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KOMMENTEERITUD KOKKUVÕTE 
 
Taust 
Tarbijate õiguste nõuetekohaseks kaitsmiseks tsiviillennunduses on ELi institutsioonid käiku 
andnud mitmed õigusaktide ettepanekud, mis on koostatud nii, et nad hõlmaksid 
konkreetsete juhtumite laia vahemiku. ELi praeguste reisijate õigusi käsitlevate õigusaktide 
eesmärgiks on abi ja hüvitise tagamine lennukatkestuste korral; lisaks edendatakse 
nendega arusaadavust ja toetatakse puudega ja liikumispuudega reisijate õigusi.  

Uurimuse eesmärk 
Uuriti lennureisijate õigusi tsiviillennunduses käsitlevate ELi õigusaktide rakendamist. 
Uurimuses keskenduti põhiliselt järgmistele ELi õigusaktidele: 

 määrus (EÜ) nr 261/2004, millega kehtestatakse ühiseeskirjad reisijatele 
lennureisist mahajätmise korral ning lendude tühistamise või pikaajalise hilinemise 
eest antava hüvitise ja abi kohta; 

 Euroopa Kohtu viimased otsused määruse 261/2004 tõlgendamise kohta; 

 määrus (EÜ) nr 2111/2005, mis käsitleb ühenduse nimekirja, millesse kantakse 
lennuettevõtjad, kelle suhtes kohaldatakse ühenduse piires tegevuskeeldu, 
koostamist ja lennureisijate teavitamist lendu teenindavast lennuettevõtjast; 

 määrus (EÜ) nr 1107/2006, puudega ja liikumispuudega isikute õiguste kohta 
lennureisi puhul; 

 nõukogu direktiiv 90/314/EMÜ, reisipakettide, puhkusepakettide ja 
ekskursioonipakettide kohta;  

 teised asjakohased ELi direktiivid ja rahvusvahelised konventsioonid.  
 

Käesolevas dokumendis esitatakse dokumentide analüüsi tulemused ja 27 liikmesriigi poolt 
kooskõlas määrusega 261/2004 määratud riiklike täitevasutustega konsulteerimise 
järeldused. Euroopa Parlamendile esitati esialgne projekt ja seejärel algatati uuring, mis 
hõlmas kolme tarbijaühendust ja alternatiivset vaidluste lahendamise asutust mõnedes 
lennuliikluse osas kõige esinduslikemates Euroopa Liidu liikmesriikides. 

Uuringu eesmärk oli uurida kõige enam levinud probleeme, millega riiklikel täitevasutustel 
reisijate õigusi käsitlevate ELi õigusaktide jõustamisel tegeleda tuleb ning tarbijaühenduste 
ja alternatiivse vaidluste lahendamise asutuse tõstatatud asjaomaseid küsimusi seoses ELi 
õigusaktide kohaldamise ja reisijatel ette tulnud probleemidega. Kvantitatiivne teave ja 
kvalitatiivsed seisukohad koguti kokku ja neid hinnati, et koostada laialdane ülevaade 
õigusaktide rakendamise praegusest seisust ja uurida probleeme ja võimalikke lahendusi. 
Esialgu võeti ühendust 27 liikmesriigi riiklike täitevasutustega, uuringu küsimustele 
vastasid nendest 26, kõik kolm tarbijaühendust, kellega ühendust võeti ja alternatiivne 
vaidluste lahendamise asutus.  

Uurimuse põhijäreldused 
Määrus (EÜ) nr 261/2004 

Uuringust ilmnes, et perioodil 2007–2009 esitati riiklikele täitevasutustele keskmiselt 27 
kaebust miljoni reisija kohta; arvud olid ELi liikmesriikide lõikes siiski väga erinevad. 
Enamikus liikmesriikides (19-s 27-st) registreeriti riiklikes täitevasutustes Euroopa 
keskmisest vähem kaebusi.  
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Perioodil 2007–2009 on kaebuste arv üldjuhul kasvanud, erandiks on Itaalia ja Rootsi, kus 
see märgatavalt langes. Teatud juhtudel ületas kasv 100%. 

Uuringuga hõlmatud riiklike täitevasutuste andmete alusel on kõige tavalisemaks kaebuse 
esitamise põhjuseks lennu tühistamine, järgneb pikaajaline hilinemine; lennureisist 
mahajätmise tõttu esitasid reisijad riiklikele täitevasutustele palju vähem kaebusi. 
Uuringuga hõlmatud tarbijaühendused märkisid samuti, et hilinemised ja tühistamised 
põhjustavad kõige sagedamini reisijate rahulolematust.  

Ainult pooled uuringuga hõlmatud riiklikest täitevasutustest määrasid lennuettevõtjatele 
karistusi, mille koguarv oli keskmiselt alla kümne aastas. Märkimisväärseks erandiks on 
Itaalia (452 karistust kolme aasta jooksul) ja Poola kolme aasta jooksul määratud 265 
karistusega. 

Enamik riiklikest täitevasutustest märkis, et odavlennuettevõtjad kalduvad rikkuma 
määrust traditsioonilistest lennuettevõtjatest sagedamini, eelkõige väikestes 
lennujaamades tegutsedes. Seda kinnitab osaliselt Hispaania tarbijaühendus, mis teatas, et 
suure osa reisijatelt laekunud kaebuste põhjuseks olid odavlennuettevõtjate toime pandud 
rikkumised.  
Euroopa Kohus on langetanud mõned määruse 261/2004 kohaldamisega seotud otsused, 
võttes määruse tõlgendamisel kasutusele uued põhimõtted. Seoses huvirühmade 
arvamusega Euroopa Kohtu viimaste otsuste kohta ilmnesid uuringust järgmised peamised 
asjaolud: 

Kohtuasi C-549/07 (Wallentin-Hermann versus Alitalia-Linee Aeree Italiane SpA):  
 ligikaudu pooled küsitletud riiklikest täitevasutustest tervitasid Wallentin-Hermanni 

otsust, sest selles esitati määruse selge tõlgendus; 

 ligikaudu pooled riiklikest täitevasutustest leidsid, et otsuse tulemusena on nende 
töökoormus suurenenud ja neil on esinenud raskusi katkestuste tehniliste põhjuste 
uurimisel, et kindlaks teha, kas lennuettevõtja väited erakorraliste asjaolude kohta 
vastavad Euroopa Kohtu otsuses kehtestatud kriteeriumidele;  

 tarbijaühendused üldjuhul tervitasid otsust, kuna erakorraliste asjaolude selge 
määratlus võimaldab neil reisijate õigusi lennukatkestuste korral paremini kaitsta.  

Kohtuasi C-173/07 (Emirates Airlines–Direktion für Deutschland versus Diether Schenkel): 

 Põhiosal küsitletud huvirühmadest ei ole esinenud märkimisväärseid probleeme 
mõiste „lend” tõlgendamisel, samuti ei ole Euroopa Kohtu otsus mõjutanud riiklike 
täitevasutuste tegutsemisviisi. 

Liidetud kohtuasjad C-402/07 (Sturgeon versus Condor Flugdienst GmbH) ja C-432/07 
(Böck ja teised versus Air France SA): 

 uurimusest ilmnes, et tarbijaühenduste ja riiklike täitevasutuste arvamused Euroopa 
Kohtu otsuste kohta kohtuasjades C-402/07 ja C-432/07 Sturgeon versus Condor ja 
Böck ja teised versus Air France on erinevad; 

 Uuringuga hõlmatud tarbijaühendused toetavad Euroopa Kohtu otsuseid, mis nende 
arvates tõhustavad reisijate õiguste kaitset ja sunnivad lennuettevõtjaid samal ajal 
enda põhjustatud väliskulud hüvitama. Prantsuse ühendus tunnistab, et kohtu otsus 
on viinud määruse 261/2004 esialgse tekstiga võrreldes ebajärjekindluseni, samal 
ajal kui kaks ülejäänud ühendust väljendasid muret otsustes kehtestatud 
põhimõtete tõhusa kohaldamise suhtes, väites, et mitmed lennuettevõtjad tunduvad 
uusi otsuseid ignoreerivat ja keelduvad endiselt hilinenud lendude eest hüvitist 
maksmast; 

 Enamik riiklikke täitevasutusi ei ole seevastu rahul Sturgeon-Böcki otsustega. 
Enamik riiklikke täitevasutusi on arvamusel, et otsustes jäeti mitmed küsimused 
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lahendamata. Lisaks on riiklike täitevasutuste töökoormus kasvanud ja suur osa 
nendest kurtis, et puuduvad tegelikud juhised, kuidas otsustes kehtestatud 
põhimõtteid kohaldada (nt hilinemisest põhjustatud jätkulennust mahajäämise 
korral); 

 märkimisväärne osa riiklikest täitevasutustest oletab, et kui riiklikud täitevasutused 
ja tsiviilkohtud Sturgeon ja Böcki otsustes esitatud põhimõtteid rangelt kohaldavad, 
võib see lennuettevõtjate finantsolukorrale halvasti mõjuda; levinud on arvamus, et 
vedajatele pandud koormuse suurendamise tõttu tõusevad tõenäoliselt lennupiletite 
hinnad; Selle arvamuse vaidlustab Euroopa Reisijate Föderatsioon (EPF), mis 
rõhutab, et lennuettevõtjate hilinemistest ja halvast teenindusest põhjustatud 
väliskulude internaliseerimine toob kaasa laiema majandusliku kasu. 

 

Küsitletud huvirühmade enamus väljendas arvamust, et määrus 261/2004 vajab õigusalast 
läbivaatamist, nagu on täpsemalt selgitatud järgnevas, soovitusi ja ettepanekuid sisaldavas 
jaotises.  
Teised ELi ja rahvusvahelised õigusaktid 

Määrus 2111/2005 ei tekita ilmselt riiklikele täitevasutustele ja tarbijaühendustele erilisi 
probleeme, kuigi esines piiratud arvul juhtumeid, kus riiklikel täitevasutustel tuli pärast 
reisijate kaebusi sekkuda. Ainult üks riiklik täitevasutus teatas, et oli algatanud väikese 
arvu lennuettevõtjate vastu mõned distsiplinaarmenetlused. 

Riiklike täitevasutuste vähemus väljendas arvamust, et määrus 1107/2006 tuleks läbi 
vaadata, et vaadata üle korduvate mõistete määratlused, ühtlustada koolitusvajadused 
liikmesriikides ja vaadata läbi riiklike täitevasutuste kohtualluvuse määratlus määruse 
jõustamisel. Tarbijaühendused ega alternatiivne vaidluste lahendamise asutus ei osutanud 
määruse võimaliku muutmise vajadusele. 

Enamik riiklikest täitevasutustest ei ole kokku puutunud direktiivi 90/314 ja määruse 
261/2004 vastuoludest põhjustatud eriliste probleemidega, ükski tarbijaühendus sellele 
konkreetsele küsimusele ei vastanud. Väike arv riiklikke täitevasutusi oletas, et reisijate 
hulgas võib valitseda segadus, milliste organisatsioonide poole nad peaksid lennu 
tühistamise korral kaebuse esitamiseks pöörduma (lennuettevõtja, reisikorraldaja, 
mõlemad asutused jne). 

Soovitused ja ettepanekud 

Autorid on seisukohal, et viivitamata on vaja võtta meetmeid määruse 261/2004 õigusalase 
läbivaatamise alustamiseks. Konsultatsioonide tulemused näitasid, et määrus soovitatakse 
läbi vaadata eelkõige kahe põhiaspekti osas: 

 asjaomaste mõistete määratlused, mida kaldutakse sageli lahknevalt tõlgendama;  

 määruse teksti läbivaatamine, et kajastada selgesõnaliselt Euroopa Kohtu viimastes 
otsustes kinnitust leidnud hilinemiste ja tühistamiste võrdse kohtlemise põhimõtet.  

Uuringust ilmnes, et mitmel määruses nimetatud mõistel puudub selge määratlus. Selle 
tagajärjeks on sageli olnud erinevad tõlgendused ning see põhjustab huvirühmades seas 
määruse kohaldamise osas ebakindlust ja võimalikku mitmetimõistetavust.  

Lisaks väljendasid mitmed riiklikud täitevasutused pärast Sturgeon-Böcki otsuseid nõutust 
määruse 261/2004 ja Euroopa Kohtu otsuse sõnastuse ilmse kokkusobimatuse üle seoses 
reisijate õigusega saada hilinemiste korral hüvitist; mitmed riiklikud täitevasutused 
soovitavad määruse teksti muuta, et taolise lahknevuse tekitatud ebakindlusest üle saada. 
Tuleb siiski silmas pidada, et määruse muutmise korral võetakse üle Euroopa Kohtule 
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esitatud kohtuasjade põhjal tekkinud pretsedendiõigus, mis loob võimaluse kohtuvaidluste 
taasalustamiseks uues õigusaktis kasutatud mõistete ja määratluste üle. Seega on 
võimalus, et määruse teksti läbivaatamine võib õigusliku ebakindluse vähendamise asemel 
seda suurendada. 

Määruse 261/2004 õigusalase läbivaatamise taustal on soovitav põhjalikult uurida, millises 
ulatuses tuleks uuesti sõnastada kogu reisijate õigusi käsitlev seadusandlus, mis koosneb 
arvukatest, pika aja jooksul laia küsimuste ringi hõlmamiseks välja töötatud õigusaktidest. 
Nimetatud uuring edendaks kõikide praeguses õiguslikus raamistikus vastuolulistena 
tunduvate aspektide ühtlustamist ja looks ühtsed ja jagatud põhimõtted, kõrvaldades 
põhimõtete, määratluste ja vastutusega seotud võimaliku ebakindluse. Lisaks vajab 
uurimist ainult ühe õigusakti koostamise võimalus, mis sisaldaks kõiki reisijate õigusi 
tsiviillennunduses käsitlevaid sätteid ja põhimõtteid, et vähendada killustatust, mis 
ettevõtjate ja õiguskaitseasutuste arvates praegu reisijate õiguste erinevates valdkondades 
valitseb. Seadusandluse läbivaatamisega peab kaasnema kõikide võimalike mõjude 
kõikehõlmav hindamine. Läbivaatamismenetlus eeldab kõikide huvitatud poolte kaasamist, 
võttes arvesse kõikide asjaomaste huvirühmade ja võimalike mõjutatud poolte seisukohti. 
Mõjuhinnanguga seoses tuleb täiustatud seadusandlusega saavutatava laiema 
majanduslikuga kasuga võrreldes põhjalikult hinnata lennuettevõtjate võimalikke kulusid ja 
jõustamiskulusid.  

Kuna õigusaktide läbivaatamise menetlus võtab enne lõpulejõudmist teatud aja ning jätab 
vahepeal küsimused lahtiseks, on soovitav hinnata täiendavaid lühiajalisi meetmeid, et 
parandada määruse kohaldamist ja jõustamist. Need peaksid hõlmama Euroopa Komisjoni 
veebilehel olevate teabedokumentide (voldik ja plakat) ajakohastamist ja avaldamist.  

Neid on vaja ajakohastada, et lisada Euroopa Kohtu viimased otsused, eelkõige Sturgeon-
Böcki otsused, et tõsta reisijate teadlikkust nende õigustest lennukatkestuste korral. 
Kõnealustes dokumentides ei ole praegu tegelikult märgitud, et reisijatel võib olla 
pikaajalise hilinemise korral õigus hüvitisele. Järelikult võib praegu esineda teabe 
asümmeetriat: lennuettevõtjad on Sturgeon-Böcki otsustest teadlikud, kuid reisijaid ei ole 
Euroopa Komisjoni poolt kättesaadavaks tehtud teabedokumentidega korralikult teavitatud. 

Selleks, et oleks tagatud õigusi puudutava teabe kättesaadavus reisijatele igal ajahetkel, 
võiks määruse 261/2004 võimalik läbivaatamine sisaldada lennuettevõtjate kohustust 
esitada reisijate õiguste kohta käiv põhiteave piletite tagaküljele või lisalehele trükituna.  

Lõpuks oleks kasulik edendada riiklike täitevasutuste, tarbijaühenduste ja lennuettevõtjate 
vahelist arutelu ja koostööd, et arendada ja levitada parimaid tavasid reisijate õigusi 
käsitlevate õigusaktide jõustamisel. See aitaks kaasa ka üksmeele saavutamisele 
õigusaktide vastandlike huvidega poolte vahel, eesmärgiga jõuda kõikjal Euroopa Liidus 
sarnaste lähenemisviiside ja tõlgendusteni.   


