ali bodo verjetno 

nastale in ki precej vplivajo na turistični 

paket, ima potnik pred začetkom 

turističnega paketa pravico do odstopa od 

pogodbe brez nadomestila. 

 Šteje se, da obstajajo neizogibne in 

izjemne okoliščine, kadar v zanesljivih in 

javno dostopnih poročilih, kot so 

priporočila organov držav članic, 

potovanja na namembni kraj ne 

priporočajo. 
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Obrazložitev 

Ugotovitev, da obstajajo neizogibne in izjemne okoliščine, ne bi smela temeljiti na oceni 

potnika, pač pa na objektivnih merilih (napotki držav članic glede potovanj). To lahko 

dosežemo z vključitvijo zadnjega stavka uvodne izjave 26 v člen 10(2). 

 

Predlog spremembe  71 

Predlog direktive 

Člen 10 – odstavek 2 a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 2a. Če se potnik znajde v neizogibnih ali 

izjemnih okoliščinah, med katerimi so 

zlasti huda nesreča, huda bolezen ali smrt 

v družini, in so ti dogodki ustrezno 

dokumentirani, ima pred začetkom 

turističnega paketa pravico do odstopa od 

pogodbe brez nadomestila. 

Obrazložitev 

Nepravično bi bilo, da bi zaradi neizogibnih in izjemnih okoliščin organizator potovanja 

lahko odpovedal paket (točka b člena 10(3)), potnik pa te možnosti ne bi imel. Ker ne bi bilo 

vzajemnosti, bi nastalo neravnovesje med pravicami in dolžnostmi dveh strani. Zato bi morali 

z direktivo potniku zagotoviti enako pravico do odstopa od pogodbe v primeru izjemnih 

okoliščin v njegovem zasebnem življenju. 

 

Predlog spremembe  72 

Predlog direktive 

Člen 10 – odstavek 3 – uvodni del 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

3. Organizator potovanja lahko odstopi od 

pogodbe brez plačila nadomestila potniku, 

če: 

3. Organizator potovanja lahko odstopi od 

pogodbe brez plačila nadomestila potniku, 

le če: 

 

Predlog spremembe  73 

Predlog direktive 

Člen 10 – odstavek 3 – točka a 
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(a) je za turistični paket prijavljenih manj 

oseb od najmanjšega števila, navedenega v 

pogodbi, ter organizator potovanja v roku 

iz pogodbe in najpozneje 20 dni pred 

začetkom turističnega paketa obvesti 

potnika o odstopu od pogodbe ali 

(a) je za turistični paket prijavljenih manj 

oseb od najmanjšega števila, navedenega v 

pogodbi, ter organizator potovanja v roku 

iz pogodbe potnika po telefonu ali na 

trajnem nosilcu podatkov obvesti o 

odstopu od pogodbe, če potniku, kjer je 

mogoče, ponudi nadomestni paket enake 

ali višje kakovosti za enako ali nižjo ceno, 

ali 

Obrazložitev 

Ker so priljubljeni paketi pogosto razprodani dosti pred začetkom obdobja dopustov, bi 

potnik v kratkem času težko našel primeren nadomestni paket za sprejemljivo ceno. 

 

 

Predlog spremembe  74 

Predlog direktive 

Člen 10 – odstavek 3 – točka b 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(b) če organizator potovanja pogodbe ne 

more izvesti zaradi neizogibnih ali 

izjemnih okoliščin in potnika pred 

začetkom turističnega paketa nemudoma 

obvesti o odstopu od pogodbe. 

(b) če organizator potovanja pogodbe ne 

more izvesti zaradi neizogibnih ali 

izjemnih okoliščin in potnika pred 

začetkom turističnega paketa po telefonu 

ali na trajnem nosilcu podatkov 
nemudoma obvesti o odstopu od pogodbe. 

 

 

Predlog spremembe  75 

Predlog direktive 

Člen 10 – odstavek 4 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

4. Organizator potovanja v primerih 

odstopa od pogodbe iz odstavkov 1, 2 in 3 

v štirinajstih dneh povrne vsa neupravičena 

plačila, ki jih je prejel od potnika. 

4. Organizator potovanja in/ali turistični 

agent v primerih odstopa od pogodbe iz 

odstavkov 1, 2 in 3 v štirinajstih dneh 

povrne vsa neupravičena plačila, ki jih je 

prejel od potnika. 
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Obrazložitev 

Za turistične pakete in pomoč pri organizaciji potovanja je značilno, da obstaja več vrst 

potovalnih storitev in da organizator potovanja ne izvaja ali zagotavlja vseh storitev. Zato je 

treba pojasniti, da ta določba velja za organizatorja potovanja in/ali turističnega agenta, ki 

storitev izvaja ali zagotavlja. To pojasnilo tudi omogoča, da se upoštevajo prihodnje 

spremembe potrošniških navad in navad pri rezervaciji. 

 

Predlog spremembe  76 

Predlog direktive 

Člen 11 – odstavek 1 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

1. Države članice zagotovijo, da je 

organizator potovanja odgovoren za 

izvedbo potovalnih storitev, vključenih v 

pogodbo ne glede na to, ali naj bi te 

storitve izvajal organizator potovanja ali 

drugi ponudniki storitev. 

1. Države članice zagotovijo, da so 

organizator potovanja, turistični agent in 

drugi ponudniki storitev, ki so vključeni v 

izvedbo paketa, odgovorni za izpolnitev 

svojih obveznosti. Brez poseganja v 

regresno pravico zoper stran, ki odgovarja 

potrošniku in ki ji je mogoče pripisati 

neizpolnitev ali nepravilno izpolnitev 

pogodbe, države članice zagotovijo, da sta 

organizator potovanja in turistični agent 

potniku dolžna zagotoviti ustrezno 
izvedbo potovalnih storitev iz pogodbe. 

Obrazložitev 

Z nalaganjem odgovornosti le eni strani bi bilo uveljavljanje pravic potnika zapleteno, zlasti v 

primeru čezmejnih nakupov, tj. kadar organizator potovanja nima sedeža v državi, kjer biva 

stranka. Sedanja direktiva omogoča, da države članice same odločijo, kdo je odgovoren pred 

stranko. Načelo skupne odgovornosti na različnih stopnjah že velja v več državah članicah. 

 

 

Predlog spremembe  77 

Predlog direktive 

Člen 11 – odstavek 2 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

2. Če katera koli od storitev ni izvedena v 

skladu s pogodbo, organizator potovanja 

odpravi neskladnosti, razen če je to 

2. Če katera koli od storitev ni izvedena v 

skladu s pogodbo, organizator potovanja in 

po potrebi turistični agent ali prevoznik 

glede na svoje zadevno področje 



 

PE524.534v03-00 42/59 AD\1018268SL.doc 

SL 

nesorazmerno. organizacije odpravi neskladnosti. 

Obrazložitev 

Omejitev odgovornosti v sedanji direktivi ne obstaja. Mogoče bi bilo razumeti, da besedilo 

organizatorju potovanja omogoča zavračanje vsake odgovornosti z utemeljitvijo, da bi bila 

odprava neskladnosti nesorazmerna. 

 

 

 

Predlog spremembe  78 

Predlog direktive 

Člen 11 – odstavek 3 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

3. Organizator potovanja potniku brez 

dodatnih stroškov ponudi ustrezne 

nadomestne aranžmaje za nadaljevanje 

turističnega paketa, kadar pomembnega 

dela storitev ni mogoče zagotoviti v skladu 

s pogodbo, pa tudi kadar povratek potnika 

na kraj odhoda ni zagotovljen v skladu z 

dogovorom. 

3. Organizator potovanja in/ali turistični 

agent potniku brez dodatnih stroškov 

ponudi ustrezne nadomestne aranžmaje za 

nadaljevanje turističnega paketa, pri čemer 

je kakovost storitev najmanj enakovredna 

tisti iz pogodbe, kadar pomembnega dela 

storitev ni mogoče zagotoviti v skladu s 

pogodbo, pa tudi kadar povratek potnika na 

kraj odhoda ni zagotovljen v skladu z 

dogovorom. 

 

 

Predlog spremembe  79 

Predlog direktive 

Člen 11 – odstavek 4 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

4. Če organizator potovanja ne more 

ponuditi ustreznih nadomestnih aranžmajev 

ali če potnik predlaganih nadomestnih 

aranžmajev ne sprejeme, ker niso 

primerljivi s tistim, kar je bilo dogovorjeno 

v pogodbi, organizator potovanj, kolikor je 

v turistični paket vključen prevoz potnikov, 

potniku brez dodatnih stroškov zagotovi 

enakovreden prevoz do kraja odhoda ali 

drugega kraja, s katerim se potnik strinja, 

4. Če organizator potovanja in/ali 

turistični agent ne more ponuditi ustreznih 

nadomestnih aranžmajev ali če potnik 

predlaganih nadomestnih aranžmajev ne 

sprejme, ker niso primerljivi s tistim, kar je 

bilo dogovorjeno v pogodbi, organizator 

potovanja in/ali turistični agent, kolikor je 

v turistični paket vključen prevoz potnikov, 

potniku brez dodatnih stroškov zagotovi 

enakovreden prevoz do kraja odhoda ali 
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in potniku po potrebi izplača nadomestilo v 

skladu s členom 12. 

drugega kraja, s katerim se potnik strinja, 

in potniku po potrebi izplača nadomestilo v 

skladu s členom 12. 

Obrazložitev 

Za turistične pakete in pomoč pri organizaciji potovanja je značilno, da obstaja več vrst 

potovalnih storitev in da organizator potovanja ne izvaja ali zagotavlja vseh storitev. Zato je 

treba pojasniti, da ta določba velja za organizatorja potovanja in/ali turističnega agenta, ki 

storitev izvaja ali zagotavlja. To pojasnilo tudi omogoča, da se upoštevajo prihodnje 

spremembe potrošniških navad in navad pri rezervaciji. 

 

Predlog spremembe  80 

Predlog direktive 

Člen 11 – odstavek 5 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

5. Kolikor zaradi neizogibnih ali izjemnih 

okoliščin pravočasen povratek potnika ni 

mogoč, stroške podaljšanega bivanja, ki so 

omejeni na tri noči v vrednosti 100 EUR 

na noč na potnika, krije organizator 

potovanj. 

5. Če zaradi neizogibnih ali izjemnih 

okoliščin pravočasen povratek potnika ni 

mogoč, stroške podaljšanega bivanja 

potnika do vrnitve v domovino, krije 

organizator potovanj. Stroški ne presegajo 

100 EUR na potnika na noč. 

Obrazložitev 

Ta omejitev je v nasprotju s splošno obveznostjo oskrbe in pomoči, ki jo ima organizator 

potovanja, in ni vključena v sedanjo direktivo. Obveznost zagotavljanja pomoči v primeru 

neizogibnih in izjemnih okoliščin je še bolj pomembna zaradi same narave paketnega 

potovanja, ki ima v primerjavi z drugimi potovalnimi proizvodi dodano vrednost. 

 

Predlog spremembe  81 

Predlog direktive 

Člen 11 – odstavek 7 a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 7a. Če je za neizvajanje storitev iz 

pogodbe odgovoren predvsem prevoznik, 

lahko organizator od njega zahteva 

nadomestilo za škodo, ki jo je utrpel 

potnik, ker ni mogel uporabljati storitev, 

vključenih v paket. 
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Obrazložitev 

V uvodni izjavi 31 je poudarjeno, da „odgovornost organizatorja potovanja ne posega v 

pravico, da zahteva nadomestilo od tretjih oseb, vključno s ponudniki storitev“. To se mora 

odražati v členih, da bi zagotovili pravno gotovost. Prevoznik ima ključno vlogo pri 

zagotavljanju učinkovite izvedbe paketnega potovanja. Večja zamuda ali odpoved lahko 

znatno vplivata na preostali del potovanja, ki vključuje druge storitve, na primer pri 

križarjenju, zanju pa ni odgovoren organizator potovanja. 

 

 

Predlog spremembe  82 

Predlog direktive 

Člen 12 – odstavek 2 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

2. Potnik je upravičen, da od organizatorja 

potovanja prejme nadomestilo za vsako 

škodo, tudi nematerialno, ki jo utrpi zaradi 

kakršne koli neskladnosti. 

2. Potnik je upravičen, da od organizatorja 

potovanja in/ali turističnega agenta 

prejme nadomestilo za vsako škodo, tudi 

nematerialno, ki jo utrpi zaradi kakršne 

koli neskladnosti. 

Obrazložitev 

Za turistične pakete in pomoč pri organizaciji potovanja je značilno, da obstaja več vrst 

potovalnih storitev in da organizator potovanja ne izvaja ali zagotavlja vseh storitev. Zato je 

treba pojasniti, da ta določba velja za organizatorja potovanja in/ali turističnega agenta, ki 

storitev izvaja ali zagotavlja. To pojasnilo tudi omogoča, da se upoštevajo prihodnje 

spremembe potrošniških navad in navad pri rezervaciji. 

 

Predlog spremembe  83 

Predlog direktive 

Člen 12 – odstavek 3 – uvodni del 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

3. Potnik ni upravičen do znižanja cene ali 

povračila škode, če: 

3. Potnik ni upravičen do povračila škode, 

če: 

Obrazložitev 

V predlogu se v primeru neskladnosti povračilo škode na krivdni podlagi obravnava na enak 

način kot pravno sredstvo znižanja cene. Potnik bi moral biti upravičen do znižanja cene v 

primeru neizvajanja ali neustrezne izvedbe turističnega paketa zaradi izjemnih okoliščin ali 
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po krivdi tretje strani. 

 

Predlog spremembe  84 

Predlog direktive 

Člen 12 – odstavek 3 – točka b 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(b) je bila zahteva o zagotavljanju 

informacij glede kakršne koli 

neskladnosti, ki jo potnik opazi na 

namembnem kraju, jasno in izrecno 

navedena v pogodbi ter če je utemeljena, 

pri čemer se upoštevajo okoliščine zadeve, 

a potnik organizatorja potovanja o tem ni 

nemudoma obvestil. 

črtano 

Obrazložitev 

Nepravično in nesorazmerno je sankcionirati pozno obveščanje. To ne obstaja nikjer drugje v 

zakonodaji EU o potrošnikih in je v nasprotju s splošno pravico do povračila škode zaradi 

neskladnosti. Potnik bi lahko ne imel možnosti za obveščanje iz več razlogov (internetna 

povezava ni na voljo, oddaljeno področje, nedosegljivost organizatorja potovanja). Ta 

omejitev v sedanji direktivi ne obstaja; z njo bi se sedanja raven varstva zmanjšala. 

 

 

Predlog spremembe  85 

Predlog direktive 

Člen 12 – odstavek 4 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

4. Za organizatorja potovanja se 

uporabljajo enake omejitve, kolikor so z 

mednarodnimi konvencijami, h katerim je 

zavezana Unija, omejeni obseg in pogoji, 

pod katerimi ponudnik, izvajalec storitve, 

ki je del turističnega paketa, izplača 

nadomestilo. Države članice lahko omejijo 

nadomestilo, ki ga mora izplačati 

organizator potovanja, kolikor je 

nadomestilo, ki ga mora plačati ponudnik 

storitve, omejeno z mednarodnimi 

konvencijami, h katerim Unija ni zavezana. 

4. Za organizatorja potovanja in/ali 

turističnega agenta se uporabljajo enake 

omejitve, kolikor so z mednarodnimi 

konvencijami, h katerim je zavezana Unija, 

omejeni obseg in pogoji, pod katerimi 

ponudnik, izvajalec storitve, ki je del 

turističnega paketa, izplača nadomestilo. 

Države članice lahko omejijo nadomestilo, 

ki ga mora izplačati organizator potovanja 

in/ali turistični agent, kolikor je 

nadomestilo, ki ga mora plačati ponudnik 

storitve, omejeno z mednarodnimi 
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V drugih primerih je lahko nadomestilo, 

ki ga mora izplačati organizator 

potovanja, omejeno s pogodbo, dokler se 

navedena omejitev ne uporablja za telesno 

poškodbo in škodo, povzročeno 

namenoma ali zaradi hude malomarnosti, 

ter ne presega trikratnega zneska celotne 

cene turističnega paketa. 

konvencijami, h katerim Unija ni zavezana.  

Obrazložitev 

V nekaterih državah nadomestila za škodo ni mogoče omejiti s pogodbo. Načelo popolne 

harmonizacije bi pomenilo, da bi bilo treba boljše nacionalne zakone odpraviti. 

 

 

Predlog spremembe  86 

Predlog direktive 

Člen 14 – odstavek 1 – uvodni del 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Države članice zagotovijo, da organizator 

potovanja nemudoma zagotovi pomoč 

potniku v težavah, zlasti: 

Države članice zagotovijo, da organizator 

potovanja in/ali turistični agent 

nemudoma zagotovi pomoč potniku v 

težavah, zlasti: 

Obrazložitev 

Za turistične pakete in pomoč pri organizaciji potovanja je značilno, da obstaja več vrst 

potovalnih storitev in da organizator potovanja ne izvaja ali zagotavlja vseh storitev. Zato je 

treba pojasniti, da ta določba velja za organizatorja potovanja in/ali turističnega agenta, ki 

storitev izvaja ali zagotavlja. To pojasnilo tudi omogoča, da se upoštevajo prihodnje 

spremembe potrošniških navad in navad pri rezervaciji. 

 

Predlog spremembe  87 

Predlog direktive 

Člen 14 – odstavek 1 – točka b 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(b) s pomočjo potniku pri sredstvih 

komuniciranja na daljavo in nadomestnih 

potovalnih aranžmajih. 

(b) s pomočjo potniku pri komuniciranju 

na daljavo in pridobitvi nadomestnih 

potovalnih aranžmajev. 
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Predlog spremembe  88 

Predlog direktive 

Člen 14 – odstavek 2 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Če razmere nastanejo zaradi malomarnosti 

potnika ali jih je potnik povzročil 

namenoma, lahko organizator potovanja za 

tako pomoč zaračuna razumno provizijo. 

Če razmere nastanejo zaradi malomarnosti 

potnika ali jih je potnik povzročil 

namenoma, lahko organizator potovanja 

in/ali turistični agent za tako pomoč 

zaračuna razumno provizijo. 

Obrazložitev 

Za turistične pakete in pomoč pri organizaciji potovanja je značilno, da obstaja več vrst 

potovalnih storitev in da organizator potovanja ne izvaja ali zagotavlja vseh storitev. Zato je 

treba pojasniti, da ta določba velja za organizatorja potovanja in/ali turističnega agenta, ki 

storitev izvaja ali zagotavlja. To pojasnilo tudi omogoča, da se upoštevajo prihodnje 

spremembe potrošniških navad in navad pri rezervaciji. 

 

 

Predlog spremembe  89 

Predlog direktive 

Člen 15 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

1. Države članice zagotovijo, da 

organizatorji potovanj in turistični agenti, 

ki ponujajo pomoč pri organizaciji 

potovanja, s sedežem na njihovem ozemlju 

dobijo jamstva, da potnikom učinkovito in 

takoj povrnejo vsa plačila ter da jim v 

primeru insolventnosti omogočijo 

učinkovit in takojšnji povratek na kraj 

odhoda, če je v storitev vključen prevoz 

potnikov. 

1. Države članice zagotovijo, da 

organizatorji paketnih potovanj in 

turistični agenti, ki ponujajo povezane 

potovalne aranžmaje, dobijo jamstva, da v 

primeru svoje insolventnosti ali 

insolventnosti drugega zadevnega 

ponudnika storitev potnikom učinkovito 

in takoj povrnejo vsa plačila ter po 

možnosti omogočijo nadaljnjo izvajanje 
potovanja. Če je v storitev vključen prevoz 

potnikov, države članice zagotovijo, da 

potniški prevozniki s sedežem na njihovem 

ozemlju dobijo jamstva, da v primeru svoje 

insolventnosti potnikom povrnejo plačila 

ali omogočijo učinkovit in takojšnji 

povratek na kraj odhoda. 
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 1a. Varstvo v primeru insolventnosti iz 

odstavka 1 ima lahko obliko sklada, 

zavarovanja ali jamstva. 

2. Pri varstvu v primeru insolventnosti iz 

odstavka 1 se upošteva dejansko finančno 

tveganje pri dejavnosti zadevnega 

ponudnika storitev. Od tega imajo koristi 

potniki ne glede na to, kje bivajo, kje je 

kraj odhoda ali kje se prodaja turistični 

paket ali pomoč pri organizaciji 

potovanja.  

2. Pri varstvu v primeru insolventnosti iz 

odstavka 1 se upošteva dejansko finančno 

tveganje pri dejavnosti zadevnega 

ponudnika storitev v vseh razumno 

predvidljivih okoliščinah. Od tega imajo 

koristi potniki ne glede na to, kje bivajo, 

kje je kraj odhoda ali kje se prodaja 

turistični paket ali povezan potovalni 

aranžma.  

 

Predlog spremembe  90 

Predlog direktive 

Člen 16 – odstavek 1 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

1. Države članice priznajo, da so s 

kakršnim koli varstvom v primeru 

insolventnosti, ki ga dobi organizator 

potovanja ali turistični agent, ki ponuja 

pomoč pri organizaciji potovanja, po 

predpisih države članice ustanovitve, v 

kateri se je člen 15 prenesel v nacionalno 

zakonodajo, izpolnjene zahteve iz njihovih 

nacionalnih predpisov, s katerimi se 

prenaša člen 15. 

1. Države članice priznajo, da so s 

kakršnim koli varstvom v primeru 

insolventnosti, ki ga dobi organizator 

paketnega potovanja, turistični agent, ki 

ponuja povezane potovalne aranžmaje, ali 

potniški prevoznik po predpisih države 

članice ustanovitve, v kateri se je člen 15 

prenesel v nacionalno zakonodajo, 

izpolnjene zahteve iz njihovih nacionalnih 

predpisov, s katerimi se prenaša člen 15. 

 

 

Predlog spremembe  91 

Predlog direktive 

Člen 16 – odstavek 1 a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 1a. Države članice organizatorjem 

paketnih potovanj, turističnim agentom, 

ki ponujajo povezane potovalne 

aranžmaje, in prevoznikom potnikov, ki 

imajo sedež zunaj svoje države ali zunaj 

Unije, omogočijo pridobitev varstva v 
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primeru insolventnosti na podlagi 

nacionalnih shem varstva v primeru 

insolventnosti. 

Obrazložitev 

Nekatere države članice omejujejo članstvo v nacionalnih shemah varstva v primeru 

insolventnosti na podjetja s sedežem na njihovem ozemlju, kar je jasen primer diskriminacije 

in precejšnja ovira za delovanje enotnega trga. 

 

 

Predlog spremembe  92 

Predlog direktive 

Člen 16 – odstavek 2 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

2. Države članice imenujejo osrednje 

kontaktne točke za lažje upravno 

sodelovanje ter nadzor organizatorjev 

potovanj in turističnih agentov, ki ponujajo 

pomoč pri organizaciji potovanja, ki 

delujejo v različnih državah članicah. 

Kontaktne podatke teh kontaktnih točk 

priglasijo vsem drugim državam članicam 

in Komisiji. 

2. Države članice imenujejo osrednje 

kontaktne točke za lažje upravno 

sodelovanje ter nadzor organizatorjev 

paketnih potovanj in turističnih agentov, ki 

ponujajo povezane potovalne aranžmaje, 

ki delujejo v različnih državah članicah. 

Kontaktne podatke teh kontaktnih točk 

priglasijo vsem drugim državam članicam 

in Komisiji. 
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Predlog direktive 

Člen 16 – odstavek 3 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

3. Osrednje kontakte točke druga drugi 

zagotavljajo vse potrebne informacije o 

svojih nacionalnih shemah za varstvo v 

primeru insolventnosti in o identiteti 

organa ali organov, ki zagotavljajo varstvo 

posameznih gospodarskih subjektov na 

njihovem ozemlju v primeru 

insolventnosti. Drug drugemu zagotovijo 

dostop do kakršnega koli seznama z 

navedbo organizatorjev potovanj in 

turističnih agentov, ki ponujajo pomoč pri 

3. Osrednje kontakte točke druga drugi 

zagotavljajo vse potrebne informacije o 

svojih nacionalnih shemah za varstvo v 

primeru insolventnosti in o identiteti 

organa ali organov, ki zagotavljajo varstvo 

posameznih gospodarskih subjektov na 

njihovem ozemlju v primeru 

insolventnosti. Drug drugemu zagotovijo 

dostop do kakršnega koli seznama z 

navedbo organizatorjev paketnih potovanj, 

turističnih agentov, ki ponujajo povezane 
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organizaciji potovanja, skladnih z 

njihovimi obveznostmi o varstvu v primeru 

insolventnosti. 

potovalne aranžmaje, in potniških 

prevoznikov, skladnih z njihovimi 

obveznostmi o varstvu v primeru 

insolventnosti. 

 

Predlog spremembe  94 

Predlog direktive 

Člen 16 – odstavek 4 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

4. Če ima država članica pomisleke glede 

varstva v primeru insolventnosti za 

organizatorja potovanja ali turističnega 

agenta, ki ponuja pomoč pri organizaciji 

potovanja, ki ima sedež v drugi državi 

članici, a deluje na ozemlju zadevne države 

članice, zahteva pojasnilo od države 

članice ustanovitve. Države članice 

odgovorijo na zahteve drugih držav članic 

najpozneje v 15 delovnih dneh od 

njihovega prejema. 

4. Če ima država članica pomisleke glede 

varstva v primeru insolventnosti za 

organizatorja paketnega potovanja, 

turističnega agenta, ki ponuja povezane 

potovalne aranžmaje, ali potniškega 

prevoznika, ki ima sedež v drugi državi 

članici, a deluje na ozemlju zadevne države 

članice, zahteva pojasnilo od države 

članice ustanovitve. Države članice 

odgovorijo na zahteve drugih držav članic 

najpozneje v 15 delovnih dneh od 

njihovega prejema. 

 

Predlog spremembe  95 

Predlog direktive 

Člen 17 – odstavek 1 – točka b a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (ba) glavne značilnosti potovalnih storitev, 

v obsegu, ki je primeren za uporabljeni 

način obveščanja; 

Obrazložitev 

Glej točko (a) člena 5(1) direktive o pravicah potrošnikov. „Način obveščanja“ se nanaša na 

orodje za razširjanje informacij, na primer računalnik ali mobilni telefon. 
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Predlog direktive 

Člen 17 – odstavek 1 – točka b b (novo) 
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (bb) kadar storitve v prodaji vključujejo 

nastanitev, ime in turistično kategorijo 

nastanitve, vključno s kategorijo sobe in 

njenimi glavnimi značilnostmi; 

 

Predlog spremembe  97 

Predlog direktive 

Člen 17 – odstavek 1 – točka b c (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (bc) poslovno ime, geografski naslov, 

telefonsko številko in elektronski naslov 

turističnega agenta; 

 

Predlog spremembe  98 

Predlog direktive 

Člen 17 – odstavek 1 – točka b d (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (bd) celotno ceno storitev z davki in, kjer 

je ustrezno, z vsemi dodatnimi dajatvami, 

taksami in drugimi stroški ali, kadar jih ni 

mogoče vnaprej razumno izračunati, 

dejstvo, da bo imel potnik morda take 

dodatne stroške, in način izračuna končne 

cene; 

 

Predlog spremembe  99 

Predlog direktive 

Člen 17 – odstavek 1 – točka b e (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (be) informacije o metodi izračuna 

stroškov, ki jih ni mogoče vnaprej določiti, 

med drugim tudi o morebitnem zvišanju 
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cene po sklenitvi pogodbe; 

 

Predlog spremembe  100 

Predlog direktive 

Člen 17 – odstavek 1 – točka b f (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (bf) plačilne pogoje in, kjer je ustrezno, 

obstoj vlog ali drugih finančnih jamstev 

in pogojev za vloge ali druga finančna 

jamstva, ki jih mora potnik plačati ali 

zagotoviti; 

 

Predlog spremembe  101 

Predlog direktive 

Člen 17 – odstavek 1 – točka b g (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (bg) kadar so vključene storitve prevoza, 

splošne informacije o potnih listih in 

zahtevah za vizume, vključno s približnimi 

časi za njihovo pridobitev, za vse potnike, 

tudi za državljane drugih držav članic, ter 

informacije o zdravstvenih formalnostih; 

 

Predlog spremembe  102 

Predlog direktive 

Člen 17 – odstavek 1 – točka b h (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (bh) po potrebi informacije o možnih 

tveganjih na namembnem kraju ali v 

neposredni bližini, povezanimi z 

naravnimi nesrečami, javnim zdravjem, 

javnim redom, terorizmom idr; 
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Predlog spremembe  103 

Predlog direktive 

Člen 17 – odstavek 1 – točka b i (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (bi) informacije, ali ima potnik pravico 

odstopiti od pogodbe in v tem primeru o 

pogojih, rokih in postopkih za 

uveljavljanje te pravice; 

 

Predlog spremembe  104 

Predlog direktive 

Člen 17 – odstavek 1 – točka b j (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (bj) informacije o notranjih postopkih 

obravnave pritožb ter o možnosti in rokih 

izvensodnega reševanja pritožb ter drugih 

pravnih sredstev; 

 

Predlog spremembe  105 

Predlog direktive 

Člen 17 – odstavek 1 a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 1a. Če turistični agenti, ki za plačilo 

ponujajo povezane potovalne aranžmaje, 

ne ravnajo v skladu s točko (b) odstavka 1, 

zanje veljajo enake obveznosti kot za 

organizatorje paketnih potovanj. 

 

Predlog spremembe  106 

Predlog direktive 

Poglavje 6 a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 Samostojne potovalne storitve 
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Predlog spremembe  107 

Predlog direktive 

Člen 17 a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 Člen 17 a 

 Zahteve po informacijah glede 

samostojnih potovalnih storitev 

 1. Države članice zagotovijo, da preden 

potnika zavezuje kakršna koli pogodba ali 

ustrezna ponudba gospodarskega 

subjekta, ki prodaja samostojne potovalne 

storitve, gospodarski subjekt jasno in v 

vidni obliki mestu navede: 

 (a) glavne značilnosti storitve, v obsegu, ki 

je primeren za uporabljeni način 

obveščanja; 

 (b) kadar storitev v prodaji zadeva 

nastanitev, ime in turistično kategorijo 

nastanitve, vključno s kategorijo sobe in 

njenimi glavnimi značilnostmi; 

 (c) poslovno ime, geografski naslov, 

telefonsko številko in elektronski naslov 

turističnega agenta; 

 (d) celotno ceno storitve z davki in, kjer je 

ustrezno, z vsemi dodatnimi dajatvami, 

taksami in drugimi stroški ali, kadar jih ni 

mogoče vnaprej razumno izračunati, 

dejstvo, da bo imel potnik morda take 

dodatne stroške, in način izračuna končne 

cene; 

 (e) informacije o metodi izračuna 

stroškov, ki jih ni mogoče vnaprej določiti, 

med drugim tudi o morebitnem zvišanju 

cene po sklenitvi pogodbe; 

 (f) plačilne pogoje in, kjer je ustrezno, 

obstoj vlog ali drugih finančnih jamstev 

in pogojev za vloge ali druga finančna 

jamstva, ki jih mora potnik plačati ali 
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zagotoviti; 

 (g) v primeru storitev prevoza, splošne 

informacije o potnih listih in zahtevah za 

vizume, vključno s približnimi časi za 

njihovo pridobitev, ki veljajo za potnika 

glede na njegovo državljanstvo, ter 

informacije o zdravstvenih formalnostih; 

to ne velja za storitve prevoza znotraj 

držav EU in EFTA ali med njimi; 

 (h) po potrebi informacije o možnih 

tveganjih na namembnem kraju ali v 

neposredni bližini, povezanimi z 

naravnimi nesrečami, javnim zdravjem, 

javnim redom, terorizmom idr; 

 (i) informacije, ali ima potnik pravico 

odstopiti od pogodbe in v tem primeru o 

pogojih, rokih in postopkih za 

uveljavljanje te pravice; 

 (j) informacije o notranjih postopkih 

obravnave pritožb ter o možnosti in rokih 

izvensodnega reševanja pritožbe in drugih 

pravnih sredstev. 

 2. Države članice zagotovijo, da 

gospodarski subjekti, ki prodajajo 

samostojne potovalne storitve, potniku 

brez nepotrebnega odlašanja in 

najpozneje 24 ur po rezervaciji potrdijo 

rezervacijo za kupljeno potovalno storitev, 

razen če je nujna takojšnja potrditev. 

 3. Države članice zagotovijo, da ponudniki 

samostojnih potovalnih storitev, ki jih 

prodajajo posredni turistični agenti, 

zagotovijo vse informacije, ki jih posredni 

turistični agent potrebuje za izpolnjevanje 

zahtev iz odstavka 1. 

 4. Države članice zagotovijo, da so 

posredni turistični agenti, ki prodajajo 

samostojne potovalne storitve, odgovorni 

za vse napake, ki nastanejo v postopku 

rezervacije. 

Obrazložitev 

Organizacije potrošnikov so poročale o več primerih oškodovanja potrošnikov pri prodaji 

samostojnih potovalnih storitev. Zato je treba določiti minimalne obveznosti za prodajalce teh 
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storitev, ne glede na to, ali jih prodajajo neposredno ali kot posredniki, da se vsem 

gospodarskim subjektom zagotovijo enaki konkurenčni pogoji. Pravna vrzel na tem področju 

bi povzročala težave na trgu, kjer se potrošniki vse bolj odločajo za neodvisno organizacijo 

potovanj. 

 

Predlog spremembe  108 

Predlog direktive 

Člen 18 a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 Člen 18a 

 Obveznosti organizatorjev potovanj ali 

turističnih agentov s sedežem zunaj EGP 

 Države članice zagotovijo, da za 

organizatorja turističnih paketov ali 

turističnega agenta, ki ponuja povezane 

potovalne aranžmaje, ki ima sedež zunaj 

EGP in prodaja storitve neposredno na 

ozemlju države članice, veljajo obveznosti 

iz te direktive. 

Obrazložitev 

Države članice bi morale zagotoviti, da bi določbe te direktive zajemale vse turistične pakete 

in povezane potovalne aranžmaje, ki so v prodaji na njihovem ozemlju, in ne le tistih, ki jih 

nudijo organizatorji potovanj in turistični agenti s sedežem na njihovem ozemlju. Potniki, ki 

kupujejo turistične pakete in povezane potovalne aranžmaje v državi članici, bi morali biti 

upravičeni do varstva na podlagi direktive ne glede na to, kje je sedež organizatorja 

potovanja ali turističnega agenta. 

 

Predlog spremembe  109 

Predlog direktive 

Člen 18 b (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 Člen 18b 

 Formalne obveznosti v zvezi s pogodbami 

 1. Države članice zagotovijo, da so vse 

pogodbe, ki jih zajema ta direktiva, v 

preprostem in razumljivem jeziku ter, če 

so pisne, tudi čitljive. Pogodba je v istem 
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jeziku kot informacije pred sklenitvijo 

pogodbe. 

 2. Pogodba je na trajnem nosilcu 

podatkov. Pri pogodbah, sklenjenih zunaj 

poslovnih prostorov, se pogodba zagotovi 

tudi v papirni obliki. 

 3. Če se pogodba sklene po telefonu, 

gospodarski subjekt potniku ponudbo 

potrdi na trajnem nosilcu, potnik pa se 

zaveže, šele ko pogodbo podpiše ali pošlje 

pisno soglasje na trajnem nosilcu. 

 

Predlog spremembe  110 

Predlog direktive 

Člen 18 c (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 Člen 18 c 

 Pravica do odstopa od pogodbe 

 1. Države članice zagotovijo, da ima 

potnik na voljo 24 ur, da brez obrazložitve 

odstopi od pogodbe na daljavo za 

turistični paket, povezan potovalni 

aranžma ali samostojno potovalno 

storitev, in sedem dni, da odstopi od 

pogodbe, sklenjene zunaj poslovnih 

prostorov, ne da bi zaradi tega imel 

stroške, če gospodarskega subjekta o tem 

obvesti na trajnem nosilcu podatkov vsaj 

48 ur pred začetkom potovalne storitve. 

 2. Gospodarski subjekt vsa plačila, ki jih 

je prejel od potrošnika, povrne brez 

nepotrebnega odlašanja in najpozneje v 

14 dneh od dneva, ko je bil obveščen o 

odločitvi potnika, da odstopa od pogodbe. 

 3. Če gospodarski subjekt potnika ni jasno 

in v vidni obliki seznanil s pravico do 

odstopa od pogodbe, ima potnik pravico 

brez kazni prekiniti pogodbo. 

 4. Države članice zagotovijo, da je 

posredni turistični agent upravičen do 

povrnitve vseh plačil, ki jih je ponudnik 
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storitve prejel v obdobju od sklenitve 

pogodbe do dneva, ko je bil obveščen o 

potnikovi odločitvi, da odstopa od 

pogodbe. 

Obrazložitev 

Besedilo je v skladu z določbami o pravici do odstopa od pogodbe iz členov 9(1), 10(1) in 

13(1) direktive o varstvu potrošnikov, ki trenutno ne veljajo za direktivo o paketnih 

potovanjih. Predlog spremembe zagotavlja manj strogo ureditev kot v direktivi o pravicah 

potrošnikov. 

 

 

 

 

Predlog spremembe  111 

Predlog direktive 

Člen 19 – odstavek 1 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Država članica zagotovi, da je za vse 

napake pri postopku rezervacije, razen če 

jih je mogoče pripisati potniku ali 

neizogibnim in izjemnim okoliščinam, 

odgovoren turistični agent, ki se je strinjal, 

da opravi rezervacijo turističnega paketa ali 

ponudi pomoč pri organizaciji potovanja 

ali pomaga pri rezervaciji takih storitev. 

Država članica zagotovi, da je za vse 

napake pri postopku rezervacije, razen če 

jih je mogoče pripisati potniku ali 

neizogibnim in izjemnim okoliščinam, 

odgovoren izvajalec, ki se je strinjal, da 

opravi rezervacijo turističnega paketa ali 

ponudi povezan potovalni aranžma ali 

pomaga pri rezervaciji takih storitev. 
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