
AD\907796FI.doc PE489.552v02-00

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI

EUROOPAN PARLAMENTTI 2009 - 2014

Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta

2012/2067(INI)

17.7.2012

LAUSUNTO
sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunnalta

liikenne- ja matkailuvaliokunnalle

matkustajien oikeuksista Euroopan unionissa
(2012/2067(INI))

Valmistelija: Sirpa Pietikäinen



PE489.552v02-00 2/8 AD\907796FI.doc

FI

PA_NonLeg



AD\907796FI.doc 3/8 PE489.552v02-00

FI

EHDOTUKSET

Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta pyytää asiasta vastaavaa liikenne- ja 
matkailuvaliokuntaa sisällyttämään seuraavat ehdotukset päätöslauselmaesitykseen, jonka se 
myöhemmin hyväksyy:

1. korostaa, että SEUT-sopimuksen 169 artiklassa ja Euroopan unionin perusoikeuskirjan 
38 artiklassa taataan kuluttajansuojan korkea taso;

2. muistuttaa, että matkustajien oikeuksia on käsiteltävä kuluttajan oikeuksina; kehottaa 
komissiota varmistamaan, että näiden oikeuksien noudattamista valvotaan 
yhdenmukaisesti;

3. kehottaa komissiota kuulemaan jatkuvasti ja laaja-alaisesti kaikkia matkailualan 
sidosryhmiä ja etenkin kuluttajia ja matkanjärjestäjiä oikeuksien ja korvausten 
täytäntöönpanosta, jotta varmistetaan yksinkertaistetun, yhtenäisen ja kattavan politiikan 
soveltaminen matkailijoiden oikeuksiin kuluttajina;

4. korostaa, että kuluttajilla on oikeus hyvin toimivaan ja tasapuoliseen suojaan 
liikennevälineestä riippumatta; vaatii eri liikennemuotojen matkustajien oikeuksia –
esimerkiksi matkan peruutusoikeus, jos matka keskeytyy, oikeus valita joko lipun hinnan 
takaisinmaksu tai uudelleenreititys ja oikeus apuun ja huolenpitoon pitkien viivästysten 
tapauksessa – koskevien säännösten ja periaatteiden parempaa yhdenmukaistamista, jotta 
voidaan vähentää hajautumista ja ratkaista epäjohdonmukaisuudet kaikilla matkustajien 
oikeuksia koskevilla eri alueilla; korostaa, että yhdenmukaistamisella ei saisi missään 
tapauksessa heikentää matkustajien nykyisiä oikeuksia, vaan sillä olisi pikemminkin 
pyrittävä poistamaan epäjohdonmukaisuudet ja ulottamaan samat oikeudet kaikkiin 
liikennemuotoihin korkeimpien vaatimusten mukaisesti; katsoo, että varsinkaan 
viivästysten ja peruutusten määritelmät eivät saisi luoda vääristymiä eri 
liikennemuodoissa sovellettavien oikeuksien välille;

5. ehdottaa, että tehtäisiin lisätutkimuksia ja tarkasteltaisiin, onko aiheellista ja 
toteuttamiskelpoista laatia yksi ainoa asetus, joka sisältää kaikki matkustajien oikeuksia 
koskevat säännökset ja periaatteet, myös ne, jotka koskevat liikuntarajoitteisia tai 
vammaisia matkustajia; 

6. toteaa, että joulukuussa 2012 voimaan tulevan vesiliikenneasetuksen1 ja maaliskuussa 
2013 voimaan tulevan linja-autoliikenneasetuksen2 myötä EU luo maailman ensimmäisen, 
kaikki liikennemuodot kattavan matkustajien oikeuksien alueen; toteaa lisäksi, että asiaa 
koskeva unionin lainsäädäntö on nyt pantava täysimääräisesti täytäntöön kaikissa 
jäsenvaltioissa samansuuntaisesti ja yhteensovitetusti, jotta voidaan varmistaa, että EU:n 
matkustajaliikennepolitiikassa siirrytään strategisesti puhtaasti modaalisesta 
intermodaaliseen malliin;

                                               
1 EUVL L 334, 17.12.2010, s. 1.
2 EUVL L 55, 28.2.2011, s. 1.
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7. korostaa, että kun kaikki säädökset matkustajien oikeuksista ja liikenteestä ovat tulleet 
voimaan, komission ja jäsenvaltioiden on heti arvioitava niiden täytäntöönpanoa;

8. toteaa, että nykyiset kaupalliset käytännöt (kuten lähtöselvitysmaksut, maksut koneeseen 
pääsystä ensimmäisten matkustajien joukossa, maksukortin käyttämisestä perittävät 
maksut ja matkatavaramaksut) voivat johtaa merkittäviin eroihin mainoksissa esitetyn ja 
lopullisen hinnan välillä, ja korostaa siksi, että lippujen hinnat ja se, mitä hintoihin 
sisältyy, on ilmoitettava avoimesti, jotta matkustajat voivat tehdä tietoisia valintoja ennen 
lippujen ostamista;

9. korostaa, että on varmistettava hinnoittelun läpinäkyvyydestä annettujen säädösten 
tehokas täytäntöönpano ja täytäntöönpanon valvonta kuluttajien oikeuksista annetun 
direktiivin1 säännösten mukaisesti; kehottaa määrittelemään matkustajaliikenteen 
ydinpalvelut, joiden on liikennemuodosta riippumatta sisällyttävä aina perushintaan;

10. kehottaa komissiota ulottamaan seurantatoimintansa yritysten ja liikennepalvelujen 
tarjoajien verkkosivustoihin, jotta voidaan lisätä matkustajia hyödyttävää avoimuutta 
erityisesti lippujen verkko-ostosten yhteydessä, sekä varmistamaan, ettei matkustajia 
johdeta näillä sivustoilla harhaan, esimerkiksi kieltämällä ennalta valittujen 
valintaruutujen käyttö tai sellaisten lisämaksujen käyttö, joista ei ole kerrottu matkustajille 
asianmukaisesti etukäteen; kehottaa komissiota esittämään suuntaviivoja, jotka sisältävät 
esimerkkejä ja arvioita kaupallisista käytännöistä, kuten ehdoista, jotka liittyvät lippujen 
siirrettävyyteen, ylivoimaisiin esteisiin, kieltoon, jonka mukaan lippuja ei saa käyttää 
erikseen, ja varomattomasti käsiteltyihin, viivästyneisiin tai vahingoittuneisiin 
matkatavaroihin, ja antamaan täten kuluttajille ja yrityksille tietoa matkailualan 
kohtuuttomista sopimusehdoista;

11. katsoo, että perushintaan kuuluviin ydinpalveluihin olisi sisällytettävä vähintään kaikki 
matkustajien kuljettamiseen tarvittavat välttämättömät toimintakustannukset (myös 
liikenteenharjoittajan oikeudellisiin velvoitteisiin liittyvät kustannukset, esimerkiksi 
turvallisuuteen, turvatoimiin ja matkustajien oikeuksiin liittyvät) ja kaikki matkustajan 
kannalta matkaan liittyvät olennaiset näkökohdat (kuten lippujen ja maihinnousukorttien 
kirjoittaminen sekä matkatavaroiden vähimmäismäärän ja henkilökohtaisen omaisuuden 
kuljettaminen) sekä kaikki maksamiseen liittyvät kustannukset (kuten luottokortin 
käytöstä perittävät maksut);

12. toteaa, että nykyiseen asetukseen (EY) N:o 261/20042 liittyy sellainen ongelma, että 
muiden kuin ETA-maiden lentoyhtiöt kieltäytyvät maksamasta korvauksia kolmansista 
maista unionin alueelle lentäville matkustajille harjoittaessaan liikennettä ETA-maiden 
lentoyhtiöiden puolesta; kehottaa komissiota korjaamaan tilanteen panemalla täytäntöön 
tärkeän periaatteen, jonka mukaan EU:n toiminnanharjoittaja, jonka kanssa matkustaja on 
tehnyt sopimuksen, on velvollinen varmistamaan unionin matkustajien oikeuksien 
noudattamisen, vaikka se ei vastaisikaan itse matkustajien kuljetuksen suorittamisesta;

13. vaatii, että kaikissa liikennemuodoissa, kaikissa jäsenvaltioissa ja kaikenlaisessa maasta 
toiseen tapahtuvassa matkustuksessa pannaan täysimääräisesti täytäntöön komission 

                                               
1 EUVL L 304, 22.11.2011, s. 64.
2 EUVL L 46, 17.2.2004, s. 1.
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tiedonannossaan esittämät matkustajien kymmenen oikeutta; ehdottaa, että kun komissio 
toteuttaa tiedotuskampanjansa matkustajien oikeuksista Euroopan unionissa, se harkitsisi 
vakavasti mahdollisuutta luoda kansalaisten perusoikeuskirja, jota parlamentti ehdotti 
komission asiakirjasta "Katsaus Euroopan unionin kansalaisuuteen vuonna 2010: Unionin 
kansalaisoikeuksien esteiden poistaminen" hiljattain antamassaan lausunnossa; katsoo, 
että unionin matkustajien oikeuksien sisällyttäminen tähän ehdotettuun kansalaisten 
käsikirjaan on tärkeä tekijä, jolla varmistetaan, että kansalaiset ovat täysin tietoisia 
unionin lainsäädäntöön sisältyvistä oikeuksistaan, kun he kohtaavat matkustaessaan 
ongelmia;

14. korostaa, että matkustajien oikeuksia koskevan lainsäädännön eri näkökohtien on oltava 
johdonmukaisia keskenään ja että pelkän lennon ostaneilla matkustajilla on oltava 
lentoyhtiön maksukyvyttömyyden tai toimiluvan menettämisen tapauksessa sama 
oikeusturva kuin valmismatkan ostaneilla matkustajilla, jotta vältetään matkustajien 
syrjintä ostetun lipputyypin perusteella ja eri palveluntarjoajien välinen vilpillinen 
kilpailu;

15. vaatii parempaa turvaa matkustajille, jotka käyttävät yhden matkan aikana peräkkäin eri 
liikennemuotoja ja joilla on yhdistelmälippu; katsoo, että tällaisessa tapauksessa 
matkustajiin olisi sovellettava näistä liikennemuodoista laajimmat oikeudet antavia 
oikeuksia;

16. korostaa tarvetta varmistaa, että matkustajat saavat täsmällistä ja kattavaa tietoa kyseisistä 
oikeuksista hyvissä ajoin ennen matkailupalvelujen ostamista ja että tiedot ja varsinkin 
tiedot oikeuksista ja menettelyistä avun saamiseksi pitkäaikaisten viivästymisten tai 
peruutusten tapauksessa sekä korvauksen hakemiseksi ovat saatavilla matkan eri 
vaiheiden aikana ja ovat aina saatavilla matkailupalvelujen tarjoajan verkkosivustolla; 
katsoo, että toimia matkustajien oikeuksien esille tuomiseksi voitaisiin laajentaa ja 
yhdistää siten, että kansalliset viranomaiset, kuluttajajärjestöt, kansalliset 
täytäntöönpanoelimet, liikenteenharjoittajat jne. toimivat yhteistyössä; vaatii toimia, joilla 
vahvistetaan kuluttajakeskusten asemaa kuluttajien ongelmien ja kuluttajariitojen 
ratkaisemisessa ja lisätään niille kohdennettavia varoja ja joilla varmistetaan, että 
vaihtoehtoista riitojenratkaisua ja ryhmäkanteita varten on käytettävissä tehokkaita 
mekanismeja, jotta saadaan turvattua tehokkaasti matkustajien oikeudet ja taattua 
asianmukaiset korvaukset; kehottaa komissiota vahvistamaan kaikkiin liikennemuotoihin 
sovellettavat kiinteät määräajat, joita on noudatettava vastattaessa kuluttajien valituksiin; 
kehottaa komissiota perustamaan EU:n kaikilla virallisilla kielillä toimivan helppotajuisen 
palveluverkkosivuston matkustajien oikeuksia koskevia tietoja varten (www.travel.eu);

17. katsoo, että siirtyminen modaalisista intermodaalisiin matkustajien oikeuksiin Euroopan 
unionissa voi osoittautua menestyksekkääksi vain siinä tapauksessa, että käytettävissä 
olevat valitustenkäsittelymenettelyt, vaihtoehtoiset riitojenratkaisujärjestelmät ja 
kuluttajavalituslautakunnat saavat tarvittavat henkilö- ja taloudelliset resurssit sekä ovat 
saumattomasti toisiinsa sidoksissa, jotta matkustajilla on käytettävissään nopeita, edullisia 
ja tehokkaita oikeussuojakeinoja palvelujen laadun ja matkustusolojen suhteen;

18. kiinnittää erityistä huomiota niiden kuluttajien oikeuksiin, jotka varaavat valmismatkoja 
joko matkatoimistoista tai omatoimisesti verkosta;
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19. vaatii, että kehitetään EU:n laajuisia välineitä varmistamaan optimoitu multimodaalisuus 
tehokkaassa, korkealuokkaisessa ja yhteentoimivassa rajatylittävässä joukkoliikenteessä, 
jotta sallitaan sekä ihmisten vapaa liikkuvuus että joukkoliikenteen kilpailukyky 
yksityisajoneuvojen käyttöön verrattuna; katsoo, että maasta toiseen matkustavilla 
henkilöillä olisi oltava mahdollisuus matkustaa yhdellä lipulla kulkiessaan useamman kuin 
kahden maan kautta;

20. vaatii kokonaisvaltaista lähestymistapaa suhteessa liikuntarajoitteisiin henkilöihin ja 
erityisesti ikääntyneisiin henkilöihin; katsoo, että on otettava huomioon koko ketju eli 
matka kotoa ja takaisin kotiin, mukaan lukien mahdollisuus käyttää 
joukkoliikennevälineitä; korostaa, että tarvitaan yhtenäinen yhteyspistejärjestelmä 
liikuntarajoitteisten henkilöiden avustamiseksi;

21. odottaa komission tutkivan matkapakettidirektiiviä1 tarkistettaessa, miten sähköinen 
kaupankäynti ja digitaaliset markkinat vaikuttavat kuluttajakäyttäytymiseen Euroopan 
matkailualalla; katsoo, että komission on tehostettava pyrkimyksiään parantaa 
matkailijoille annettavien tietojen laatua ja sisältöä ja että tietojen olisi oltava luotettavia 
ja kuluttajien helposti saatavissa;

22. huomauttaa, että ratkaisun keksiminen paikan päällä on usein mahdotonta ja että on 
varmistettava, että liikenteenharjoittajilla on riittävästi pätevää henkilökuntaa ja keinoja 
auttaa terminaaleissa olevia matkustajia tekemään valintoja nopeasti;

23. korostaa, että liikenteenharjoittajien on sijoitettava jokaiseen terminaaliin tai 
lentoasemalle, jossa ne toimivat, vähintään yksi edustaja ja/tai valituspiste, joilla on lupa 
tehdä välittömiä päätöksiä, jos matka keskeytyy;

24. kehottaa komissiota ehdottamaan toimenpiteitä, joilla luodaan yhdenmukaiset ja kaikkien 
käytettävissä olevat valitustenkäsittelymenettelyt ja oikeussuojakeinot, joilla turvataan 
matkustajien oikeudet tehokkaasti ja varmistetaan, että matkustajat saavat nopeasti ja 
helposti heille kuuluvat korvaukset;

25. panee huolestuneena merkille, että matkustajien ja varsinkin maasta toiseen matkustavien 
on vaikea käyttää oikeuksiaan, jos liikenteenharjoittajat eivät noudata säädöksiä; katsoo, 
että riippumattomien kansallisten täytäntöönpanoviranomaisten olisi toimittava välittäjinä 
matkustajien ja yritysten välillä, jotta matkustajat voisivat hyödyntää oikeuksiaan ilman 
oikeuskuluja; korostaa, että tarvitaan ehdottomasti kansallisten 
täytäntöönpanoviranomaisten yhteistyötä, jotta voidaan puuttua maasta toiseen 
matkustavien henkilöiden ongelmiin saada oikeutensa toteutumaan;

26. korostaa, että ensisijaista olisi valvoa matkustajien nykyisten oikeuksien noudattamista; 
kehottaa komissiota harkitsemaan täydentäviä toimenpiteitä, joilla voidaan parantaa 
matkustajien oikeuksista annettujen säädösten soveltamista ja niiden täytäntöönpanon 
valvontaa, esimerkiksi julkaisemaan ja päivittämään verkkosivustollaan asiakirjoja, joissa 
annetaan tietoa matkustajien oikeuksista, ja edistämään parhaiden käytäntöjen jakamista 
jäsenvaltioiden, kansallisten täytäntöönpanoelinten, kuluttajajärjestöjen ja 
liikenteenharjoittajien välillä sekä niiden välistä yhteistyötä; kehottaa jäsenvaltioita 

                                               
1 EYVL L 158, 23.6.1990, s. 59.
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myöntämään riittävästi varoja tehokkaaseen täytäntöönpanon valvontaan ja yhteistyöhön 
muiden jäsenvaltioiden kansallisten täytäntöönpanoelinten kanssa; korostaa 
yhdenmukaisten, tehokkaiden, varoittavien ja oikeasuhteisten seuraamusten merkitystä, 
jos halutaan luoda kaikille toimijoille tasapuoliset toimintaedellytykset ja tehokkaita 
kannustimia matkustajien oikeuksista annettujen säännösten noudattamiseksi;

27. kehottaa komissiota selventämään poikkeuksellisten olosuhteiden määritelmää ja 
laatimaan ohjeet siitä, mitä niillä tarkoitetaan, sekä sisällyttämään tämän määritelmän 
matkustajien oikeuksia koskeviin säädöksiin, kun niitä muutetaan, jotta ehkäistään 
virhetulkinnat peruutuksiin tai viivästyksiin johtaneista olosuhteista ja parannetaan 
oikeusvarmuutta sekä kuluttajien että yritysten kannalta;

28. korostaa, että liikuntarajoitteisille tai vammaisille matkustajille on tarjottava yhtäläiset 
mahdollisuudet matkustamiseen ja että liikenneinfrastruktuurin, kulkuneuvojen ja 
avustuspalvelujen sekä kaiken tarvittavan tiedon on oltava esteettömästi heidän 
saavutettavissaan;

29. korostaa tarvetta huolehtia siitä, että henkilöstö saa liikuntarajoitteisten tai vammaisten 
matkustajien palvelua koskevan asianmukaisen koulutuksen, ja yhdenmukaistaa 
varausmenettelyjä, avun pyytämiseen liittyviä menettelyjä ja turvatarkastuskäytäntöjä, 
myös liikkumista helpottavien ja lääketieteellisten apuvälineiden käsittelyä koskevia 
menettelyjä; korostaa tarvetta antaa paremmin ja saavutettavissa olevassa muodossa tietoa 
näistä asioista alkaen varauksen tekemisestä ja aina siihen saakka kunnes matkustaja on 
saapunut määränpäähänsä; korostaa, että matkustajilta ei pidä periä lisämaksuja, jotka 
liittyvät henkilön vammaisuuteen, liikuntarajoitteisuuteen tai lääketieteellisiin 
apuvälineisiin, eikä heiltä pidä evätä liikennevälineeseen pääsyä muista kuin tiukasti 
turvallisuuteen liittyvistä syistä;

30. kehottaa komissiota laatimaan liikenneinfrastruktuurin ja -palvelujen esteettömyyttä 
koskevat yleiset vaatimukset, mukaan lukien lipunkirjoitusta, tosiaikaista matkustustietoa 
ja verkkopalveluja koskevat näkökohdat, jotta voidaan varmistaa vammaisten henkilöiden 
yhtäläiset ja esteettömät mahdollisuudet käyttää liikennealan tuotteita ja palveluja.
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