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EHDOTUKSET 

Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta pyytää asiasta vastaavaa liikenne- ja 

matkailuvaliokuntaa sisällyttämään seuraavat ehdotukset päätöslauselmaesitykseen, jonka se 

myöhemmin hyväksyy: 

1. pitää myönteisenä erityisen kuluttajia koskevan osion sisällyttämistä komission 

ilmailustrategiaan; toteaa, että monet matkoja varaaviin kuluttajiin sovellettavat oikeudet 

perustuvat edelleen horisontaaliseen kuluttajansuojalainsäädäntöön; katsoo siksi, että 

kuluttajansuojaa koskevan unionin säännöstön toimivuustarkastuksessa se olisi otettava 

huomioon; 

2. tiedostaa ilmailualan merkityksen kasvua, työllisyyttä ja uusia 

liiketoimintamahdollisuuksia edistävänä tekijänä samoin kuin sen keskeisen roolin 

tavaroiden, ihmisten ja palvelujen liikkuvuuden varmistamisessa sisämarkkinoilla; 

3. on tietoinen ilmailualan merkityksestä Euroopan ilmailuteollisuudelle, joka on johtavassa 

asemassa siviililentokoneiden tuotannossa maailmassa ja työllistää yli 500 000 ihmistä 

EU:ssa; 

4. on tietoinen lentoliikennemarkkinoiden vapauttamisesta ja 

matkustajalentoliikennepalveluiden sisämarkkinoiden luomisesta saatavista hyödyistä 

EU:ssa; 

5. pitää valitettavana Euroopan unionin ilmatilan pirstoutuneisuutta, josta aiheutuu 

komission arvioiden mukaan 5 miljardin euron kustannukset ja joka aiheuttaa erityisesti 

viivästyksiä matkustajille; 

6. pitää valitettavana, että lentomatkustajien oikeuksia koskevasta asetuksesta (asetuksen 

(EY) N:o 261/2004 tarkistaminen), josta parlamentti antoi mietintönsä huhtikuussa 2014, 

ei ole vieläkään päästy sopimukseen neuvostossa; suhtautuu myönteisesti komission 

päätökseen ottaa käyttöön nykyisten sääntöjen tulkintaohjeet, mutta katsoo, että 

tarkistetun asetuksen 261/2004 hyväksyminen on välttämätöntä, jotta voidaan taata 

kuluttajille ja ilmailualalle oikeusvarmuus ja tukkia nykyisen lainsäädännön porsaanreiät; 

korostaa, että kuluttajien oikeuksien vahvistamisen olisi oltava yksi tärkeimmistä 

ilmailustrategian ja kaikkien ilmailualan sääntöjen uudistusten tavoitteista; 

7. palauttaa mieliin komission ja kansallisten lainvalvontaelinten unionissa matkapalveluja 

tarjoaviin verkkosivustoihin vuonna 2013 kohdistaman tehotarkastuksen; toteaa, että 

tehotarkastuksessa havaittiin, että yli kahdessa kolmasosassa tutkituista verkkosivustoista 

oli merkittäviä puutteita, jotka koskivat pakollisten yhteystietojen puuttumista, valituksen 

jättämisohjeiden puuttumista, epävarmuutta siitä, onko valitus otettu vastaan vai eikö 

siihen ole vastattu, sitä, että matkatavaramaksujen ja vakuutusmaksujen kaltaisia hintalisiä 

tai peruutuskäytäntöjä ja muutettuja varauskäytäntöjä ei esitetä valinnaisina vaihtoehtoina, 

ja sitä, että kokonaishintoja ei näytetä alusta alkaen; 

8. kehottaa komissiota tekemään sen vuoksi lisätutkimusta matkailun digitaalisten 

markkinoiden kehityksestä, jotta voidaan määrittää politiikkatoimia tasapuolisten 

toimintaedellytysten varmistamiseksi matkailuyrityksille ja kuluttajien suojelemiseksi 
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siten, että huolehditaan avoimuudesta ja neutraaliudesta kuluttajien etsiessä, suunnitellessa 

ja varatessa matkailutuotteita ja -palveluja; 

9. panee merkille tehotarkastuksen aikaansaaman myönteisen kehityksen, kun 

191 verkkosivustoa saatettiin ajan tasalle vuoden kuluessa ja muita verkkosivustoja 

parannetaan parhaillaan; 

10. tähdentää, että ennen ilmailustrategiaa järjestetty julkinen kuuleminen osoitti, että 

kuluttajat kokevat lentomatkojen varaamisen ja verkossa tehtävän lähtöselvityksen 

edelleen haasteellisena; kehottaa komissiota raportoimaan laajemmin siitä, miten 

matkasivustojen mukauttamisessa unionin lainsäädäntöön on edistytty, sekä tulevista 

suunnitelmistaan sääntöjen noudattamisen varmistamiseksi tällä alalla sekä verkossa että 

muualla tapahtuvassa lentolippujen myynnissä; 

11. kehottaa komissiota tehostamaan lentoyhtiöihin ja erityisesti halpalentoyhtiöihin tehtäviä 

tarkastuksia, jotta voidaan varmistaa, että ne noudattavat matkustajien oikeuksia ja 

ilmailun turvallisuutta koskevaa EU:n lainsäädäntöä; 

12. korostaa, että on tärkeää varmistaa, että matkailusivustot ja -sovellukset ovat unionin 

oikeuden, erityisesti kuluttajien oikeuksia koskevan EU:n lainsäädännön mukaisia, sillä 

matka- ja lomamajoitusvarausten osuus kaikista vuonna 2015 tehdyistä verkko-ostoksista 

oli 52 prosenttia ja kuluttajien luottamus alaan ja lisääntynyt luottamus 

verkkoympäristöön ovat elintärkeitä matkailualan pk-yritysten kehittymisen kannalta; 

katsoo, että verkkosivustoja käyttäville kuluttajille on tarjottava oikeaa tietoa eikä heitä 

saa johtaa harhaan, ja katsoo, että yritysten on toteutettava tarvittavat toimet kuluttajien ja 

palveluntarjoajien suojelemiseksi ja heidän turvallisuutensa takaamiseksi; 

13. korostaa, että on tärkeää turvata ja toteuttaa matkoja sekä verkossa että muualla varaavien 

ja matkustavien kuluttajien, mukaan lukien vammaiset henkilöt ja liikuntarajoitteiset 

henkilöt, oikeudet esteettömyyden, avustamisen ja tiedonsaannin osalta; 

14. on tyytyväinen, että matkapakettidirektiivistä päästiin lopulliseen sopimukseen ja 

direktiivi hyväksyttiin; katsoo, että uudet säännöt tuovat merkittäviä etuja kuluttajille, 

jotka aikovat ostaa matkoja ja niihin liittyviä palveluja tällä tavalla; 

15. muistuttaa sitoutumisestaan tiukkoihin ilmailun ja lentoasemien turvallisuutta ja 

turvaamista koskeviin vaatimuksiin; suhtautuu myönteisesti yhden turvatarkastuksen 

lähestymistapaan ja komission aikomukseen edistää tämän lähestymistavan hyväksymistä 

keskeisten kauppakumppanien kanssa; kannattaa lisäksi komission aikomusta säilyttää 

kyseiset tiukat vaatimukset ja samalla lieventää turvatarkastuksista aiheutuvaa 

kuormitusta erityisesti ottamalla käyttöön uutta teknologiaa; 

16. panee tyytyväisenä merkille EU:n lentoasemien yhteyksien huomattavan parantumisen 

viimeksi kuluneiden 10 vuoden aikana; pitää valitettavana joidenkin alueiden edelleen 

heikkoja liikenneyhteyksiä ja sitä, että tällaisissa kaupungeissa, alueilla ja maissa 

kuluttajilla on epäedullinen kilpailuasema verrattuna sellaisiin, joista on yhteys tärkeisiin 

liikennekeskuksiin; katsoo, että ilmailustrategiassa olisi kiinnitettävä erityistä huomiota 

alueisiin, joiden liikenneyhteydet ovat heikot, sekä pieniin lentoasemiin erityisesti 

syrjäisimmillä ja harvaan asutuilla alueilla ja että olisi otettava asianmukaisesti huomioon 
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Euroopan tilintarkastustuomioistuimen tätä alaa koskevat päätelmät1; korostaa, että 

lentoasemamaksuja koskevaa direktiiviä olisi tarkistettava, ja kehottaa komissiota 

arvioimaan nykyisten ilmailumaksujen kielteistä vaikutusta; 

17. kehottaa komissiota arvioimaan, kuinka oikeudenmukaista on, että kuluttajat joutuvat 

maksamaan huomattavia maksuja matkatavaroista ja matkalippupalveluista, jos niitä ei ole 

varattu ennen lähtöselvitystä tai lähtöportille saapumista; 

18. pitää ilahduttavana komission pyrkimystä vahvistaa Euroopan unionin 

lentoturvallisuusviraston (EASA) sääntelyvastuuta; korostaa, että turvallisuusnäkökohtien 

pitää olla sellaisten toimien ytimessä, joilla pyritään parantamaan Euroopan ilmailun 

sisämarkkinoiden suorituskykyä ja tehokkuutta, jotta voidaan varmistaa kuluttajien 

luottamus ja EU:n ilmailualan kilpailukyky koko maailmassa; korostaa, että tarvitaan 

tehokkaita, oikeasuhteisia ja varoittavia seuraamuksia, jotta varmistetaan vaatimusten 

noudattamisen kulttuuri ja korkeatasoiset turvallisuutta ja turvaamista koskevat 

vaatimukset koko EU:n ilmailualalla; 

19. muistuttaa, että kuluttajilla on aina oltava käytettävissään väylä valitusten esittämiseen 

elinkeinonharjoittajille ja korvausten hakemiseen; katsoo, että tällaisen väylän olisi oltava 

saatavilla tavalla, joka ei estä kuluttajia käyttämästä oikeuksiaan, ja että se olisi 

osoitettava kuluttajille selkeästi; kehottaa komissiota tekemään tiivistä yhteistyötä 

kansallisten lainvalvontaelinten kanssa, jotta varmistetaan, että elinkeinonharjoittajat 

täyttävät nämä vaatimukset; 

20. katsoo miehittämättömien ilma-alusten käytön nopean yleistymisen tarjoamista 

mahdollisuuksista tietoisena, että matkustajien turvallisuus on etusijalla, ja kehottaa 

komissiota sen vuoksi laatimaan asianmukaiset kehykset miehittämättömien ilma-alusten 

turvallisen käytön varmistamiseksi EU:ssa; 

21. pyytää komissiota antamaan lisää tietoa suunnittelemistaan toimista, joihin se aikoo ryhtyä 

lentomatkailun hintavertailusivustojen osalta, koska sivustot voivat olla kuluttajien 

kannalta haitallisia, jos niiden tiedot esitetään epäreilulla tavalla siten, että suotuisampi 

kohtelu myönnetään kaupallisten järjestelyjen perusteella; 

22. korostaa, että ilmailualan toimijoiden on edistettävä eurooppalaisen hätänumeron 112 

käyttöä verkkosivustoillaan ja sähköisissä lipuissa; 

23. korostaa, että jäsenvaltioiden keskuudessa on tärkeää säilyttää korkeatasoiset vaatimukset 

ja noudattaa koordinoitua lähestymistapaa ilmailuun liittyvillä aloilla, kuten matkailussa, 

työllisyysasioissa, kuluttajapolitiikassa ja ympäristöasioissa, melun vähentäminen ja 

ilmanlaatu mukaan luettuina. 

                                                 
1 ”EU:n rahoittamat lentoasemainfrastruktuurit vähäinen vastine rahoille”, Euroopan tilintarkastustuomioistuin 

(21/2014). 
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