
8 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 728/23.Vlll.2018 

ARTICOLUL 15 
Reducerea despAgublrl 

(1) de o reducere a 
pentru orice în care a existat o neconformitate, 

cu cazului în care de turism organizatoare 
neconformitatea este 

(2) are dreptul adecvate 
din partea de turism organizatoare pentru orice daune 
pe care le ca urmare a unei 
se întarzieri nejustificate. 

(3) nu are dreptul la pentru daune în 
cazul în care de turism organizatoare dovedeste 
neconformitatea apare într-una din situatii: ' 

a) este · 
este unei care nu are cu 

furnizarea serviciilor de induse în contractul privind 
pachetul de servicii de este sau 

c) este de inevitabile extraordinare . 
. (4) în în care cu caracter 

obligatoriu pentru Uniunea valoarea 
sau în care este de 

furnizorul unui serviciu de care face parte dintr-
un .Pachet, sunt aplicabile pentru de 
turism organizatoare. 

organizatoare, întârzieri nejustificate, aceste mesaje, cereri 
sau plângeri. 

(2) în scopul termenelor sau a termenelor de 
data primirii mesajelor, a cererilor sau a 

la alin. (1 ), de de turism 
este drept data primirii de de turism 
organizatoare. 

ARTICOLUL 17 
de a acorda 

( 1) de turism 
întârzieri aflat în dificultate 

la art. 14 alin. (16), 
special . t.. 

a) furnizarea de privind serviciile 
de 

_ efectuarea la sprijinirea 
calatorului în lihpr servicii de alternative. 

(2) de organizatoare are posibilitatea de a 
pretinde un comlsji rezonabil pentru o astfel de în 
cazul în care orul este cel care a provocat de 

în sau din propria 
Comisionul în niciun caz costurile efective 
suportate de turism organizatoare. 

. .(5) Contractl.JI privind pachetul de servicii de poate • 
hm1ta ?are trebuie de turism 

CAPITOLUL V 
în caz de 

organizatoare, atat timp cat o astfel de hm1tare nu se (l1 
corporale sau daunelor provocate sau ARTICOLUL 18 

din nu se la mai de triplul total - Eficacitatea domeniul de aplicare 
al pachetului, atunci când alin. (4) nu este aplicabil. al in caz de 

(6) Drepturile la sau la reducerea în<Qi . . . . 
temeiul prezentei nu aduc atingere drepturilâ"iy ( 1) de stabilite pe teritoriul 

în temeiul Regulamentului (CE) nr. 261/2004. al Romanle1 privind 
Parlamentl.Jlui European sial Consiliului din 11 februarie de sau pe seama calatorllor, 1n masura in care 

a unor norn:ie comune în materie de de relevan!e nu sunt ca urmare a 
a pasagerilor în eventualitatea refuzului la [n&:arcare de turism . .. Aceste sunt 
sau întârzierii prelungite a zborurilor de a de scrisori de bancara, de 

Regulamentului (CEE) nr. 295/91, al (CE) fond de garantare a de sau. alte 
nr. 1.371/2007 al Parlamentului European al <a>nsiliului din de ga.rantare legal :onst1tu1te, care pot 
23 octombrie 2007 privind drepturile din distinct sau în care .rn contractul privind 
transportul feroviar, al Regulamentului (CE) 'nr. 392/2009 al de se!"'1c11 de. calatorie .este inclus. 
Parlamentului European al Consiliului 23 aprilie 2009 pasageri, de organizatoare 
privind în caz de accident a ransportatorilor de pentru repatrierea calatorilor. Se poate oferi continuarea 
persoane pe mare, al Regulamentului 1UE) nr. 1.177/2010 al pachetului. . . . . 
Parlamentului European al Consiliulµ[.(iin 24 noiembrie 2010 (2) de turis.m organizatoare care nu sunt stabilite 
privind drepturile pasagerilor care pe mare pe într-un stat membru. care vand sau spre vânzare 
navigabile interioare de modificare a Regulamentului (CE) în sau care, prin orice mijloace, 
nr. 2006/2004 al Regulamentului (UE) nr. 181/2011 al România au de a furniza 
Parlamentului European si al consiliului din 16 februarie 2011 în cu alin. (1 ). 
privind drepturile pasage0rilor care cu autobuzul (3) la alin. (1) .este 
autocarul de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2006/2004 costurile prev1z1blle .m mod rezonabil. Aceasta se la 

în temeiul efectuate de. sau pe 
(7) sau reducerile acordate în temeiul m cu cont 

prezentei sau reducerile de pret între avansu.rile finale 
acordate în temeiul regulamentelor pac:tietelor, precum costu.rile ale repatriem m caz 

la alin. (6) se deduc unele din altele pentru a evita de a de turism organizatoare. 
supracompensarea. (4) de împotriva insolventei 

ARTICOLUL 16 
Posibilitatea de a contacta de turism organizatoare 

prin Intermediul de turism Intermediare 
(1) poate adresa mesaje, cereri sau în 

cu executarea pachetului în mod direct agentiei de 
turism intermediare de la care a pachetul respectiv. 

de turism transmite de turism 

de turism organizatoare indiferent de locul lor de 
de locul de plecare sau de locul în care se 

vânzarea pachetului indiferent de statul membru în care este 
entitatea pentru în caz de 

(5) Atunci când executarea pachetului este de 
de turism organizatoare sau când 

se în imposibilitatea întoarcerii în din motivul 
de de turism organizatoare a 


