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YHTEENVETO 
 
Taustaa 
EU:n toimielimet ovat tehneet useita lainsäädäntöaloitteita, jotka kattavat monenlaisia 
erityistapauksia ja joiden tarkoituksena on taata riittävä kuluttajan oikeuksien suojelu siviili-
ilmailun alalla. EU:n nykyisen matkustajien oikeuksia koskevan lainsäädännön tarkoituksena 
on varmistaa, että matkustajat saavat apua ja että heille maksetaan lipun hinta takaisin ja 
korvaus, kun lentoliikenteessä on häiriöitä. Lainsäädännöllä pyritään myös edistämään 
avoimuutta ja tukemaan vammaisten ja liikuntarajoitteisten matkustajien oikeuksia. 

 

Tutkimuksen tavoite 
Tutkimuksessa tarkasteltiin, miten EU:n lainsäädäntöä, joka liittyy kuluttajan oikeuksien 
suojeluun siviili-ilmailun alalla, on pantu täytäntöön. Tutkimus kohdistui lähinnä seuraaviin 
EU:n lainsäädäntöön sisältyviin säädöksiin: 

 asetus (EY) N:o 261/2004 matkustajille heidän lennolle pääsynsä epäämisen sekä 
lentojen peruuttamisen tai pitkäaikaisen viivästymisen johdosta annettavaa 
korvausta ja apua koskevista yhteisistä säännöistä; 

 Euroopan unionin tuomioistuimen viimeaikaiset tuomiot, jotka koskevat asetuksen 
(EY) N:o 261/2004 tulkintaa; 

 asetus (EY) N:o 2111/2005 yhteisössä toimintakieltoon asetettuja lentoliikenteen 
harjoittajia koskevan yhteisön luettelon laatimisesta ja lennon suorittavan 
lentoliikenteen harjoittajan ilmoittamisesta lentomatkustajille; 

 asetus (EY) N:o 1107/2006 vammaisten ja liikuntarajoitteisten henkilöiden 
oikeuksista lentoliikenteessä; 

 neuvoston direktiivi 90/314/ETY matkapaketeista, pakettilomista ja 
pakettikiertomatkoista; 

 muut asiaan liittyvät EU:n direktiivit ja kansainväliset sopimukset.  
 

Tässä asiakirjassa kerrotaan desk research -tutkimuksen tuloksista sekä 27 jäsenvaltion 
asetuksen (EY) N:o 261/2004 mukaisesti nimeämien kansallisten täytäntöönpanoelinten 
kanssa toimeenpannun kuulemisen tuloksista. Kun alkuperäinen luonnos oli toimitettu 
Euroopan parlamentille, lähetettiin kysely kolmelle kuluttajajärjestölle ja kansalliselle 
riidanratkaisuelimelle lentoliikenteen kannalta tärkeimmissä jäsenvaltioissa. 
Kyselyn tarkoituksena oli tutkia yleisimpiä ongelmia, joita täytäntöönpanoelimillä oli 
matkustajien oikeuksia koskevan EU:n lainsäädännön täytäntöönpanon yhteydessä, ja 
tarkastella kuluttajajärjestöjen ja riidanratkaisuelimen esiin tuomia asiaan liittyviä seikkoja, 
jotka liittyvät EU:n lainsäädännön soveltamiseen ja matkustajien kohtaamiin ongelmiin. 
Määrälliset tiedot ja laadulliset näkökohdat kerättiin yhteen ja arvioitiin yleiskuvan 
saamiseksi lainsäädännön tämänhetkisestä täytäntöönpanosta sekä ongelmien ja 
mahdollisten parannusratkaisujen tutkimiseksi. Kyselyyn vastasivat 26 jäsenvaltion 
täytäntöönpanoelimet – yhteyttä oli otettu alunperin 27 jäsenvaltion täytäntöönpanoelimiin 
– ja kaikki kolme kuluttajajärjestöä, joihin oli otettu yhteyttä, sekä riidanratkaisuelin. 
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Tutkimuksen tärkeimmät tulokset 
Asetus (EY) N:o 261/2004 

Tutkimuksessa kävi ilmi, että täytäntöönpanoelimet saivat vuosina 2007–2009 keskimäärin 
27 valitusta miljoonaa matkustajaa kohti. Luvut vaihtelivat kuitenkin paljon 
jäsenvaltioittain. Suurimmassa osassa jäsenvaltioita (19 jäsenvaltiossa 27:stä) 
täytäntöönpanoelinten kirjaamia valituksia oli alle eurooppalaisen keskitason.  
Yleisesti ottaen valitusten määrä kasvoi vuosina 2007–2009, ainoina poikkeuksina Italia ja 
Ruotsi, joissa valitukset vähenivät huomattavasti. Joissakin tapauksissa lisäys oli yli 
100 prosenttia. 
Yleisin valituksen syy on kyselyssä mukana olevien täytäntöönpanoelinten mukaan "lennon 
peruuttaminen" ja seuraavaksi yleisin "pitkäaikainen viivästyminen". Matkustajien 
täytäntöönpanoelimille tekemät "lennolle pääsyn epäämistä" koskevat valitukset ovat paljon 
harvinaisempia. Myös kyselyyn osallistuneet kuluttajajärjestöt ilmoittivat viivästymisten ja 
peruutusten olevan matkustajien tyytymättömyyden yleisimmät syyt. 
Vain puolet kyselyyn osallistuneista täytäntöönpanoelimistä oli langettanut lentoyhtiöille 
seuraamuksia, joita oli yhteensä keskimäärin alle kymmenen vuodessa. Merkittäviä 
poikkeuksia ovat Italia (452 seuraamusta kolmessa vuodessa) ja Puola, jossa langetettiin 
265 seuraamusta kolmen vuoden aikana. 
Suurin osa täytäntöönpanoelimistä ilmoitti, että halpalentoyhtiöt ovat perinteisiä 
lentoyhtiöitä taipuvaisempia rikkomaan asetusta erityisesti silloin, kun ne toimivat pienillä 
lentoasemilla. Espanjan kuluttajajärjestö vahvistaa tämän osittain, sillä sen mukaan suuri 
osa matkustajilta tulleista valituksista johtui halpalentoyhtiöiden väärinkäytöksistä.  
Unionin tuomioistuin on antanut joitakin asetuksen (EY) N:o 261/2004 soveltamiseen 
liittyviä tuomioita, joissa asetusta on tulkittu uusien periaatteiden mukaan. Kyselyssä tuli 
esiin seuraavia sidosryhmien mielipiteitä unionin tuomioistuimen viimeaikaisista tuomioista: 
Asia C-549/07 (Wallentin-Hermann v. Alitalia-Linee Aeree Italiane SpA):  

 Noin puolet täytäntöönpanoelimistä oli tyytyväisiä asiassa Wallentin-Hermann 
tehtyyn päätökseen, koska asetusta oli päätöksessä tulkittu selvästi. 

 Noin puolet täytäntöönpanoelimistä katsoi, että niiden työmäärä on lisääntynyt 
tuomion johdosta ja että niillä on ollut vaikeuksia tutkia häiriöiden teknisiä syitä 
todetakseen, täyttävätkö lentoyhtiöiden väittämien mukaan poikkeukselliset 
olosuhteet unionin tuomioistuimen tuomiossa asetetut kriteerit.  

 Kuluttajajärjestöt olivat yleisesti tyytyväisiä tuomioon, koska "poikkeuksellisia 
olosuhteita" koskevan selvän määritelmän ansiosta niiden on helpompi puolustaa 
matkustajan oikeuksia, kun lentotoiminnassa on häiriöitä. 

Asia C-173/07 (Emirates Airlines–Direktion für Deutschland v. Diether Schenkel): 

 Suurella enemmistöllä haastatelluista sidosryhmistä ei ole ollut sanottavia vaikeuksia 
käsitteen "lento" tulkinnassa, eikä unionin tuomioistuimen tuomio ole vaikuttanut 
täytäntöönpanoelinten menettelytapoihin. 

Yhdistetyt asiat C-402/07 (Sturgeon v. Condor Flugdienst GmbH) ja C-432/07 (Böck ym. v. 
Air France SA): 

 Tutkimus paljasti, että kuluttajajärjestöillä ja täytäntöönpanoelimillä on erilainen 
näkemys unionin tuomioistuimen päätöksistä asioissa C-402/07 ja C-432/07 
Sturgeon v. Condor ja Böck ym. v. Air France. 
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 Tutkitut kuluttajajärjestöt kannattavat unionin tuomioistuimen päätöksiä, koska 
niiden katsotaan vahvistavan kuluttajan oikeuksien suojelua ja pakottavan 
lentoyhtiöt korvaamaan aiheuttamansa ylimääräiset kustannukset. Ranskan 
kuluttajajärjestö toteaa kuitenkin, että unionin tuomioistuimen päätöksessä näkyy 
asetuksen (EY) N:o 261/2004 alkuperäisen tekstin epäjohdonmukaisuus. Kaksi 
muuta kuluttajajärjestöä ilmaisevat huolestumisensa siitä, sovelletaanko päätöksissä 
luotuja periaatteita tehokkaasti, ja ne väittävät, että monet lentoyhtiöt eivät näytä 
välittävän näistä uusista tuomioista vaan kieltäytyvät maksamasta korvauksia 
viivästyneistä lennoista. 

 Sen sijaan suurin osa täytäntöönpanoelimistä ei ole tyytyväisiä asioissa Sturgeon-
Böck annettuihin tuomioihin. Enemmistö täytäntöönpanoelimistä katsoo, että monet 
asiat jäivät tuomioissa ratkaisematta. Lisäksi täytäntöönpanoelinten työmäärä 
kasvoi, ja useimmat niistä valittivat, etteivät ne saaneet opastusta siihen, miten 
tuomioissa käyttöön otettuja periaatteita olisi sovellettava (esimerkiksi 
jatkoyhteyksien menetys lennon viivästymisen johdosta). 

 Huomattava osa täytäntöönpanoelimistä pitää selvänä, että asioissa Sturgeon ja 
Böck annettujen tuomioiden tiukka soveltaminen täytäntöönpanoelimissä ja 
siviilituomioistuimissa voi vaikuttaa haitallisesti lentoyhtiöiden taloudelliseen 
tilanteeseen; yleinen kanta on, että lentohinnat todennäköisesti nousevat 
lentoyhtiöiden taakan lisääntyessä. Euroopan matkustajien yhteenliittymä (European 
Passenger Federation, EPF) kyseenalaistaa kuitenkin tämän näkemyksen korostaen 
laajempaa taloudellista hyötyä, joka aiheutuu lentoyhtiöiden viivästysten ja 
palveluhäiriöiden aiheuttamien ulkoisten kustannusten sisällyttämisestä hintoihin. 

 

Suuri enemmistö haastatelluista sidosryhmistä oli sitä mieltä, että asetusta 
(EY) N:o 261/2004 olisi uudistettava. Tästä kerrotaan tarkemmin suosituksia ja ehdotuksia 
sisältävässä jaksossa.  
Muut EU:n ja kansainvälisen lainsäädännön säädökset 

Asetus (EY) N:o 2111/2005 ei näytä aiheuttavan erityisiä ongelmia täytäntöönpanoelimille 
eikä kuluttajajärjestöille. Tosin oli joitakin tapauksia, joissa eräät täytäntöönpanoelimet 
joutuivat puuttumaan asiaan matkustajilta tulleiden valitusten vuoksi. Vain yksi 
täytäntöönpanoelin ilmoitti aloittaneensa joitakin kurinpitomenettelyjä liikenteenharjoittajia 
vastaan. 
Täytäntöönpanoelinten vähemmistö ilmoitti kantanaan, että asetusta (EY) N:o 1107/2006 
olisi uudistettava tarkistamalla asetuksessa toistuvasti käytettävien käsitteiden määritelmiä, 
yhdenmukaistamalla koulutuksen tarvetta jäsenvaltioissa ja tarkistamalla asetuksen 
täytäntöönpanoon liittyvän täytäntöönpanoelinten toimivallan määritelmää. 
Kuluttajajärjestöt ja riidanratkaisuelin eivät ilmaisseet haluavansa muutoksia asetukseen. 
Suuri enemmistö täytäntöönpanoelimistä ei ollut kohdannut ongelmia, jotka olisivat 
liittyneet direktiivin 90/314/ETY ja asetuksen (EY) N:o 261/2004 välisiin ristiriitoihin. 
Yksikään kuluttajajärjestöistä ei vastannut tätä koskevaan kysymykseen. Muutama 
täytäntöönpanoelin oli sitä mieltä, että matkustajat ovat epätietoisia, mihin organisaatioihin 
heidän on otettava yhteyttä voidakseen tehdä valituksen, kun lento peruuntuu 
(lentoyhtiöön, matkanjärjestäjään, näihin kumpaankin, jne.). 
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Suosituksia ja ehdotuksia 

Tekijöiden mielestä asetuksen (EY) N:o 261/2004 lainsäädännölliseen uudistamiseen on 
ryhdyttävä heti. Kuten kuulemisen tuloksista käy ilmi, asetusta olisi tarkistettava erityisesti 
seuraavien näkökohtien osalta: 

 Asiaan liittyvien käsitteiden määritelmiä on tarkistettava, koska niitä tulkitaan 
helposti monella eri tavalla.  

 Asetustekstistä on käytävä selvästi ilmi viivästymisiin ja peruutuksiin liittyvän 
tasapuolisen kohtelun periaate, joka on vahvistettu unionin tuomioistuimen 
viimeaikaisissa päätöksissä.   

Kysely osoitti, että monet asetuksessa mainitut käsitteet on määritelty epäselvästi. Se on 
johtanut usein erilaisiin tulkintoihin ja aiheuttaa sidosryhmien keskuudessa epävarmuutta ja 
sekaannusta sen suhteen, miten asetusta on sovellettava. 

Lisäksi asiassa Sturgeon-Böck annettujen tuomioiden vuoksi monet täytäntöönpanoelimet 
ilmoittivat olevansa hämmentyneitä ilmeisestä ristiriidasta asetuksen (EY) N:o 261/2004 
sanamuodon ja unionin tuomioistuimen tekemän, matkustajan oikeutta korvaukseen 
viivästymistapauksissa koskevan päätöksen välillä. Useat täytäntöönpanoelimet ehdottavat, 
että asetustekstiä muutetaan kyseisen ristiriitaisuuden aiheuttaman epävarmuuden 
poistamiseksi. On kuitenkin otettava huomioon, että jos asetusta muutetaan, unionin 
tuomioistuimen käsiteltäväksi toimitetuista asioista muodostuva oikeuskäytäntö ohitetaan, 
jolloin on mahdollista ottaa uudelleen käsiteltäväksi riita-asioita, jotka liittyvät uudessa 
lainsäädännössä käytettäviin käsitteisiin ja määritelmiin. Tällöin on olemassa mahdollisuus, 
että asetustekstin tarkistus ei suinkaan vähennä oikeudellista epävarmuutta vaan lisää sitä. 

Asetuksen (EY) N:o 261/2004 tarkistamisen yhteydessä olisi syytä tutkia perusteellisesti 
mahdollisuutta järjestää uudelleen koko matkustajan oikeuksia koskeva lainsäädäntö, johon 
kuuluu useita pitkän ajan kuluessa kehitettyjä ja monia eri aiheita koskevia 
lainsäädäntövälineitä. Tällaisella tutkimuksella edistettäisiin kaikkien niiden näkökohtien 
yhdenmukaistamista, jotka nykyisessä säädöskehyksessä vaikuttavat ristiriitaisilta, ja 
luotaisiin johdonmukaiset yhteiset periaatteet, joiden avulla mahdollinen periaatteita, 
määritelmiä ja vastuita koskeva epätietoisuus voidaan poistaa. Tutkia voisi myös 
mahdollisuutta luoda yksi lainsäädäntöväline, johon kuuluisivat kaikki kuluttajan oikeuksia 
siviili-ilmailussa koskevat säännökset ja periaatteet. Näin voitaisiin vähentää hajanaisuutta, 
joka liikenteenharjoittajien ja täytäntöönpanoelinten mielestä tätä nykyä vallitsee 
matkustajien oikeuksien soveltamisessa. Lainsäädännön tarkistamisen yhteydessä on 
tehtävä kattava arviointi sen kaikista mahdollisista vaikutuksista. Tarkistusmenettelyssä on 
kaikkien muiden eturyhmien oltava mukana, jotta voitaisiin ottaa huomioon kaikkien asiaan 
liittyvien sidosryhmien näkökannat sekä niiden tahojen mielipide, joita asia mahdollisesti 
koskee. Vaikutustenarvioinnin yhteydessä olisi arvioitava perusteellisesti, mitkä ovat 
lentoyhtiöille koituvat mahdolliset kulut ja täytäntöönpanokulut, jos niitä verrataan 
parannetun lainsäädännön avulla saataviin laajempiin taloudellisiin hyötyihin. 

Koska lainsäädännön tarkistamisen loppuun saattaminen vie jonkin aikaa, olisi sillä välin 
ratkaistavien asioiden vuoksi toteutettava täydentäviä, lyhyen aikavälin toimenpiteitä, joilla 
asetuksen soveltamista ja täytäntöönpanoa voidaan parantaa. Toimenpiteisiin olisi 
kuuluttava se, että unionin tuomioistuimen verkkosivuilla julkaistaan tiedotteita (esite ja 
juliste), jotka pidetään ajan tasalla.  

Tiedotteisiin olisi liitettävä unionin tuomioistuimen viimeaikaiset päätökset, erityisesti 
asiassa Sturgeon-Böck annetut tuomiot. Näin parannettaisiin matkustajien tiedonsaantia 
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oikeuksistaan lentotoiminnan häiriötilanteissa. Nykyiselläänhän näissä asiakirjoissa ei 
mainita, että matkustajat voivat saada korvauksia pitkäaikaisten viivästysten vuoksi. Tästä 
seuraa, että tiedonsaanti on tätä nykyä yksipuolista: lentoyhtiöt ovat tietoisia asiassa 
Sturgeon-Böck annetuista tuomioista, mutta matkustajille ei informoida asiasta kunnolla 
tiedotteissa, jotka yhteisö on asettanut saataville. 

Jotta oikeuksia koskeva tieto olisi jatkuvasti matkustajien saatavilla, asetuksen 
(EY) N:o 261/2004 mahdolliseen tarkistukseen voisi myös sisältyä lentoyhtiöille asetettu 
velvoite merkitä matkustajien oikeuksia koskevat perustiedot lippuun. Tiedot voisivat olla 
lipun kääntöpuolella tai lisälehdellä. 

Olisi myös hyödyllistä edistää keskustelua ja yhteistyötä täytäntöönpanoelinten, 
kuluttajajärjestöjen ja lentoyhtiöiden välillä sekä kehittää ja levittää näin matkustajan 
oikeuksiin liittyvän lainsäädännön täytäntöönpanoa koskevia parhaita käytäntöjä. Näin 
päästäisiin myös helpommin yhteisymmärrykseen lainsäädännön kiistanalaisista osista ja 
voitaisiin omaksua yhtenäiset lähestymistavat ja tulkinnat kaikkialla unionissa.   

 


