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Tarkistus 92
Cornelis de Jong

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 3 kappale

Komission teksti Tarkistus

(3) Lentoliikenteen harjoittajien ja 
lentomatkustajien oikeusvarmuuden 
parantamiseksi tarvitaan tarkempi 
”poikkeuksellisten olosuhteiden” 
määritelmä, jossa otetaan huomioon 
yhteisöjen tuomioistuimen asiassa C-
549/07 (Wallentin-Hermann) antama 
tuomio. Lisäksi määritelmää olisi 
selkiytettävä edelleen laatimalla suuntaa 
antava luettelo olosuhteista, jotka selkeästi 
ovat tai eivät ole poikkeuksellisia.

(3) Lentoliikenteen harjoittajien ja 
lentomatkustajien oikeusvarmuuden 
parantamiseksi tarvitaan tarkempi 
”poikkeuksellisten olosuhteiden” 
määritelmä, jossa otetaan huomioon 
yhteisöjen tuomioistuimen asiassa C-
549/07 (Wallentin-Hermann) antama 
tuomio. Lisäksi määritelmää olisi 
selkiytettävä edelleen laatimalla tyhjentävä
luettelo olosuhteista, jotka selkeästi ovat 
poikkeuksellisia, ja suuntaa antava 
luettelo olosuhteista, jotka eivät ole 
poikkeuksellisia.

Or. en

Tarkistus 93
Josef Weidenholzer

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 3 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(3 a) Jos lento peruuntuu tai myöhästyy 
poikkeuksellisten olosuhteiden vuoksi, 
lentoyhtiöt velvoitetaan osoittamaan 
kahden viikon kuluessa, millaisista 
poikkeuksellisista on kyse ja mitä 
toimenpiteitä toteutettiin peruutusten tai 
viivästymisten estämiseksi.

Or. de
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Tarkistus 94
Hans-Peter Mayer

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 6 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(6 a) Jotta voidaan vahvistaa 
lentomatkustajien oikeuksia tapauksissa, 
joissa lentoja peruutetaan lentoliikenteen 
harjoittajan maksukyvyttömyyden vuoksi 
tai joissa lentoliikenteen harjoittajan 
toiminta keskeytyy sen toimiluvan 
peruuttamisen vuoksi, lentoliikenteen 
harjoittajat olisi velvoitettava antamaan 
riittävät todisteet vakuuksista, joilla 
huolehditaan matkustajille maksettavista 
korvauksista tai heidän kotiuttamisestaan.

Or. de

Tarkistus 95
Evelyne Gebhardt, Kerstin Westphal

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 7 kappale

Komission teksti Tarkistus

(7) Matkustajien oikeuksien suojan 
parantamiseksi meno-paluulipulla 
matkustavilta matkustajilta ei pitäisi evätä 
pääsyä paluulennolle sillä perusteella, että 
menomatka on jäänyt käyttämättä.

(7) Matkustajien oikeuksien suojan 
parantamiseksi meno-paluulipulla 
matkustavilta matkustajilta ei saa evätä 
pääsyä jollekin lennon osuudelle sillä 
perusteella, että menomatka tai jokin 
lentolipun kattama lennon osa on jäänyt 
käyttämättä.

Or. de

Tarkistus 96
Konstantinos Poupakis
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Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 7 kappale

Komission teksti Tarkistus

(7) Matkustajien oikeuksien suojan 
parantamiseksi meno-paluulipulla 
matkustavilta matkustajilta ei pitäisi evätä 
pääsyä paluulennolle sillä perusteella, että 
menomatka on jäänyt käyttämättä.

(7) Matkustajien oikeuksien suojan 
parantamiseksi meno-paluulipulla 
matkustavilta matkustajilta ei saa evätä 
pääsyä paluulennolle sillä perusteella, että 
menomatka on jäänyt käyttämättä.

Or. el

Perustelu

Säännön tavoitteena olisi oltava käytännön selkeä kieltäminen.

Tarkistus 97
María Irigoyen Pérez

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 7 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(7 a) Jotta lennolle pääsyä ei evättäisi 
perusteettomasti vanhempiensa kanssa 
matkustavien lasten 
henkilöllisyysasiakirjojen puuttumisen 
takia, lentoyhtiöiden on noudatettava 
kansallisten 
lentoturvallisuussuunnitelmien voimassa 
olevia määräyksiä;

Or. es

Tarkistus 98
Hans-Peter Mayer

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 9 a kappale (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

(9 a) Lentoliikenteen harjoittajat olisi 
velvoitettava maksamaan takaisin kaikki 
jo maksetut verot, mikäli matkustaja 
peruuttaa matkan.

Or. de

Perustelu

Eräät lentoyhtiöt perivät tällaisissa tapauksissa – usein kohtuuttomia – palvelumaksuja. Tätä 
ei voida sallia. Vero, jota ei peritä, on maksettava täysimääräisesti takaisin. Matkustaja ei 
käytä jo maksettua lentoa, ja tämä lienee riittävä ”palvelumaksu”.

Tarkistus 99
Robert Rochefort

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 9 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(9 a) Matkustajilla on oltava oikeus 
erityiseen suojaan tapauksissa, joissa 
lento peruuntuu lentoliikenteen 
harjoittajan maksukyvyttömyyden vuoksi 
tai koska lentoliikenteen harjoittaja 
keskeyttää toimintansa toimiluvan 
peruuttamisen vuoksi; lentoliikenteen 
harjoittajia on vaadittava esittämään 
riittävät todisteet vakuuksista, joilla 
katetaan matkustajien korvausten ja/tai 
kotiuttamisen kustannukset.

Or. fr

Perustelu

On taattava suoja matkustajille, jotka joutuvat tekemisiin toimintansa keskeyttäneen 
lentoliikenteen harjoittajan kanssa, jotta heille palautetaan käyttämättömän lipun hinta tai 
jotta heidät kotiutetaan, jos he ovat joutuneet jäämään ulkomaille odottamaan. 
Liikenteenharjoittajat voivat päättää käytettävistä keinoista (rahasto, vakuutus ja niin 
edelleen).
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Tarkistus 100
Hans-Peter Mayer

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 10 kappale

Komission teksti Tarkistus

(10) Lentoasemien ja niiden käyttäjien, 
kuten lentoliikenteen harjoittajien ja
maahuolintayritysten, olisi tehtävä 
yhteistyötä useista lentohäiriöistä 
matkustajille koituvien vaikutusten 
minimoimiseksi varmistamalla, että 
matkustajille tarjotaan huolenpitoa ja 
uudelleenreititystä. Tätä varten niiden olisi 
laadittava tällaisia tilanteita silmällä pitäen 
valmiussuunnitelmia ja työskenneltävä 
yhdessä niiden kehittämiseksi.

(10) Lentoasemien ja niiden käyttäjien, 
kuten lentoliikenteen harjoittajien,
maahuolintayritysten ja 
lennonvarmistuspalvelujen, olisi tehtävä 
yhteistyötä useista lentohäiriöistä 
matkustajille koituvien vaikutusten 
minimoimiseksi varmistamalla, että 
matkustajille tarjotaan huolenpitoa ja 
uudelleenreititystä. Tätä varten niiden olisi 
laadittava tällaisia tilanteita silmällä pitäen 
valmiussuunnitelmia ja työskenneltävä 
yhdessä EU:n, kansallisten, alueellisten ja 
paikallisten viranomaisten kanssa niiden 
kehittämiseksi. Olemassa olevia 
valmiussuunnitelmia olisi tarvittaessa 
mukautettava vastaavasti.

Or. de

Tarkistus 101
Franz Obermayr

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 11 kappale

Komission teksti Tarkistus

(11) Asetuksen (EY) N:o 261/2004 olisi 
sisällettävä yksiselitteinen pitkäaikaisista 
viivästymisistä kärsivien matkustajien 
korvausoikeus yhteisöjen tuomioistuimen 
yhdistetyissä asioissa C-402/07 ja C-
432/07 (Sturgeon) antaman tuomion 
mukaisesti. Samaan aikaan olisi 
pidennettävä korvausoikeuteen johtavaa 
odotusaikaa, jotta voitaisiin ottaa 

(11) Asetuksen (EY) N:o 261/2004 olisi 
sisällettävä yksiselitteinen pitkäaikaisista 
viivästymisistä kärsivien matkustajien 
korvausoikeus yhteisöjen tuomioistuimen 
yhdistetyissä asioissa C-402/07 ja C-
432/07 (Sturgeon) antaman tuomion 
mukaisesti. Jotta EU:n sisällä matkustaviin 
kansalaisiin sovellettaisiin yhdenmukaisia 
korvaussääntöjä, odotusaikarajan olisi 
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huomioon alaan kohdistuvat taloudelliset 
vaikutukset ja välttää peruutusten 
yleistyminen tämän seurauksena. Jotta 
EU:n sisällä matkustaviin kansalaisiin 
sovellettaisiin yhdenmukaisia 
korvaussääntöjä, odotusaikarajan olisi 
oltava sama kaikilla unionin sisäisillä 
matkoilla, mutta kolmansiin maihin 
suuntautuvien tai niistä lähtevien matkojen 
osalta rajat olisi suhteutettava matkan 
pituuteen niiden toiminnallisten ongelmien 
huomioimiseksi, joita lentoliikenteen 
harjoittajille aiheutuu viivästysten 
selvittämisestä kaukaisilla lentoasemilla.

oltava sama kaikilla unionin sisäisillä 
matkoilla, mutta kolmansiin maihin 
suuntautuvien tai niistä lähtevien matkojen 
osalta rajat olisi suhteutettava matkan 
pituuteen niiden toiminnallisten ongelmien 
huomioimiseksi, joita lentoliikenteen 
harjoittajille aiheutuu viivästysten 
selvittämisestä kaukaisilla lentoasemilla.

Or. de

Tarkistus 102
Hans-Peter Mayer

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 11 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(11 a) Jotta ilmailualaan kohdistuvat 
taloudelliset vaikutukset otetaan 
huomioon myös halpasektorilla, olisi 
voitava vaatia koko maksetun lipun 
hinnan, mutta enintään tässä asetuksessa 
mainittujen määrien suuruisia 
korvausmaksuja. Lipun hintaan olisi 
sisällyttävä meno- ja paluuhinta sekä 
kaikki esimerkiksi matkatavaroista 
aiheutuvat sivukulut. Tämä oikeus syntyy 
kultakin myöhästyneeltä lennolta ja se 
koskee vastaavaa korvausmäärää. Jos 
sekä meno- että paluulento myöhästyvät, 
syntyy näin ollen oikeus kaksinkertaiseen 
korvausmaksuun, joka on kulloinkin koko 
lipun hinnan suuruinen.

Or. de



AM\1005678FI.doc 9/85 PE521.501v01-00

FI

Tarkistus 103
Josef Weidenholzer

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 12 kappale

Komission teksti Tarkistus

(12) Oikeusvarmuuden turvaamiseksi 
asetuksella (EY) N:o 261/2004 olisi 
vahvistettava yksiselitteisesti, että 
lentoaikataulujen muuttamisella on 
matkustajiin samanlainen vaikutus kuin 
pitkäaikaisilla viivästymisillä, joten niiden 
pitäisi johtaa myös samanlaisiin oikeuksiin.

(12) Oikeusvarmuuden turvaamiseksi 
asetuksella (EY) N:o 261/2004 olisi 
vahvistettava yksiselitteisesti, että 
lentoaikataulujen muuttamisella on 
matkustajiin samanlainen vaikutus kuin
pitkäaikaisilla viivästymisillä tai 
peruutuksilla, joten niiden pitäisi johtaa 
myös samanlaisiin oikeuksiin.

Or. de

Tarkistus 104
Konstantinos Poupakis

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 17 kappale

Komission teksti Tarkistus

(17) Tiettyjen matkustajien oikeuksien, 
kuten majoitusoikeuden, soveltamisen on 
osoitettu aiheuttavan suhteettomia 
kustannuksia verrattuna tuloihin, joita 
lentoliikenteen harjoittaja saa tietystä 
pienimuotoisesta lentotoiminnasta. 
Pienillä ilma-aluksilla toteutetut lyhyet 
lentomatkat olisi näin ollen vapautettava 
majoituksen kustantamisvelvoitteesta, 
mutta liikenteenharjoittajan olisi 
kuitenkin autettava matkustajia 
löytämään majoituspaikka.

Poistetaan.

Or. el

Perustelu

On epäselvää, miksi tässä tapauksessa matkan pituus on merkittävä seikka, kun kyseessä on 
majoituksen tarjoaminen matkustajalle. Lisäksi lentokoneiden paikkakapasiteettia ei pitäisi 
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rajoittaa monilla alueellisilla lentokentillä ja saarialueiden lentokentillä, joilla toimivat 
pienet ilma-alukset.

Tarkistus 105
Cornelis de Jong

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 18 kappale

Komission teksti Tarkistus

(18) Vammaisten ja liikuntarajoitteisten 
henkilöiden sekä muiden sellaisten 
henkilöiden, joilla on erityistarpeita, kuten 
ilman saattajaa matkustavien lasten, 
raskaana olevien naisten ja erityistä 
lääkinnällistä apua tarvitsevien henkilöiden 
voi olla vaikea järjestää majoitusta 
lentohäiriön yhteydessä. Näin ollen 
rajoituksia, jotka koskevat majoitusoikeutta 
poikkeuksellisissa olosuhteissa tai 
alueellisen lentotoiminnan yhteydessä, ei 
pitäisi soveltaa näihin matkustajaryhmiin.

(18) Vammaisten ja liikuntarajoitteisten 
henkilöiden sekä muiden sellaisten 
henkilöiden, joilla on erityistarpeita, kuten 
ilman saattajaa matkustavien lasten, 
raskaana olevien naisten ja erityistä 
lääkinnällistä apua tarvitsevien henkilöiden 
voi olla vaikea järjestää majoitusta 
lentohäiriön yhteydessä. Näin ollen 
rajoituksia, jotka koskevat majoitusoikeutta 
poikkeuksellisissa olosuhteissa, ei pitäisi 
lähtökohtaisesti soveltaa näihin 
matkustajaryhmiin.

Or. en

Tarkistus 106
María Irigoyen Pérez

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 18 kappale

Komission teksti Tarkistus

(18) Vammaisten ja liikuntarajoitteisten 
henkilöiden sekä muiden sellaisten 
henkilöiden, joilla on erityistarpeita, kuten 
ilman saattajaa matkustavien lasten, 
raskaana olevien naisten ja erityistä 
lääkinnällistä apua tarvitsevien henkilöiden 
voi olla vaikea järjestää majoitusta 
lentohäiriön yhteydessä. Näin ollen 
rajoituksia, jotka koskevat majoitusoikeutta 
poikkeuksellisissa olosuhteissa tai 

(18) Heikommassa asemassa olevien 
matkustajien, kuten vammaisten ja 
liikuntarajoitteisten henkilöiden, sekä 
muiden sellaisten henkilöiden, joilla on 
erityistarpeita, kuten ilman saattajaa 
matkustavien lasten, raskaana olevien 
naisten ja erityistä lääkinnällistä apua 
tarvitsevien henkilöiden voi olla vaikea 
järjestää majoitusta lentohäiriön 
yhteydessä. Näin ollen rajoituksia, jotka 
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alueellisen lentotoiminnan yhteydessä, ei 
pitäisi soveltaa näihin matkustajaryhmiin.

koskevat majoitusoikeutta 
poikkeuksellisissa olosuhteissa tai 
alueellisen lentotoiminnan yhteydessä, ei 
pitäisi soveltaa näihin matkustajaryhmiin.

Or. es

Tarkistus 107
Marc Tarabella

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 20 kappale

Komission teksti Tarkistus

(20) Matkustajille olisi tiedotettava 
asianmukaisesti lentohäiriön synnyttämistä 
oikeuksista, mutta heille olisi kerrottava 
asianmukaisesti myös häiriön syistä heti, 
kun tiedot ovat saatavilla. Nämä tiedot olisi 
annettava myös siinä tapauksessa, että 
matkustaja on hankkinut lipun unionissa 
toimivan välittäjän kautta.

(20) Matkustajille olisi tiedotettava 
asianmukaisesti lentohäiriön synnyttämistä 
oikeuksista, mutta heille olisi kerrottava 
asianmukaisesti myös häiriön syistä heti, 
kun tiedot ovat saatavilla. Nämä tiedot olisi 
annettava myös siinä tapauksessa, että 
matkustaja on hankkinut lipun unionissa 
toimivan välittäjän kautta. Heille olisi 
myös tiedotettava yksinkertaisimmista ja 
nopeimmista vaatimus- ja 
valitusmenettelyistä, jotta he voivat 
käyttää oikeuksiaan.

Or. fr

Tarkistus 108
Cornelis de Jong

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 21 kappale

Komission teksti Tarkistus

(21) Matkustajien oikeuksien 
täytäntöönpanon valvonnan parantamiseksi 
olisi kansallisten täytäntöönpanoelinten 
rooli määriteltävä tarkemmin ja erotettava 
selkeästi yksittäisten matkustajien 
valitusten käsittelystä.

(21) Matkustajien oikeuksien 
täytäntöönpanon valvonnan parantamiseksi 
olisi kansallisten täytäntöönpanoelinten 
rooli määriteltävä tarkemmin ja erotettava 
selkeästi yksittäisten matkustajien 
valitusten käsittelystä. Lisäksi olisi 
selvennettävä, että 90 päivän 
enimmäiskäsittelyaikaa ei 
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eurooppalaisten kuluttajien edun nimessä 
saa ylittää. On määriteltävä selvästi, mitkä 
tahot vastaavat yksittäisten valituksien 
käsittelemisestä, jotta vältetään tilanne, 
jossa kansalliset täytäntöönpanoelimet 
kehottavat matkustajia kääntymään 
muiden täytäntöönpanoelimien puoleen 
valituksen nopean käsittelyn sijaan.

Or. en

Tarkistus 109
Marc Tarabella

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 22 kappale

Komission teksti Tarkistus

(22) Matkustajille olisi tiedotettava 
asianmukaisesti menettelyistä, joita on 
noudatettava esitettäessä lentoliikenteen 
harjoittajille korvausvaatimuksia tai 
valituksia, ja heidän olisi saatava vastaus 
kohtuullisen ajan kuluessa. Matkustajien 
olisi lisäksi voitava valittaa lentoliikenteen 
harjoittajasta tuomioistuinten ulkopuolisen 
menettelyn kautta. Koska oikeus 
tehokkaisiin oikeussuojakeinoihin 
tuomioistuimessa on kuitenkin Euroopan 
unionin perusoikeuskirjan 47 artiklassa 
tunnustettu perusoikeus, näiden 
menettelyjen ei pitäisi estää tai vaikeuttaa 
matkustajien pääsyä oikeuteen.

(22) Matkustajille olisi tiedotettava 
asianmukaisesti menettelyistä, joita on 
noudatettava esitettäessä lentoliikenteen 
harjoittajille korvausvaatimuksia tai 
valituksia, ja heidän olisi saatava vastaus 
kohtuullisen ajan kuluessa. Matkustajien 
olisi lisäksi voitava valittaa lentoliikenteen 
harjoittajasta tuomioistuinten ulkopuolisen 
menettelyn kautta. Tässä tarkoituksessa 
matkustajille on annettava mainittujen 
menettelyjen täytäntöönpanosta kussakin 
valtiossa vastaavien toimijoiden kaikki 
osoitteet ja yhteystiedot. Koska oikeus 
tehokkaisiin oikeussuojakeinoihin 
tuomioistuimessa on kuitenkin Euroopan 
unionin perusoikeuskirjan 47 artiklassa 
tunnustettu perusoikeus, näiden 
menettelyjen ei pitäisi estää tai vaikeuttaa 
matkustajien pääsyä oikeuteen.

Or. fr

Tarkistus 110
Cornelis de Jong



AM\1005678FI.doc 13/85 PE521.501v01-00

FI

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 22 kappale

Komission teksti Tarkistus

(22) Matkustajille olisi tiedotettava 
asianmukaisesti menettelyistä, joita on 
noudatettava esitettäessä lentoliikenteen 
harjoittajille korvausvaatimuksia tai 
valituksia, ja heidän olisi saatava vastaus 
kohtuullisen ajan kuluessa. Matkustajien 
olisi lisäksi voitava valittaa lentoliikenteen 
harjoittajasta tuomioistuinten ulkopuolisen 
menettelyn kautta. Koska oikeus 
tehokkaisiin oikeussuojakeinoihin 
tuomioistuimessa on kuitenkin Euroopan 
unionin perusoikeuskirjan 47 artiklassa 
tunnustettu perusoikeus, näiden 
menettelyjen ei pitäisi estää tai vaikeuttaa 
matkustajien pääsyä oikeuteen.

(22) Matkustajille olisi tiedotettava 
asianmukaisesti menettelyistä, joita on 
noudatettava esitettäessä lentoliikenteen 
harjoittajille korvausvaatimuksia tai 
valituksia, ja heille olisi ilmoitettava tätä 
koskevista, etenkin 16 a artiklan 
2 kohdassa säädetyistä määräajoista. 
Heidän olisi saava vastaus yhden 
kuukauden kuluessa korvausvaatimuksen 
tai valituksen vastaanottamisesta. 
Matkustajien olisi lisäksi voitava valittaa 
lentoliikenteen harjoittajasta 
tuomioistuinten ulkopuolisen menettelyn 
kautta. Koska oikeus tehokkaisiin 
oikeussuojakeinoihin tuomioistuimessa on 
kuitenkin Euroopan unionin 
perusoikeuskirjan 47 artiklassa tunnustettu 
perusoikeus, näiden menettelyjen ei pitäisi 
estää tai vaikeuttaa matkustajien pääsyä 
oikeuteen. Jotta vaatimukset voidaan 
käsitellä yksinkertaisesti, nopeasti ja 
edullisesti tuomioistuinten ulkopuolisissa 
menettelyissä sekä 
tuomioistuinmenettelyissä, olisi viitattava 
erityisesti verkkovälitteisiin ja 
vaihtoehtoisiin 
riidanratkaisumenettelyihin sekä 
vähäisiin vaatimuksiin sovellettavaan 
eurooppalaiseen menettelyyn.

Or. en

Tarkistus 111
Franz Obermayr

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 28 kappale

Komission teksti Tarkistus

(28) Matkustajat eivät ole aina selvillä (28) Matkustajat eivät ole aina selvillä 
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koneeseen sallittavien matkatavaroiden 
koosta, painosta ja lukumäärästä. Jotta 
matkustajat olisivat täysin tietoisia siitä, 
mitä käsimatkatavaran ja kirjatun 
matkatavaran kuljetusoikeuksia heidän 
lippuunsa sisältyy, lentoliikenteen 
harjoittajien olisi ilmoitettava nämä 
oikeudet selkeästi sekä varauksen 
yhteydessä että lentoasemalla.

koneeseen sallittavien matkatavaroiden 
koosta, painosta ja lukumäärästä. Jotta 
matkustajat olisivat täysin tietoisia siitä, 
mitä käsimatkatavaran ja kirjatun 
matkatavaran kuljetusoikeuksia heidän 
lippuunsa sisältyy, lentoliikenteen 
harjoittajien olisi ilmoitettava nämä 
oikeudet selkeästi sekä varauksen 
yhteydessä että lentoasemalla. 
Lentokoneeseen olisi 
käsimatkatavaralaukun lisäksi voitava 
viedä pieni käsilaukku, jotta tärkeitä 
henkilökohtaisia tavaroita, kuten 
lompakkoa tai lääkkeitä, ei 
matkustamossa tarvitse ottaa esiin 
laukusta, jotka useimmiten sijoitetaan 
istuinten yläpuolella olevaan tavaratilaan 
ja joskus tilasyistä myös kauemmaksi 
muiden matkustajien yläpuolelle. 
Ryanair-lentoyhtiön menettelytapa ei näin 
ollen ole hyväksyttävä. 

Or. de

Tarkistus 112
Sylvana Rapti

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 28 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(28 a) Välttämättömät henkilökohtaiset 
esineet ja lentokenttäkaupoista ostetut 
tavarat olisi aina sallittava veloituksetta 
käsimatkatavaroille asetetun määrän 
lisäksi.

Or. en

Tarkistus 113
Konstantinos Poupakis



AM\1005678FI.doc 15/85 PE521.501v01-00

FI

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 28 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(28 a) Jotta matkustajia suojellaan 
liiallisilta käsimatkatavaroiden 
kuljetukseen liittyviltä rajoituksilta, he 
voivat käsimatkatavaroille asetetun 
enimmäismäärän lisäksi tuoda 
matkustamoon veloituksetta 
välttämättömiä henkilökohtaisia esineitä 
ja tavaroita lentokenttämyymälöistä 
ostetut tavarat mukaan lukien.

Or. el

Perustelu

Tämä säännös suojaa matkustajia liiallisilta rajoituksilta. He voivat tuoda lentokoneeseen 
kohtuullisen määrän käsimatkatavaroita mukaan lukien lentokenttämyymälöiden ostokset.

Tarkistus 114
Cornelis de Jong

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 33 kappale

Komission teksti Tarkistus

(33) Asetuksessa (EY) N:o 2027/97 
mainitut, Kansainvälisen siviili-
ilmailujärjestön (ICAO) vuonna 2009 
suorittamaan Montrealin yleissopimuksen 
24 artiklan 2 kohtaan perustuvaan 
tarkistukseen pohjautuvat rahamäärää 
koskevat rajoitukset on tarpeen muuttaa, 
jotta otetaan huomioon talouden 
kehittyminen.

(33) Asetuksessa (EY) N:o 2027/97 
mainitut rahamäärää koskevat rajoitukset 
on tarpeen muuttaa, jotta otetaan huomioon 
talouden kehittyminen.

Or. en

Tarkistus 115
Emma McClarkin
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Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 34 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(34 a) Tätä asetusta olisi myös 
sovellettava Gibraltarin lentoasemaan 
Britannian merentakaisena alueena ja 
Euroopan unionissa sijaitsevana 
lentoasemana.

Or. en

Tarkistus 116
Robert Rochefort

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – d alakohta
Asetus (EY) N:o 261/2004 
2 artikla – l alakohta

Komission teksti Tarkistus

d) Lisätään seuraava virke 
”peruuttamisen” määritelmään 
l kohdassa:

Poistetaan.

”Lentoa, jossa ilma-alus lähtee lentoon, 
mutta joutuu sen jälkeen syystä tai 
toisesta laskeutumaan jollekin muulle 
kuin määrälentoasemalle tai palaamaan 
lähtölentoasemalle, on pidettävä 
peruutettuna lentona.”

Or. fr

Perustelu

Poikkeukset liittyvät usein turvallisuusongelmiin, joihin lentoyhtiöt eivät voi vaikuttaa, ja 
yhtiöt vastaavat ilma-aluksen lentämiseen liittyvistä kustannuksista (polttoaine, 
lentokenttäverot ja niin edelleen). Olisi epäoikeudenmukaista katsoa, että poikkeus olisi 
peruutukseen verrattavissa oleva tilanne. Näin ollen yhtiöiden on autettava matkustajia ja 
kuljetettava heidät mahdollisimman nopeasti määränpäähänsä (vertaa 6 artiklan 4 kohdan 
4 a alakohtaan esitetty tarkistus).



AM\1005678FI.doc 17/85 PE521.501v01-00

FI

Tarkistus 117
Adam Bielan

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – d alakohta
Asetus (EY) N:o 261/2004
2 artikla – l alakohta 

Komission teksti Tarkistus

d) Lisätään seuraava virke 
”peruuttamisen” määritelmään 
l kohdassa:

Poistetaan.

”Lentoa, jossa ilma-alus lähtee 
lentoon, mutta joutuu sen jälkeen 
syystä tai toisesta laskeutumaan 
jollekin muulle kuin 
määrälentoasemalle tai palaamaan 
lähtölentoasemalle, on pidettävä 
peruutettuna lentona.”

Or. pl

Tarkistus 118
Emma McClarkin

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – e alakohta
Asetus (EY) N:o 261/2004
2 artikla – m alakohta

Komission teksti Tarkistus

’poikkeuksellisilla olosuhteilla’ 
olosuhteita, jotka luonteensa tai 
alkuperänsä vuoksi eivät liity 
asianomaisen lentoliikenteen harjoittajan 
toiminnan tavanomaiseen harjoittamiseen 
eivätkä ole tämän tosiasiallisesti 
hallittavissa. Tässä asetuksessa 
poikkeukselliset olosuhteet kattavat 
liitteessä luetellut olosuhteet;

’poikkeuksellisilla olosuhteilla’ 
tapahtumaa, joka ei ole lentoliikenteen 
harjoittajan tosiasiallisesti hallittavissa. 
Tässä asetuksessa poikkeukselliset 
olosuhteet kattavat muun muassa
liitteessä 1 luetellut olosuhteet.

Or. en
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Perustelu

Englanninkielinen sana ”inherent” (johonkin liittyvä) on terminä epäselvä. Tarkistukseen 
olisi sisällytettävä viittaus liitteeseen selvyyden nimissä.

Tarkistus 119
Sylvana Rapti, Kerstin Westphal

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – e alakohta
Asetus (EY) N:o 261/2004
2 artikla – m alakohta

Komission teksti Tarkistus

’poikkeuksellisilla olosuhteilla’ 
olosuhteita, jotka luonteensa tai 
alkuperänsä vuoksi eivät liity asianomaisen 
lentoliikenteen harjoittajan toiminnan 
tavanomaiseen harjoittamiseen eivätkä ole 
tämän tosiasiallisesti hallittavissa. Tässä 
asetuksessa poikkeukselliset olosuhteet 
kattavat liitteessä luetellut olosuhteet;

’poikkeuksellisilla olosuhteilla’ 
olosuhteita, jotka luonteensa tai 
alkuperänsä vuoksi eivät liity asianomaisen 
lentoliikenteen harjoittajan toiminnan 
tavanomaiseen harjoittamiseen eivätkä ole 
tämän tosiasiallisesti hallittavissa. Tässä 
asetuksessa poikkeukselliset olosuhteet 
luetellaan liitteessä;

Or. en

Perustelu

Oikeusvarmuuden ja kuluttajansuojan parantamiseksi tarvitaan ”poikkeuksellisten 
olosuhteiden” tyhjentävää luetteloa.

Tarkistus 120
Preslav Borissov

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – e alakohta
Asetus (EY) N:o 261/2004
2 artikla – m alakohta

Komission teksti Tarkistus

’poikkeuksellisilla olosuhteilla’ 
olosuhteita, jotka luonteensa tai 
alkuperänsä vuoksi eivät liity asianomaisen 
lentoliikenteen harjoittajan toiminnan 

’poikkeuksellisilla olosuhteilla’ 
olosuhteita, jotka luonteensa tai 
alkuperänsä vuoksi eivät liity asianomaisen 
lentoliikenteen harjoittajan toiminnan 
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tavanomaiseen harjoittamiseen eivätkä ole 
tämän tosiasiallisesti hallittavissa. Tässä 
asetuksessa poikkeukselliset olosuhteet 
kattavat liitteessä luetellut olosuhteet;

tavanomaiseen harjoittamiseen eivätkä ole 
tämän tosiasiallisesti hallittavissa. Tässä 
asetuksessa poikkeukselliset olosuhteet 
kattavat liitteessä olevassa suuntaa 
antavassa luettelossa luetellut olosuhteet;
muita olosuhteita voidaan pitää 
’poikkeuksellisina’, jos se on 
objektiivisesti perusteltavissa;

Or. en

Tarkistus 121
Adam Bielan

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – e alakohta
Asetus (EY) N:o 261/2004
2 artikla – m alakohta

Komission teksti Tarkistus

’poikkeuksellisilla olosuhteilla’ 
olosuhteita, jotka luonteensa tai 
alkuperänsä vuoksi eivät liity 
asianomaisen lentoliikenteen harjoittajan
toiminnan tavanomaiseen harjoittamiseen 
eivätkä ole tämän tosiasiallisesti 
hallittavissa. Tässä asetuksessa 
poikkeukselliset olosuhteet kattavat 
liitteessä luetellut olosuhteet;

’poikkeuksellisilla olosuhteilla’ 
olosuhteita, jotka luonteensa tai 
alkuperänsä vuoksi eivät ole kyseisen 
lentoliikenteen harjoittajan valvonnassa, 
eivät ole aiheutuneet voimassa olevien 
periaatteiden ja turvallisuusmääräysten 
laiminlyönnistä eivätkä ole tämän 
tosiasiallisesti hallittavissa. Tässä 
asetuksessa poikkeukselliset olosuhteet 
kattavat liitteessä 1 luetellut olosuhteet;

Or. pl

Tarkistus 122
Marc Tarabella

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – e alakohta
Asetus (EY) N:o 261/2004
2 artikla – m alakohta
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Komission teksti Tarkistus

’poikkeuksellisilla olosuhteilla’ 
olosuhteita, jotka luonteensa tai 
alkuperänsä vuoksi eivät liity asianomaisen 
lentoliikenteen harjoittajan toiminnan 
tavanomaiseen harjoittamiseen eivätkä ole 
tämän tosiasiallisesti hallittavissa. Tässä 
asetuksessa poikkeukselliset olosuhteet 
kattavat liitteessä luetellut olosuhteet;

’poikkeuksellisilla olosuhteilla’ 
olosuhteita, jotka luonteensa tai 
alkuperänsä vuoksi eivät liity asianomaisen 
lentoliikenteen harjoittajan toiminnan 
tavanomaiseen harjoittamiseen eivätkä ole 
tämän tosiasiallisesti hallittavissa. Tässä 
asetuksessa poikkeukselliset olosuhteet 
kattavat liitteessä luetellut olosuhteet; ne 
eivät ole tyhjentäviä;

Or. fr

Tarkistus 123
Andreas Schwab

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – e alakohta
Asetus (EY) N:o 261/2004
2 artikla – o alakohta

Komission teksti Tarkistus

 ’liityntälennolla’ lentoa, jonka avulla 
matkustajan on yhden kuljetussopimuksen 
puitteissa tarkoitus saapua 
kauttakulkupaikkaan jatkaakseen 
matkaansa toisella lennolla, tai 
tekstiyhteydestä riippuen kyseisestä 
kauttakulkupaikasta lähtevää toista lentoa;

’liityntälennolla’ lentoa, jonka avulla 
matkustajan on yhden kuljetussopimuksen 
ja yhden varauksen puitteissa tarkoitus 
saapua kauttakulkupaikkaan jatkaakseen 
matkaansa toisella lennolla, tai 6 a artiklan 
mukaisesti kyseisestä kauttakulkupaikasta 
lähtevää toista lentoa;

Or. de

Perustelu

Tarkistus on seurausta 6 a artiklan 2 kohdasta, ja sillä selvennetään yhden ainoan varauksen 
määritelmää, jos erillisiä lentolippuja varataan yhdessä yhdellä menettelyllä.

Tarkistus 124
Preslav Borissov
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Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – e alakohta
Asetus (EY) N:o 261/2004
2 artikla – o alakohta

Komission teksti Tarkistus

’liityntälennolla’ lentoa, jonka avulla 
matkustajan on yhden kuljetussopimuksen 
puitteissa tarkoitus saapua 
kauttakulkupaikkaan jatkaakseen 
matkaansa toisella lennolla, tai 
tekstiyhteydestä riippuen kyseisestä 
kauttakulkupaikasta lähtevää toista lentoa;

’liityntälennolla’ lentoa, jonka avulla 
matkustajan on yhden kuljetussopimuksen 
ja yhden varauksen puitteissa tarkoitus 
saapua kauttakulkupaikkaan jatkaakseen 
matkaansa toisella lennolla, tai 
tekstiyhteydestä riippuen kyseisestä 
kauttakulkupaikasta lähtevää toista lentoa;

Or. en

Tarkistus 125
Emma McClarkin

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – e alakohta
Asetus (EY) N:o 261/2004
2 artikla – s alakohta

Komission teksti Tarkistus

’lipun hinnalla’ lipusta maksettua 
kokonaishintaa, joka kattaa lentoliikenteen 
kuljetusmaksun sekä kaikki sovellettavat 
verot, maksut, lisämaksut ja palvelumaksut 
kaikista lippuun sisältyvistä vapaaehtoisista
ja pakollisista palveluista;

’lipun hinnalla’ lipusta maksettua 
kokonaishintaa, joka kattaa lentoliikenteen 
kuljetusmaksun, kaikki sovellettavat verot, 
maksut, lisämaksut ja palvelumaksut 
kaikista lippuun sisältyvistä vapaaehtoisista 
ja pakollisista palveluista, jotka liittyvät 
matkan lentokuljetusosuuteen.

Or. en

Perustelu

Tarkistuksessa selvennetään, että ”lipun hinnalla” viitataan ainoastaan lentokuljetukseen 
liittyviin palveluihin (eikä hotellivarauksien ja autonvuokrauksen kaltaisiin palveluihin).

Tarkistus 126
Robert Rochefort
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Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – e alakohta
Asetus (EY) N:o 261/2004
2 artikla – v alakohta

Komission teksti Tarkistus

’saapumisajalla’ ajankohtaa, jona ilma-alus 
saapuu saapumispaikalle ja 
pysäköintijarrut kytketään päälle 
(pysähtymisaika, in-block);

’saapumisajalla’ ajankohtaa, jona ilma-alus 
koskettaa maata laskukiitotiellä;

Or. fr

Perustelu

Jotkin lentoasemaan liittyvät ongelmat voivat viivyttää lentokonetta sen ajankohdan, jona se 
koskettaa maata, ja sen ajankohdan välillä, jona matkustajat poistuvat lentokoneesta. 
Lentoyhtiöiden ei pitäisi joutua vastaamaan niiden viivästyksien seurauksista, jotka eivät 
johdu niiden toiminnasta.

Tarkistus 127
Hans-Peter Mayer

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – e alakohta
Asetus (EY) N:o 261/2004
2 artikla – w alakohta

Komission teksti Tarkistus

 ’kenttäalueella odottamisella’ aikaa, jonka 
ilma-alus on maassa matkustajien ilma-
alukseen ottamisen aloittamisesta
lentoonlähtöön asti tai saapumisen 
yhteydessä ilma-aluksen laskeutumisesta 
siihen, kun matkustajien poistuminen ilma-
aluksesta alkaa;

’kenttäalueella odottamisella’ aikaa, jonka 
ilma-alus on maassa matkustajien ilma-
alukseen ottamisen päättymisestä
lentoonlähtöön asti tai saapumisen 
yhteydessä ilma-aluksen laskeutumisesta 
siihen, kun matkustajien poistuminen ilma-
aluksesta alkaa;

Or. de

Perustelu

Ilma-alukseen nousemiseen kuluvan ajan ei pitäisi sisältyä ”kenttä-alueella odottamiseen”. 
Sen olisi alettava vasta ”boarding completer” -ilmoituksesta.
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Tarkistus 128
Cornelis de Jong

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 2 alakohta – -a alakohta (uusi)
Asetus (EY) N:o 261/2004
3 artikla – 1 kohta – b alakohta

Nykyinen teksti Tarkistus

b) matkustajiin, jotka lähtevät kolmannessa 
maassa sijaitsevalta lentoasemalta 
jäsenvaltion alueella sijaitsevalle ja 
perustamissopimuksen soveltamisalaan 
kuuluvalle lentoasemalle ja jotka eivät ole 
saaneet etuuksia tai korvausta ja apua 
kyseisessä kolmannessa maassa, mikäli 
kyseisestä lennosta vastaa yhteisön 
lentoliikenteen harjoittaja.

b) matkustajiin, jotka lähtevät kolmannessa 
maassa sijaitsevalta lentoasemalta 
jäsenvaltion alueella sijaitsevalle ja 
perustamissopimuksen soveltamisalaan 
kuuluvalle lentoasemalle ja jotka eivät ole 
saaneet etuuksia tai korvausta ja apua 
kyseisessä kolmannessa maassa, mikäli 
kyseisestä lennosta vastaa yhteisön 
lentoliikenteen harjoittaja, tai lento oli 
paluulento, joka oli varattu yhdessä 
jatkolennon kanssa, joka lähti EU:ssa 
sijaitsevalta lentoasemalta ja josta vastasi 
yhteisön lentoliikenteen harjoittaja.

Or. en

Tarkistus 129
Sylvana Rapti, Kerstin Westphal

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 3 alakohta – a alakohta
Asetus (EY) N:o 261/2004
4 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

Jos matkustajalta evätään pääsy lennolle 
vastoin hänen tahtoaan, lennosta vastaavan 
lentoliikenteen harjoittajan on välittömästi 
annettava hänelle siitä korvaus 7 artiklan 
mukaisesti sekä autettava häntä 8 ja 
9 artiklan mukaisesti. Jos matkustaja 
valitsee 8 artiklan 1 kohdan b alakohdan 
mukaisen uudelleenreitityksen päästäkseen 

Jos matkustajalta evätään pääsy lennolle 
vastoin hänen tahtoaan, lennosta vastaavan 
lentoliikenteen harjoittajan on välittömästi 
ja enemmittä muodollisuuksitta annettava 
hänelle siitä korvaus 7 artiklan mukaisesti 
sekä autettava häntä 8 ja 9 artiklan 
mukaisesti. Jos matkustaja valitsee 
8 artiklan 1 kohdan b alakohdan mukaisen 
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mahdollisimman pian lopulliseen 
määräpaikkaansa, ja jos lähtöaika on 
vähintään kaksi tuntia alkuperäisen 
lähtöajan jälkeen, lennosta vastaavan 
lentoliikenteen harjoittajan on autettava 
matkustajaa 9 artiklan mukaisesti.

uudelleenreitityksen päästäkseen 
mahdollisimman pian lopulliseen 
määräpaikkaansa, ja jos lähtöaika on 
vähintään kaksi tuntia alkuperäisen 
lähtöajan jälkeen, lennosta vastaavan 
lentoliikenteen harjoittajan on autettava 
matkustajaa 9 artiklan mukaisesti.

Or. en

Tarkistus 130
Cornelis de Jong

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 3 alakohta – a alakohta
Asetus (EY) N:o 261/2004
4 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

Jos matkustajalta evätään pääsy lennolle
vastoin hänen tahtoaan, lennosta vastaavan 
lentoliikenteen harjoittajan on välittömästi 
annettava hänelle siitä korvaus 7 artiklan 
mukaisesti sekä autettava häntä 8 artiklan 
mukaisesti. Jos matkustaja valitsee 
8 artiklan 1 kohdan b alakohdan mukaisen 
uudelleenreitityksen päästäkseen 
mahdollisimman pian lopulliseen 
määräpaikkaansa, ja jos lähtöaika on 
vähintään kaksi tuntia alkuperäisen 
lähtöajan jälkeen, lennosta vastaavan 
lentoliikenteen harjoittajan on autettava 
matkustajaa 9 artiklan mukaisesti.

Jos matkustajalta evätään pääsy joko 
meno- tai paluulennolle vastoin hänen 
tahtoaan, lennosta vastaavan 
lentoliikenteen harjoittajan on välittömästi 
annettava hänelle siitä korvaus 7 artiklan 
mukaisesti sekä autettava häntä 8 artiklan 
mukaisesti. Jos matkustaja valitsee 
8 artiklan 1 kohdan b alakohdan mukaisen 
uudelleenreitityksen päästäkseen 
mahdollisimman pian lopulliseen 
määräpaikkaansa, lennosta vastaavan 
lentoliikenteen harjoittajan on autettava 
matkustajaa 9 artiklan mukaisesti.

Or. en

Tarkistus 131
Robert Rochefort

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 3 alakohta – b alakohta
Asetus (EY) N:o 261/2004
4 artikla – 4 kohta
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Komission teksti Tarkistus

Edellä olevaa 1, 2 ja 3 kohtaa sovelletaan 
myös meno-paluulippuihin, jos 
matkustajalta on evätty pääsy 
paluulennolle siitä syystä, että hän on 
jättänyt menomatkan käyttämättä tai ei ole 
maksanut tästä aiheutunutta lisämaksua.

Sanotun vaikuttamatta sellaisen 
sopimuslausekkeen noudattamiseen, jossa 
yksiselitteisesti ja selvästi todetaan muuta, 
edellä olevaa 1, 2 ja 3 kohtaa sovelletaan 
myös meno-paluulippuihin, jos 
matkustajalta on evätty pääsy 
paluulennolle siitä syystä, että hän on 
jättänyt menomatkan käyttämättä tai ei ole 
maksanut tästä aiheutunutta lisämaksua.

Jos matkustajalta evätään 
sopimuslausekkeen nojalla yksiselitteisesti 
ja selvästi pääsy paluulennolle siitä 
syystä, että hän on jättänyt menomatkan 
käyttämättä, hänelle on tiedotettava 
varausmenettelyn eri vaiheissa ehdoista, 
joita sovelletaan paluulentoon, mikäli 
menomatka jää käyttämättä, ja erityisesti
– siitä, että matkustajilta voidaan evätä 
pääsy paluulennolle, jos he ovat jättäneet 
menomatkan käyttämättä ilman 
perusteltua syytä
– siitä, millaisia syitä pidetään 
perusteltuina syinä jättää menomatka 
käyttämättä, samoin kuin määräajoista ja 
menettelyistä, joita noudattaen yhtiölle 
voidaan asianmukaisesti tiedottaa asiasta. 

Or. fr

Perustelu

Lentoyhtiöiden ei pidä voida evätä pääsyä paluulennolle sen vuoksi, että matkustaja on 
jättänyt menomatkan käyttämättä, erityisesti vilpittömässä mielessä toimineiden matkustajien 
kohdalla, jotka ovat jättäneet menomatkan käyttämättä perustellusta syystä. Täydellinen 
kieltäminen saattaisi kuitenkin rajoittaa välilaskullisia lentoja, joiden hinnat ovat 
alhaisemmat kuin suorien lentojen. On taattava mahdollisuus ottaa käyttöön erityisiä 
lausekkeita, jotka koskevat matkan käyttämättä jättämistä, tiedottaen kuluttajille 
täysimääräisesti ja varmistaen poikkeuksien huomioon ottamisen ”perustellusta syystä”.

Tarkistus 132
Evelyne Gebhardt, Kerstin Westphal
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Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 3 alakohta – b alakohta
Asetus (EY) N:o 261/2004
4 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

Edellä olevaa 1, 2 ja 3 kohtaa sovelletaan 
myös meno-paluulippuihin, jos 
matkustajalta on evätty pääsy 
paluulennolle siitä syystä, että hän on 
jättänyt menomatkan käyttämättä tai ei ole 
maksanut tästä aiheutunutta lisämaksua.

Edellä olevaa 1, 2 ja 3 kohtaa sovelletaan 
myös jatkolentojen lippuihin ja meno-
paluulippuihin, jos matkustajalta on evätty 
pääsy paluulennolle tai jatkolennolle siitä 
syystä, että hän on jättänyt menomatkan tai 
jonkin lennon osuuden käyttämättä tai ei 
ole maksanut tästä aiheutunutta 
lisämaksua.

Or. de

Tarkistus 133
Andreas Schwab

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 3 alakohta – b alakohta
Asetus (EY) N:o 261/2004
4 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

Edellä olevaa 1, 2 ja 3 kohtaa sovelletaan
myös meno-paluulippuihin, jos 
matkustajalta on evätty pääsy 
paluulennolle siitä syystä, että hän on 
jättänyt menomatkan käyttämättä tai ei ole 
maksanut tästä aiheutunutta lisämaksua.

Edellä olevaa 1, 2 ja 3 kohtaa sovelletaan 
myös meno-paluulippuihin, jos
matkustajalta on evätty pääsy 
paluulennolle siitä syystä, että hän on 
jättänyt menomatkan käyttämättä tai ei ole 
maksanut tästä aiheutunutta lisämaksua. 
Tässä kohdassa tarkoitetusta lennolle 
pääsyn epäämisestä ei ole kysymys silloin, 
jos lentolippu kattaa enemmän kuin kaksi 
lentoa ja matkustajalta evätään pääsy 
lennolle siksi, että hän ei ole käyttänyt 
kaikkia edeltäviä lentoja tai hän ei ole 
käyttänyt niitä sovitussa järjestyksessä. 
Jos tämä johtuu väistämättömistä 
poikkeuksellisista olosuhteista, 
matkustaja voi käyttää matkan jäljellä 
olevat lennot sovitussa järjestyksessä, 
mikäli hän todistaa lentoyhtiölle näiden 
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olosuhteiden olemassaolon seuraavan 
lennon lähtöön mennessä.

Or. de

Tarkistus 134
Sylvana Rapti

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 3 alakohta – b alakohta
Asetus (ΕY) N:o 261/2004
4 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

Edellä olevaa 1, 2 ja 3 kohtaa sovelletaan 
myös meno-paluulippuihin, jos 
matkustajalta on evätty pääsy 
paluulennolle siitä syystä, että hän on 
jättänyt menomatkan käyttämättä tai ei ole 
maksanut tästä aiheutunutta lisämaksua.

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen 
versioon.)

(Tarkistus koskee vain kreikankielistä 
versiota. Tarkoitus on korjata komission 
ehdotuksen kreikankielinen versio, jossa 
viitataan ainoastaan 1 ja 2 kohtaan eikä 1,
2 ja 3 kohtaan, kuten muissa 
kieliversioissa.)

Or. el

Tarkistus 135
Konstantinos Poupakis

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 3 alakohta – b alakohta
Asetus (ΕY) N:o 261/2004
4 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

Edellä olevaa 1, 2 ja 3 kohtaa sovelletaan 
myös meno-paluulippuihin, jos 
matkustajalta on evätty pääsy 
paluulennolle siitä syystä, että hän on 

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen 
versioon.)
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jättänyt menomatkan käyttämättä tai ei ole 
maksanut tästä aiheutunutta lisämaksua.

(Tarkistus koskee vain kreikankielistä 
versiota. Tarkoitus on korjata komission 
ehdotuksen kreikankielinen versio, jossa 
viitataan ainoastaan 1 ja 2 kohtaan eikä 1,
2 ja 3 kohtaan, kuten muissa 
kieliversioissa.)

Or. el

Tarkistus 136
Cornelis de Jong

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 3 alakohta – b alakohta
Asetus (EY) N:o 261/2004
4 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

Jos matkustaja tai matkustajan puolesta 
toimiva välittäjä ilmoittaa yhden tai 
useamman matkustajan nimessä samassa 
kuljetussopimuksessa olevasta 
kirjoitusvirheestä, joka saattaisi johtaa 
lennolle pääsyn epäämiseen, 
lentoliikenteen harjoittajan on korjattava 
virhe ainakin kerran vähintään 48 tuntia 
ennen lähtöä ilman matkustajalle tai 
välittäjälle aiheutuvia ylimääräisiä 
kustannuksia ellei kansallinen tai 
kansainvälinen lainsäädäntö estä tätä.

Jos matkustaja tai matkustajan puolesta 
toimiva välittäjä ilmoittaa yhden tai 
useamman matkustajan nimessä tai 
tittelissä samassa kuljetussopimuksessa 
olevasta kirjoitusvirheestä, joka saattaisi 
johtaa lennolle pääsyn epäämiseen, 
lentoliikenteen harjoittajan on korjattava 
virhe ennen lähtöä ilman matkustajalle tai 
välittäjälle aiheutuvia ylimääräisiä 
kustannuksia ellei kansallinen tai 
kansainvälinen lainsäädäntö estä tätä.

Or. en

Tarkistus 137
Sylvana Rapti

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 4 alakohta – b alakohta
Asetus (EY) N:o 261/2004
5 artikla – 3 kohta
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Komission teksti Tarkistus

Lennosta vastaavan lentoliikenteen 
harjoittajan ei tarvitse maksaa 7 artiklan 
mukaista korvausta, jos se pystyy 
osoittamaan, että peruutus johtuu 
poikkeuksellisista olosuhteista ja että 
peruutusta ei olisi voitu välttää, vaikka 
kaikki kohtuudella edellytettävät 
toimenpiteet olisi toteutettu. Tällaisiin 
poikkeuksellisiin olosuhteisiin voidaan 
vedota ainoastaan siinä tapauksessa, että ne 
vaikuttivat kyseiseen lentoon tai saman 
ilma-aluksen edelliseen lentoon.

Lennosta vastaavan lentoliikenteen 
harjoittajan ei tarvitse maksaa 7 artiklan 
mukaista korvausta, jos se pystyy 
osoittamaan, että peruutus johtuu 
poikkeuksellisista olosuhteista ja että 
peruutusta ei olisi voitu välttää, vaikka 
kaikki kohtuudella edellytettävät 
toimenpiteet olisi toteutettu. Tällaisiin 
poikkeuksellisiin olosuhteisiin voidaan 
vedota ainoastaan siinä tapauksessa, että ne 
vaikuttivat kyseiseen lentoon tai saman 
ilma-aluksen edelliseen lentoon. Jos 
lentoliikenteen harjoittaja ei esitä 
mainittuja todisteita kirjallisesti, se joutuu 
maksamaan korvauksia matkustajan 
vaatimuksen johdosta.

Or. en

Tarkistus 138
Josef Weidenholzer

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 4 alakohta – b alakohta
Asetus (EY) N:o 261/2004
5 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

Lennosta vastaavan lentoliikenteen 
harjoittajan ei tarvitse maksaa 7 artiklan 
mukaista korvausta, jos se pystyy 
osoittamaan, että peruutus johtuu 
poikkeuksellisista olosuhteista ja että 
peruutusta ei olisi voitu välttää, vaikka 
kaikki kohtuudella edellytettävät 
toimenpiteet olisi toteutettu. Tällaisiin 
poikkeuksellisiin olosuhteisiin voidaan 
vedota ainoastaan siinä tapauksessa, että ne 
vaikuttivat kyseiseen lentoon tai saman 
ilma-aluksen edelliseen lentoon.

Lennosta vastaavan lentoliikenteen 
harjoittajan ei tarvitse maksaa 7 artiklan 
mukaista korvausta, jos se pystyy 
osoittamaan, että peruutus johtuu 
poikkeuksellisista olosuhteista ja että 
peruutusta ei olisi voitu välttää, vaikka 
kaikki kohtuudella edellytettävät 
toimenpiteet olisi toteutettu. Tällaisiin 
poikkeuksellisiin olosuhteisiin voidaan 
vedota ainoastaan siinä tapauksessa, että ne 
vaikuttivat kyseiseen lentoon tai saman 
ilma-aluksen edelliseen lentoon. Jos 
vastaava lentoliikenteen harjoittaja ei 
kahden viikon kuluessa osoita, mistä 
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konkreettisista vastaavan lentoliikenteen 
harjoittajan vastuualueen ulkopuolisista 
poikkeuksellisista olosuhteista oli kyse ja 
että kaikki tarvittavat toimenpiteet 
toteutettiin lennon peruuttamisen tai 
myöhästymisen estämiseksi, matkustajan 
on saatava viipymättä tämän asetuksen 
mukaiset korvaukset.

Or. de

Tarkistus 139
Hans-Peter Mayer

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 4 alakohta – c a alakohta (uusi)
Asetus (EY) N:o 261/2004
5 artikla – 5 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

c a) Lisätään 5 a kohta seuraavasti:
”5 a. Jos lento peruuntuu 
lentoliikenteenharjoittajan 
maksukyvyttömyyden vuoksi tai koska 
lentoliikenteen harjoittaja keskeyttää 
toimintansa, matkustajilla on oikeus 
korvaukseen tai paluulentoon 
lähtöpaikkaan 8 artiklan 1 kohdan 
a alakohdan mukaisesti ja oikeus 
9 artiklassa määriteltyyn huolenpitoon. 
Lentoliikenteen harjoittajien on esitettävä 
riittävät todisteet vakuuksista, joilla 
katetaan korvausten ja kotiuttamisen 
kustannukset.”

Or. de

Perustelu

Matkustajat on suojattava peruutuksilta, jotka johtuvat maksukyvyttömyydestä tai jostain 
muusta syystä. Näihin muihin syihin kuuluu myös toimiluvan peruuttaminen.
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Tarkistus 140
Evelyne Gebhardt, Kerstin Westphal

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 5 alakohta
Asetus (EY) N:o 261/2004
6 artikla – 1 kohta – i alakohta

Komission teksti Tarkistus

kun viivästyminen kestää vähintään kaksi 
tuntia, 9 artiklan 1 kohdan a alakohdassa ja 
9 artiklan 2 kohdassa säädettyä apua; ja

9 artiklan 1 kohdan a alakohdassa ja 
9 artiklan 2 kohdassa säädettyä apua; ja

Or. de

Tarkistus 141
Evelyne Gebhardt, Kerstin Westphal

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 5 alakohta
Asetus (EY) N:o 261/2004
6 artikla – 1 kohta – ii alakohta

Komission teksti Tarkistus

kun viivästyminen kestää vähintään viisi
tuntia ja siihen sisältyy yksi tai useampia 
öitä, 9 artiklan 1 kohdan b ja c alakohdassa 
säädettyä apua; ja

kun viivästyminen kestää vähintään kolme
tuntia ja siihen sisältyy yksi tai useampia 
öitä, 9 artiklan 1 kohdan b ja c alakohdassa 
säädettyä apua; ja

Or. de

Tarkistus 142
Evelyne Gebhardt, Kerstin Westphal

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 5 alakohta
Asetus (EY) N:o 261/2004
6 artikla – 1 kohta – iii alakohta

Komission teksti Tarkistus

kun viivästyminen kestää vähintään viisi kun viivästyminen kestää vähintään kolme
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tuntia, 8 artiklan 1 kohdan a alakohdassa
säädettyä apua.

tuntia, 8 artiklan 1 kohdassa säädettyä 
apua.

Or. de

Tarkistus 143
Franz Obermayr

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 5 alakohta
Asetus (EY) N:o 261/2004
6 artikla – 2 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

vähintään viisi tuntia aikataulun mukaista 
saapumisaikaa myöhemmin kaikkien 
yhteisön sisäisten ja kolmansiin maihin 
suuntautuvien tai niistä lähtevien 
3 500 kilometrin pituisten tai sitä
lyhyempien matkojen yhteydessä;

vähintään kolme tuntia aikataulun mukaista 
saapumisaikaa myöhemmin kaikkien 
unionin sisäisten ja kolmansiin maihin 
suuntautuvien tai niistä lähtevien 
3 500 kilometrin pituisten tai sitä 
lyhyempien matkojen yhteydessä;

Or. de

Tarkistus 144
Evelyne Gebhardt, Kerstin Westphal

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 5 alakohta
Asetus (EY) N:o 261/2004
6 artikla – 2 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

vähintään viisi tuntia aikataulun mukaista 
saapumisaikaa myöhemmin kaikkien 
yhteisön sisäisten ja kolmansiin maihin 
suuntautuvien tai niistä lähtevien 
3 500 kilometrin pituisten tai sitä 
lyhyempien matkojen yhteydessä;

vähintään kolme tuntia aikataulun mukaista 
saapumisaikaa myöhemmin kaikkien 
unionin sisäisten ja kolmansiin maihin 
suuntautuvien tai niistä lähtevien 
3 500 kilometrin pituisten tai sitä 
lyhyempien matkojen yhteydessä;

Or. de
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Tarkistus 145
Catherine Stihler

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 5 alakohta
Asetus (EY) N:o 261/2004
6 artikla – 2 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

vähintään viisi tuntia aikataulun mukaista 
saapumisaikaa myöhemmin kaikkien 
yhteisön sisäisten ja kolmansiin maihin 
suuntautuvien tai niistä lähtevien 
3 500 kilometrin pituisten tai sitä 
lyhyempien matkojen yhteydessä;

vähintään kolme tuntia aikataulun mukaista 
saapumisaikaa myöhemmin kaikkien 
yhteisön sisäisten ja kolmansiin maihin 
suuntautuvien tai niistä lähtevien 
3 500 kilometrin pituisten tai sitä 
lyhyempien matkojen yhteydessä;

Or. en

Tarkistus 146
Franz Obermayr

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 5 alakohta
Asetus (EY) N:o 261/2004
6 artikla – 2 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

vähintään yhdeksän tuntia aikataulun 
mukaista saapumisaikaa myöhemmin 
kolmansiin maihin suuntautuvien tai niistä 
lähtevien yli 3 500 kilometrin mutta alle 
6 000 kilometrin pituisten matkojen 
yhteydessä;

vähintään viisi tuntia aikataulun mukaista 
saapumisaikaa myöhemmin kolmansiin 
maihin suuntautuvien tai niistä lähtevien 
yli 3 500 kilometrin mutta alle 
6 000 kilometrin pituisten matkojen 
yhteydessä;

Or. de

Tarkistus 147
Evelyne Gebhardt, Kerstin Westphal

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 5 alakohta
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Asetus (EY) N:o 261/2004
6 artikla – 2 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

vähintään yhdeksän tuntia aikataulun 
mukaista saapumisaikaa myöhemmin 
kolmansiin maihin suuntautuvien tai niistä 
lähtevien yli 3 500 kilometrin mutta alle 
6 000 kilometrin pituisten matkojen 
yhteydessä;

vähintään viisi tuntia aikataulun mukaista 
saapumisaikaa myöhemmin kolmansiin 
maihin suuntautuvien tai niistä lähtevien 
yli 3 500 kilometrin pituisten matkojen 
yhteydessä.

Or. de

Tarkistus 148
Catherine Stihler

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 5 alakohta
Asetus (EY) N:o 261/2004
6 artikla – 2 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

vähintään yhdeksän tuntia aikataulun 
mukaista saapumisaikaa myöhemmin 
kolmansiin maihin suuntautuvien tai niistä 
lähtevien yli 3 500 kilometrin mutta alle 
6 000 kilometrin pituisten matkojen 
yhteydessä;

vähintään viisi tuntia aikataulun mukaista 
saapumisaikaa myöhemmin kolmansiin 
maihin suuntautuvien tai niistä lähtevien 
yli 3 500 kilometrin mutta alle 
6 000 kilometrin pituisten matkojen 
yhteydessä;

Or. en

Tarkistus 149
Evelyne Gebhardt, Kerstin Westphal

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 5 alakohta
Asetus (EY) N:o 261/2004
6 artikla – 2 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

vähintään kaksitoista tuntia aikataulun Poistetaan.
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mukaista saapumisaikaa myöhemmin 
kolmansiin maihin suuntautuvien tai 
niistä lähtevien 6 000 kilometrin pituisten 
tai sitä pitempien matkojen yhteydessä.

Or. de

Tarkistus 150
Catherine Stihler

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 5 alakohta
Asetus (EY) N:o 261/2004
6 artikla – 2 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

vähintään kaksitoista tuntia aikataulun 
mukaista saapumisaikaa myöhemmin 
kolmansiin maihin suuntautuvien tai 
niistä lähtevien 6 000 kilometrin pituisten 
tai sitä pitempien matkojen yhteydessä.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 151
Franz Obermayr

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 5 alakohta
Asetus (EY) N:o 261/2004
6 artikla – 2 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

vähintään kaksitoista tuntia aikataulun 
mukaista saapumisaikaa myöhemmin 
kolmansiin maihin suuntautuvien tai niistä 
lähtevien 6 000 kilometrin pituisten tai sitä 
pitempien matkojen yhteydessä.

vähintään seitsemän tuntia aikataulun 
mukaista saapumisaikaa myöhemmin 
kolmansiin maihin suuntautuvien tai niistä 
lähtevien 6 000 kilometrin pituisten tai sitä 
pitempien matkojen yhteydessä.

Or. de
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Tarkistus 152
Marc Tarabella

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 5 alakohta
Asetus (EY) N:o 261/2004
6 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

Lennosta vastaavan lentoliikenteen 
harjoittajan ei tarvitse maksaa 7 artiklan 
mukaista korvausta, jos se pystyy 
osoittamaan, että viivästys tai 
aikataulumuutos johtuu poikkeuksellisista 
olosuhteista ja että viivästystä tai 
aikataulumuutosta ei olisi voitu välttää, 
vaikka kaikki kohtuudella edellytettävät 
toimenpiteet olisi toteutettu. Tällaisiin 
poikkeuksellisiin olosuhteisiin voidaan 
vedota ainoastaan siinä tapauksessa, että ne 
vaikuttivat kyseiseen lentoon tai saman 
ilma-aluksen edelliseen lentoon.

Lennosta vastaavan lentoliikenteen 
harjoittajan ei tarvitse maksaa 7 artiklan 
mukaista korvausta, jos se pystyy 
osoittamaan, että viivästys tai 
aikataulumuutos johtuu poikkeuksellisista 
olosuhteista ja että viivästystä tai 
aikataulumuutosta ei olisi voitu välttää, 
vaikka kaikki kohtuudella edellytettävät 
toimenpiteet olisi toteutettu. Tällaisiin 
poikkeuksellisiin olosuhteisiin voidaan 
vedota ainoastaan siinä tapauksessa, että ne 
vaikuttivat kyseiseen lentoon tai saman 
ilma-aluksen edelliseen lentoon. 
Matkustaja voi vaatia 
liikenteenharjoittajaa antamaan kaikki 
tiedot mainituista poikkeuksellisista 
olosuhteista.

Or. fr

Tarkistus 153
Robert Rochefort

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 5 alakohta
Asetus (EY) N:o 261/2004
6 artikla – 4 kohta – 4 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

4 a. Jos lentokone on ohjattu 
laskeutumaan toiselle lentoasemalle alun 
perin ilmoitetun lentoaseman sijaan 
syistä, joihin lentoliikenteen harjoittaja ei 
voi vaikuttaa, sen on huolehdittava 
matkustajien kuljettamisesta 
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mahdollisimman pian määräpaikkaan ja 
autettava heitä 8 artiklan 1 kohdan 
a alakohdan mukaisesti.

Or. fr

Perustelu

Lentoyhtiöiden kannalta vaikuttaa epäoikeudenmukaiselta, että uudelleenreititystä pidetään 
peruutuksena, mitä Euroopan komissio ehdottaa. Lentoyhtiöiden on kuitenkin varmistettava, 
että matkustajat kuljetetaan lopulliseen määräpaikkaan mahdollisimman nopeasti ja että 
heille annetaan mahdollisuus riittävään palautumiseen viivytys huomioon ottaen.

Tarkistus 154
Franz Obermayr

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 5 alakohta
Asetus (EY) N:o 261/2004
6 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

Jos odotus kenttäalueella ylittää yhden 
tunnin, lennosta vastaavan lentoliikenteen 
harjoittajan on, jos turvallisuuteen liittyvät 
seikat sen sallivat, tarjottava veloituksetta 
juomavettä sekä pääsy käymälöihin, 
huolehdittava matkustamon 
asianmukaisesta lämmityksestä tai 
viilennyksestä sekä varmistettava, että 
asianmukaista terveydenhoitoa on 
tarvittaessa saatavilla. Jos odotus 
kenttäalueella saavuttaa viiden tunnin 
ylärajan, ilma-aluksen on palattava portille 
tai johonkin muuhun sopivaan aluksesta 
poistumiseen tarkoitettuun paikkaan, jossa 
matkustajat voivat poistua aluksesta ja 
saada 1 kohdassa tarkoitettua apua, jos 
turvatoimiin ja turvallisuuteen liittyvät 
seikat eivät estä ilma-alusta jättämästä 
paikkaansa kenttäalueella.

Jos odotus kenttäalueella ylittää yhden 
tunnin, lennosta vastaavan lentoliikenteen 
harjoittajan on, jos turvallisuuteen liittyvät 
seikat sen sallivat, tarjottava veloituksetta 
juomavettä sekä pääsy käymälöihin, 
huolehdittava matkustamon 
asianmukaisesta lämmityksestä tai 
viilennyksestä sekä varmistettava, että 
asianmukaista terveydenhoitoa on 
tarvittaessa saatavilla. Jos odotus 
kenttäalueella saavuttaa kolmen tunnin 
ylärajan, ilma-aluksen on palattava portille 
tai johonkin muuhun sopivaan aluksesta 
poistumiseen tarkoitettuun paikkaan, jossa 
matkustajat voivat poistua aluksesta ja 
saada 1 kohdassa tarkoitettua apua, jos 
turvatoimiin ja turvallisuuteen liittyvät 
seikat eivät estä ilma-alusta jättämästä 
paikkaansa kenttäalueella.

Or. de
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Tarkistus 155
Sylvana Rapti

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 5 alakohta
Asetus (EY) N:o 261/2004
6 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

Jos odotus kenttäalueella ylittää yhden 
tunnin, lennosta vastaavan lentoliikenteen 
harjoittajan on, jos turvallisuuteen liittyvät 
seikat sen sallivat, tarjottava veloituksetta 
juomavettä sekä pääsy käymälöihin, 
huolehdittava matkustamon 
asianmukaisesta lämmityksestä tai 
viilennyksestä sekä varmistettava, että 
asianmukaista terveydenhoitoa on 
tarvittaessa saatavilla. Jos odotus 
kenttäalueella saavuttaa viiden tunnin 
ylärajan, ilma-aluksen on palattava portille 
tai johonkin muuhun sopivaan aluksesta 
poistumiseen tarkoitettuun paikkaan, jossa 
matkustajat voivat poistua aluksesta ja 
saada 1 kohdassa tarkoitettua apua, jos 
turvatoimiin ja turvallisuuteen liittyvät 
seikat eivät estä ilma-alusta jättämästä 
paikkaansa kenttäalueella.

Jouduttaessa odottamaan kenttäalueella 
lennosta vastaavan lentoliikenteen 
harjoittajan on, jos turvallisuuteen liittyvät 
seikat sen sallivat, tarjottava veloituksetta 
juomavettä sekä pääsy käymälöihin, 
huolehdittava matkustamon 
asianmukaisesta lämmityksestä tai 
viilennyksestä sekä varmistettava, että 
asianmukaista terveydenhoitoa on 
tarvittaessa saatavilla. Jos odotus 
kenttäalueella saavuttaa kahden tunnin 
ylärajan, ilma-aluksen on palattava portille 
tai johonkin muuhun sopivaan aluksesta 
poistumiseen tarkoitettuun paikkaan, jossa 
matkustajat voivat poistua aluksesta ja 
saada 1 kohdassa tarkoitettua apua, jos 
turvatoimiin ja turvallisuuteen liittyvät 
seikat eivät estä ilma-alusta jättämästä 
paikkaansa kenttäalueella.

Or. en

Tarkistus 156
Evelyne Gebhardt, Kerstin Westphal

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 5 alakohta
Asetus (EY) N:o 261/2004
6 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

Jos odotus kenttäalueella ylittää yhden 
tunnin, lennosta vastaavan lentoliikenteen 
harjoittajan on, jos turvallisuuteen liittyvät 
seikat sen sallivat, tarjottava veloituksetta 

Jos odotus kenttäalueella ylittää yhden 
tunnin, lennosta vastaavan lentoliikenteen 
harjoittajan on, jos turvallisuuteen liittyvät 
seikat sen sallivat, tarjottava veloituksetta 
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juomavettä sekä pääsy käymälöihin, 
huolehdittava matkustamon 
asianmukaisesta lämmityksestä tai 
viilennyksestä sekä varmistettava, että 
asianmukaista terveydenhoitoa on 
tarvittaessa saatavilla. Jos odotus 
kenttäalueella saavuttaa viiden tunnin 
ylärajan, ilma-aluksen on palattava portille 
tai johonkin muuhun sopivaan aluksesta 
poistumiseen tarkoitettuun paikkaan, jossa 
matkustajat voivat poistua aluksesta ja 
saada 1 kohdassa tarkoitettua apua, jos 
turvatoimiin ja turvallisuuteen liittyvät 
seikat eivät estä ilma-alusta jättämästä 
paikkaansa kenttäalueella.

juomavettä sekä pääsy käymälöihin, 
huolehdittava matkustamon 
asianmukaisesta lämmityksestä tai 
viilennyksestä sekä varmistettava, että 
asianmukaista terveydenhoitoa on 
tarvittaessa saatavilla. Jos odotus 
kenttäalueella saavuttaa kahden tunnin 
ylärajan, ilma-aluksen on palattava portille 
tai johonkin muuhun sopivaan aluksesta 
poistumiseen tarkoitettuun paikkaan, jossa 
matkustajat voivat poistua aluksesta ja 
saada 1 kohdassa tarkoitettua apua, jos 
turvatoimiin ja turvallisuuteen liittyvät 
seikat eivät estä ilma-alusta jättämästä 
paikkaansa kenttäalueella.

Or. de

Tarkistus 157
Konstantinos Poupakis

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 5 alakohta
Asetus (EY) N:o 261/2004
6 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

 Jos odotus kenttäalueella ylittää yhden 
tunnin, lennosta vastaavan lentoliikenteen 
harjoittajan on, jos turvallisuuteen liittyvät 
seikat sen sallivat, tarjottava veloituksetta 
juomavettä sekä pääsy käymälöihin, 
huolehdittava matkustamon 
asianmukaisesta lämmityksestä tai 
viilennyksestä sekä varmistettava, että 
asianmukaista terveydenhoitoa on 
tarvittaessa saatavilla. Jos odotus 
kenttäalueella saavuttaa viiden tunnin 
ylärajan, ilma-aluksen on palattava portille 
tai johonkin muuhun sopivaan aluksesta 
poistumiseen tarkoitettuun paikkaan, jossa 
matkustajat voivat poistua aluksesta ja 
saada 1 kohdassa tarkoitettua apua, jos 
turvatoimiin ja turvallisuuteen liittyvät 
seikat eivät estä ilma-alusta jättämästä 

Jos kenttäalueella esiintyy viivästyksiä, 
lennosta vastaavan lentoliikenteen 
harjoittajan on, jos turvallisuuteen liittyvät 
seikat sen sallivat, tarjottava veloituksetta 
juomavettä sekä pääsy käymälöihin, 
huolehdittava matkustamon 
asianmukaisesta lämmityksestä tai 
viilennyksestä sekä varmistettava, että 
asianmukaista terveydenhoitoa on 
tarvittaessa saatavilla. Jos odotus 
kenttäalueella saavuttaa kahden tunnin 
ylärajan, ilma-aluksen on palattava portille 
tai johonkin muuhun sopivaan aluksesta 
poistumiseen tarkoitettuun paikkaan, jossa 
matkustajat voivat poistua aluksesta ja 
saada 1 kohdassa tarkoitettua apua, jos 
turvatoimiin ja turvallisuuteen liittyvät 
seikat eivät estä ilma-alusta jättämästä 
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paikkaansa kenttäalueella.” paikkaansa kenttäalueella.”

Or. el

Perustelu

Kenttäalueella odottamiselle asetettu viiden tunnin enimmäisaika ennen kuin matkustajat 
päästetään poistumaan koneesta on liian pitkä ja se olisi korvattava kahdella tunnilla. 
Lentoyhtiön olisi tarjottava viivästymistapauksessa matkustajille maksutta perustarpeita.

Tarkistus 158
Robert Rochefort

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 5 alakohta
Asetus (EY) N:o 261/2004
6 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

Jos odotus kenttäalueella ylittää yhden 
tunnin, lennosta vastaavan lentoliikenteen 
harjoittajan on, jos turvallisuuteen liittyvät 
seikat sen sallivat, tarjottava veloituksetta 
juomavettä sekä pääsy käymälöihin, 
huolehdittava matkustamon 
asianmukaisesta lämmityksestä tai 
viilennyksestä sekä varmistettava, että 
asianmukaista terveydenhoitoa on 
tarvittaessa saatavilla. Jos odotus 
kenttäalueella saavuttaa viiden tunnin 
ylärajan, ilma-aluksen on palattava portille 
tai johonkin muuhun sopivaan aluksesta 
poistumiseen tarkoitettuun paikkaan, jossa 
matkustajat voivat poistua aluksesta ja 
saada 1 kohdassa tarkoitettua apua, jos 
turvatoimiin ja turvallisuuteen liittyvät 
seikat eivät estä ilma-alusta jättämästä 
paikkaansa kenttäalueella.

Jos odotus kenttäalueella ylittää yhden 
tunnin, lennosta vastaavan lentoliikenteen 
harjoittajan on, jos turvallisuuteen liittyvät 
seikat sen sallivat, tarjottava veloituksetta 
juomavettä sekä pääsy käymälöihin, 
huolehdittava matkustamon 
asianmukaisesta lämmityksestä tai 
viilennyksestä sekä varmistettava, että 
asianmukaista terveydenhoitoa on 
tarvittaessa saatavilla. Jos odotus 
kenttäalueella saavuttaa neljän tunnin 
ylärajan, ilma-aluksen on palattava portille 
tai johonkin muuhun sopivaan aluksesta 
poistumiseen tarkoitettuun paikkaan, jossa 
matkustajat voivat poistua aluksesta ja 
saada 1 kohdassa tarkoitettua apua, jos 
turvatoimiin, turvallisuuteen tai 
lainsäädäntöön liittyvät seikat eivät estä 
ilma-alusta jättämästä paikkaansa 
kenttäalueella.

Or. fr

Perustelu

Viiden tunnin odotus kenttäalueelle odottamaan jääneessä lentokoneessa vaikuttaa erittäin 
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pitkältä ajalta matkustajien kannalta, ja viivytyksen kestoa on tarkistettava alaspäin. 
Tarkastellessa sitä vastoin syitä, joiden vuoksi ilma-alus ei voi jättää paikkaansa 
kenttäalueella, erityisesti maahanmuuttopolitiikkaan liittyvät oikeudelliset syyt saattavat estää 
matkustajia poistumasta lentokoneesta, ja ne on otettava huomioon.

Tarkistus 159
Konstantinos Poupakis

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 5 alakohta
Asetus (EY) N:o 261/2004
6 artikla – 5 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Jos odottelu kenttäalueella ylittää yhden 
tunnin, matkustajille on tarjottava 
aterioita ja virvokkeita, kuten 9 artiklan 
1 kohdan a alakohdassa säädetään.

Or. el

Tarkistus 160
Robert Rochefort

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 4 alakohta – c a alakohta
Asetus (EY) N:o 261/2004
6 artikla – 5 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

5 a. Lisätään uusi 5 a kohta seuraavasti:
”5 a. Jos lento peruuntuu lentoliikenteen 
harjoittajan maksukyvyttömyyden vuoksi 
tai koska lentoliikenteen harjoittaja 
keskeyttää toimintansa toimiluvan 
peruuttamisen vuoksi, matkustajilla on 
oikeus korvaukseen tai paluulentoon 
lähtöpaikkaan 8 artiklan 1 kohdan 
a alakohdan mukaisesti sekä 9 artiklassa 
määriteltyyn huolenpitoon. 
Lentoliikenteen harjoittajien on esitettävä 
riittävät todisteet vakuuksista, joilla 
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katetaan korvausten ja kotiuttamisen 
kustannukset.”

Or. fr

Perustelu

On taattava suojakeino matkustajille, jotka joutuvat tekemisiin toimintansa keskeyttäneen 
lentoliikenteen harjoittajan kanssa, jotta heille palautetaan käyttämättömän lipun hinta tai 
jotta heidät kotiutetaan, jos he ovat joutuneet jäämään ulkomaille odottamaan. Tällaisessa 
tilanteessa taattavan suojatyypin olisi vastattava suojaa, joka jo taataan matkapaketin 
varanneille asiakkaille (direktiivi 90/314/ETY). Liikenteenharjoittajat voivat päättää 
käytettävistä keinoista (rahasto, vakuutus ja niin edelleen).

Tarkistus 161
Toine Manders

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 6 alakohta
Asetus (EY) N:o 261/2004
6 a artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Jos matkustaja myöhästyy liityntälennolta 
edellisen lennon viivästymisen tai 
aikataulumuutoksen vuoksi, jatkolennosta 
vastaavan yhteisön lentoliikenteen 
harjoittajan on tarjottava matkustajalle

Jos matkustaja myöhästyy liityntälennolta 
edellisen lennon viivästymisen tai 
aikataulumuutoksen vuoksi, 
viivästymisestä vastaavan yhteisön 
lentoliikenteen harjoittajan on tarjottava 
matkustajalle

Or. en

Tarkistus 162
Preslav Borissov

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 6 alakohta
Asetus (EY) N:o 261/2004
6 a artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

Jos matkustaja myöhästyy liityntälennolta Jos matkustaja myöhästyy liityntälennolta 
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edellisen lennon viivästymisen tai 
aikataulumuutoksen vuoksi, jatkolennosta 
vastaavan yhteisön lentoliikenteen 
harjoittajan on tarjottava matkustajalle

edellisen lennon viivästymisen tai 
aikataulumuutoksen vuoksi, 
viivästymisestä vastaavan yhteisön 
lentoliikenteen harjoittajan on tarjottava 
matkustajalle

Or. en

Tarkistus 163
Adam Bielan

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 6 alakohta
Asetus (EY) N:o 261/2004
6 a artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

Jos matkustaja myöhästyy liityntälennolta 
edellisen lennon viivästymisen tai 
aikataulumuutoksen vuoksi, jatkolennosta 
vastaavan yhteisön lentoliikenteen 
harjoittajan on tarjottava matkustajalle

Jos matkustaja myöhästyy liityntälennolta 
edellisen lennon viivästymisen tai 
aikataulumuutoksen vuoksi, 
viivästymisestä vastaavan yhteisön 
lentoliikenteen harjoittajan on tarjottava 
matkustajalle 

Or. pl

Tarkistus 164
Robert Rochefort

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 6 alakohta
Asetus (EY) N:o 261/2004
6 b artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Jos matkustaja myöhästyy liityntälennolta 
edellisen lennon viivästymisen tai 
aikataulumuutoksen vuoksi, jatkolennosta 
vastaavan yhteisön lentoliikenteen 
harjoittajan on tarjottava matkustajalle

Jos matkustaja myöhästyy liityntälennolta 
edellisen lennon viivästymisen tai 
aikataulumuutoksen vuoksi, 
viivästymisestä vastaavan yhteisön 
lentoliikenteen harjoittajan on tarjottava 
matkustajalle
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Or. fr

Perustelu

On oikeudenmukaista, että viivästymisestä vastaava yhtiö vastaa seurauksista eikä 
jatkolennosta vastaava yhtiö.

Tarkistus 165
Andreas Schwab

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 6 alakohta
Asetus (EY) N:o 261/2004
6 a artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

Jos matkustaja myöhästyy liityntälennolta 
edellisen lennon viivästymisen tai 
aikataulumuutoksen vuoksi, jatkolennosta 
vastaavan yhteisön lentoliikenteen 
harjoittajan on tarjottava matkustajalle

Jos matkustaja myöhästyy liityntälennolta 
edellisen lennon viivästymisen tai 
aikataulumuutoksen vuoksi, 
viivästymisestä vastuussa olevan yhteisön 
lentoliikenteen harjoittajan on tarjottava 
matkustajalle

Or. de

Perustelu

Tarkistus on seurausta 6 a artiklan 2 kohdasta. Korvauksen laskennan olisi perustuttava 
asianomaisen lennon myöhästymiseen eikä kokonaismyöhästymiseen määräpaikassa. Lisäksi 
yhdellä varauksella tehtyyn varaukseen kuuluvien liityntälentojen tapauksessa matkustajia 
suojaa paitsi itse sopimus myös Montrealin yleissopimus.

Tarkistus 166
Evelyne Gebhardt, Kerstin Westphal

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 6 alakohta
Asetus (EY) N:o 261/2004
6 a artikla – 1 kohta – i alakohta

Komission teksti Tarkistus

9 artiklan 1 kohdan a alakohdassa ja 
9 artiklan 2 kohdassa säädettyä apua, jos 

9 artiklan 1 kohdan a alakohdassa ja 
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matkustajan liityntälennon odotusaika 
pitenee vähintään kahdella tunnilla; ja

9 artiklan 2 kohdassa säädettyä apua; ja

Or. de

Tarkistus 167
Evelyne Gebhardt, Kerstin Westphal

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 6 alakohta
Asetus (EY) N:o 261/2004
6 a artikla – 1 kohta – iii alakohta

Komission teksti Tarkistus

kun 8 artiklan perusteella tarjotun 
vaihtoehtoisen lennon tai muun kuljetuksen 
aikataulun mukainen lähtöaika on 
vähintään viisi tuntia sen lennon aikataulun 
mukaista lähtöaikaa myöhemmin, jolta 
matkustaja myöhästyi, ja kun odotusaikaan 
sisältyy yksi tai useampia öitä, 9 artiklan 
1 kohdan b ja c alakohdassa säädettyä 
apua.

kun 8 artiklan perusteella tarjotun 
vaihtoehtoisen lennon tai muun kuljetuksen 
aikataulun mukainen lähtöaika on 
vähintään kolme tuntia sen lennon 
aikataulun mukaista lähtöaikaa 
myöhemmin, jolta matkustaja myöhästyi, 
ja kun odotusaikaan sisältyy yksi tai 
useampia öitä, 9 artiklan 1 kohdan b ja 
c alakohdassa säädettyä apua.

Or. de

Tarkistus 168
Toine Manders

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 6 alakohta
Asetus (EY) N:o 261/2004
6 a artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

Jos matkustaja myöhästyy liityntälennolta 
edellisen liityntälennon viivästymisen 
vuoksi, matkustajalla on 6 artiklan 
2 kohdan perusteella oikeus korvaukseen 
edellisestä lennosta vastaavalta yhteisön 
lentoliikenteen harjoittajalta. Tätä 
tarkoitusta varten viivästyminen lasketaan 

Poistetaan.
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suhteessa ajankohtaan, jolloin 
matkustajan olisi aikataulun mukaan 
pitänyt saapua lopulliseen 
määräpaikkaansa.

Or. en

Tarkistus 169
Andreas Schwab

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 6 alakohta
Asetus (EY) N:o 261/2004
6 a artikla – 2 kohta 

Komission teksti Tarkistus

Jos matkustaja myöhästyy liityntälennolta 
edellisen liityntälennon viivästymisen 
vuoksi, matkustajalla on 6 artiklan 
2 kohdan perusteella oikeus korvaukseen 
edellisestä lennosta vastaavalta yhteisön 
lentoliikenteen harjoittajalta. Tätä 
tarkoitusta varten viivästyminen lasketaan 
suhteessa ajankohtaan, jolloin 
matkustajan olisi aikataulun mukaan 
pitänyt saapua lopulliseen 
määräpaikkaansa.

Poistetaan.

Or. de

Perustelu

Korvauksen laskennan olisi perustuttava asianomaisen lennon myöhästymiseen eikä 
kokonaismyöhästymiseen määräpaikassa. Lisäksi yhdellä varauksella tehtyyn varaukseen 
kuuluvien liityntälentojen tapauksessa matkustajia suojaa paitsi itse sopimus myös 
Montrealin yleissopimus.

Tarkistus 170
Adam Bielan

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 6 alakohta



AM\1005678FI.doc 47/85 PE521.501v01-00

FI

Asetus (EY) N:o 261/2004
6 a artikla– 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

Jos matkustaja myöhästyy liityntälennolta 
edellisen liityntälennon viivästymisen 
vuoksi, matkustajalla on 6 artiklan 
2 kohdan perusteella oikeus korvaukseen 
edellisestä lennosta vastaavalta yhteisön 
lentoliikenteen harjoittajalta. Tätä 
tarkoitusta varten viivästyminen lasketaan 
suhteessa ajankohtaan, jolloin matkustajan 
olisi aikataulun mukaan pitänyt saapua 
lopulliseen määräpaikkaansa.

Jos matkustaja myöhästyy liityntälennolta 
edellisen liityntälennon viivästymisen 
vuoksi, matkustajalla on 6 artiklan 
2 kohdan perusteella oikeus korvaukseen 
edellisestä lennosta vastaavalta yhteisön 
lentoliikenteen harjoittajalta. Tätä 
tarkoitusta varten korvaus lasketaan 
viivästymisen perusteella suhteessa 
ajankohtaan, jolloin matkustajan kyseisen 
aiemman liityntälennon olisi aikataulun 
mukaan pitänyt saapua.

Or. pl

Tarkistus 171
Marc Tarabella

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 6 alakohta
Asetus (EY) N:o 261/2004
6 a artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

Jos matkustaja myöhästyy liityntälennolta 
edellisen liityntälennon viivästymisen 
vuoksi, matkustajalla on 6 artiklan 
2 kohdan perusteella oikeus korvaukseen 
edellisestä lennosta vastaavalta yhteisön 
lentoliikenteen harjoittajalta. Tätä 
tarkoitusta varten viivästyminen lasketaan 
suhteessa ajankohtaan, jolloin matkustajan 
olisi aikataulun mukaan pitänyt saapua 
lopulliseen määräpaikkaansa.

Jos matkustaja myöhästyy liityntälennolta 
edellisen liityntälennon viivästymisen 
vuoksi, vaikka syynä olisivat 
poikkeukselliset olosuhteet, matkustajalla 
on 6 artiklan 2 kohdan perusteella oikeus 
korvaukseen edellisestä lennosta 
vastaavalta yhteisön lentoliikenteen 
harjoittajalta. Tätä tarkoitusta varten 
viivästyminen lasketaan suhteessa 
ajankohtaan, jolloin matkustajan olisi 
aikataulun mukaan pitänyt saapua 
lopulliseen määräpaikkaansa.

Or. fr
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Tarkistus 172
Cornelis de Jong

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 6 alakohta
Asetus (EY) N:o 261/2004
6 a artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
osapuolia, jotka päätyvät 
riidanratkaisuun kansallisten 
täytäntöönpanoelimien tai 
21 päivänä toukokuuta 2013 
kuluttajariitojen vaihtoehtoisesta 
riidanratkaisusta sekä asetuksen (EY) 
N:o 2006/2004 ja direktiivin 2009/22/EY 
muuttamisesta annetussa Euroopan 
parlamentin ja neuvoston 
direktiivissä 2013/11/EU1 tarkoitettujen 
vaihtoehtoisten riidanratkaisuelimien 
kehyksessä, joiden ratkaisu ei ole sitova, 
ei estetä jatkossa aloittamasta 
oikeuskäsittelyä saman riidan johdosta 
mainitun menettelyn aikarajan 
umpeuduttua. Tämä ei rajoita sellaisten 
kansainvälisten sopimusten sisältämien 
vanhentumista koskevien määräysten 
soveltamista, joiden osapuolia jäsenvaltiot 
ovat.
__________________
1 EUVL L 165, 18.6.2013, s. 63.

Or. en

Tarkistus 173
Toine Manders

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 6 alakohta
Asetus (EY) N:o 261/2004
6 artikla – 3 kohta
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Komission teksti Tarkistus

 Asianomaisten lentoliikenteen 
harjoittajien väliset korvausjärjestelyt 
eivät rajoita 2 kohdan soveltamista.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 174
Andreas Schwab

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 6 alakohta
Asetus (EY) N:o 261/2004
6 a artikla – 3 kohta 

Komission teksti Tarkistus

Asianomaisten lentoliikenteen 
harjoittajien väliset korvausjärjestelyt 
eivät rajoita 2 kohdan soveltamista.

Poistetaan.

Or. de

Perustelu

Tarkistus on seurausta 6 a artiklan 2 kohdasta. Korvauksen laskennan olisi perustuttava 
asianomaisen lennon myöhästymiseen eikä kokonaismyöhästymiseen määräpaikassa. Lisäksi 
yhdellä varauksella tehtyyn varaukseen kuuluvien liityntälentojen tapauksessa matkustajia 
suojaa paitsi itse sopimus myös Montrealin yleissopimus.

Tarkistus 175
Toine Manders

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 6 alakohta
Asetus (EY) N:o 261/2004
6 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

Edellä oleva 1 ja 2 kohta koskee myös 
kolmansien maiden lentoliikenteen 

Edellä oleva 1 kohta koskee myös 
kolmansien maiden lentoliikenteen 
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harjoittajia, jotka vastaavat EU:ssa 
sijaitsevalle lentoasemalle saapuvista tai 
sieltä lähtevistä liityntälennoista.

harjoittajia, jotka vastaavat EU:ssa 
sijaitsevalle lentoasemalle saapuvista tai 
sieltä lähtevistä liityntälennoista.

Or. en

Tarkistus 176
Andreas Schwab

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 6 alakohta
Asetus (EY) N:o 261/2004
6 a artikla – 4 kohta 

Komission teksti Tarkistus

Edellä oleva 1 ja 2 kohta koskee myös 
kolmansien maiden lentoliikenteen 
harjoittajia, jotka vastaavat EU:ssa 
sijaitsevalle lentoasemalle saapuvista tai 
sieltä lähtevistä liityntälennoista.

Edellä oleva 1 kohta koskee myös 
kolmansien maiden lentoliikenteen 
harjoittajia, jotka vastaavat EU:ssa 
sijaitsevalle lentoasemalle saapuvista tai 
sieltä lähtevistä liityntälennoista.

Or. de

Perustelu

Tarkistus on seurausta 6 a artiklan 2 kohdasta. Korvauksen laskennan olisi perustuttava 
asianomaisen lennon myöhästymiseen eikä kokonaismyöhästymiseen määräpaikassa. Lisäksi 
yhdellä varauksella tehtyyn varaukseen kuuluvien liityntälentojen tapauksessa matkustajia 
suojaa paitsi itse sopimus myös Montrealin yleissopimus.

Tarkistus 177
Hans-Peter Mayer

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 7 alakohta – -a alakohta (uusi)
Asetus (EY) N:o 261/2004
7 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

-a) Korvataan 1 kohdan johdantokappale 
seuraavasti:
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”Jos tähän artiklaan viitataan, 
matkustajan on saatava kultakin 
myöhästyneeltä lennolta koko maksetun 
lipun hinnan mutta enintään seuraavan 
suuruinen korvaus:”

Or. de

Perustelu

Halpalentoyhtiöiden osalta määrät ovat suhteettomia. 49 euroa maksaneen lipun 
korvaaminen 250 eurolla ei olisi taloudellista. Tästä syystä korvausoikeus olisi rajoitettava 
lipun hintaan ja joka tapauksessa enintään mainittuihin määriin. On kuitenkin 
nimenomaisesti mahdollista saada tämän summan suuruinen korvaus kaksi kertaa, jos sekä 
meno- että paluulento myöhästyvät.

Tarkistus 178
Andreas Schwab

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 7 alakohta – a alakohta
Asetus (EY) N:o 261/2004
7 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Viitataan 1 kohdassa lentojen sijasta 
matkoihin.

Poistetaan.

Or. de

Perustelu

Tarkistus on seurausta 6 a artiklan 2 kohdasta. Korvauksen laskennan olisi perustuttava 
asianomaisen lennon myöhästymiseen eikä kokonaismyöhästymiseen määräpaikassa. Lisäksi 
yhdellä varauksella tehtyyn varaukseen kuuluvien liityntälentojen tapauksessa matkustajia 
suojaa paitsi itse sopimus myös Montrealin yleissopimus. Tästä syystä nykyinen ilmaus 
”lennot” olisi säilytettävä eikä sitä pidä korvata ilmauksella ”matkat”.

Tarkistus 179
Konstantinos Poupakis

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 7 alakohta – b alakohta
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Asetus (EY) N:o 261/2004
7 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

Edellä 1 kohdassa tarkoitettu korvaus on 
maksettava käteisenä, sähköisenä 
pankkisiirtona, pankkisiirtona tai sekillä.

Edellä 1 kohdassa tarkoitettu korvaus on 
maksettava käteisenä seitsemän päivän 
kuluessa, sähköisenä pankkisiirtona, 
pankkisiirtona tai sekillä taikka 
matkustajan allekirjoitetulla 
suostumuksella matkakuponkeina ja/tai 
muina palveluina.

Or. el

Tarkistus 180
Kerstin Westphal, Evelyne Gebhardt

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 7 alakohta – b alakohta
Asetus (EY) N:o 261/2004
7 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

Lentoliikenteen harjoittaja voi tehdä 
matkustajan kanssa vapaaehtoisen 
sopimuksen, joka korvaa 1 kohdan 
säännökset, jos sopimus vahvistetaan 
matkustajan allekirjoittamalla 
asiakirjalla, jossa matkustajaa 
muistutetaan hänen tähän asetukseen 
perustuvista oikeuksistaan.

Poistetaan.

Or. de

Tarkistus 181
Sylvana Rapti

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 7 alakohta – b alakohta
Asetus (EY) N:o 261/2004
7 artikla – 5 kohta
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Komission teksti Tarkistus

Lentoliikenteen harjoittaja voi tehdä 
matkustajan kanssa vapaaehtoisen 
sopimuksen, joka korvaa 1 kohdan 
säännökset, jos sopimus vahvistetaan 
matkustajan allekirjoittamalla asiakirjalla, 
jossa matkustajaa muistutetaan hänen tähän 
asetukseen perustuvista oikeuksistaan.

Lentoliikenteen harjoittaja voi tehdä 
matkustajan kanssa vapaaehtoisen 
sopimuksen, joka korvaa 1 kohdan 
säännökset, matkakupongeilla ja/tai
muilla palveluilla, jos sopimus 
vahvistetaan matkustajan allekirjoittamalla 
asiakirjalla, jossa matkustajaa muistutetaan 
hänen tähän asetukseen perustuvista 
oikeuksistaan. Edellä mainittuun 
sopimukseen liittyvä todistustaakka on 
lennosta vastaavalla lentoliikenteen 
harjoittajalla.

Or. en

Tarkistus 182
Emma McClarkin, Adam Bielan

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 8 alakohta
Asetus (EY) N:o 261/2004
8 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

lentohinnan palauttaminen seitsemän 
päivän kuluessa matkustajan esittämästä 
pyynnöstä 7 artiklan 3 kohdassa esitetyllä 
tavalla kultakin matkan osalta, joka jää 
tekemättä, sekä jo tehdyiltä osilta matkaa, 
jos lennosta ei ole enää matkustajan 
alkuperäisen matkasuunnitelman kannalta 
hyötyä, sekä tarvittaessa:

lipun hinnan palauttaminen seitsemän 
työpäivän kuluessa matkustajan esittämästä 
pyynnöstä 7 artiklan 3 kohdassa esitetyllä 
tavalla kultakin matkan osalta, joka jää 
tekemättä, sekä jo tehdyiltä osilta matkaa, 
jos lennosta ei ole enää matkustajan 
alkuperäisen matkasuunnitelman kannalta 
hyötyä, sekä tarvittaessa:

Or. en

Perustelu

Tässä selvennetään, että tarkistuksessa tarkoitetaan työpäiviä eikä kalenteripäiviä. Lisäksi 
korvauksien olisi perustuttava lipun hintaan 2 artiklan s kohdan mukaisesti, ei lentohintaan.
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Tarkistus 183
Cornelis de Jong

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 9 alakohta – b alakohta
Asetus (EY) N:o 261/2004
9 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

Jos lennosta vastaava lentoliikenteen 
harjoittaja pystyy osoittamaan, että 
peruutus, viivästyminen tai 
aikataulumuutos johtuu poikkeuksellisista 
olosuhteista ja että peruutusta, 
viivästymistä tai aikataulumuutosta ei olisi 
voitu välttää, vaikka kaikki kohtuudella 
edellytettävät toimenpiteet olisi toteutettu, 
se voi rajoittaa 1 kohdan b alakohdan 
nojalla tarjotun majoituksen kulut 
100 euroon yötä ja matkustajaa kohti ja
keston enintään 3 yöhön. Jos lennosta 
vastaava lentoliikenteen harjoittaja päättää 
soveltaa tätä rajoitetta, sen on 14 artiklassa 
yksilöityjen tiedonantovelvoitteiden lisäksi 
kuitenkin annettava matkustajille tietoa 
tarjolla olevista majoitusmahdollisuuksista 
mainittujen kolmen yön jälkeen.

Jos lennosta vastaava lentoliikenteen 
harjoittaja pystyy osoittamaan, että 
peruutus, viivästyminen tai 
aikataulumuutos johtuu poikkeuksellisista 
olosuhteista ja että peruutusta, 
viivästymistä tai aikataulumuutosta ei olisi 
voitu välttää, vaikka kaikki kohtuudella 
edellytettävät toimenpiteet olisi toteutettu, 
se voi rajoittaa 1 kohdan b alakohdan 
nojalla tarjotun majoituksen kulut 
150 euroon yötä ja matkustajaa kohti ja 
keston enintään 7 yöhön. Jos lennosta 
vastaava lentoliikenteen harjoittaja päättää 
soveltaa tätä rajoitetta, sen on 14 artiklassa 
yksilöityjen tiedonantovelvoitteiden lisäksi 
kuitenkin annettava matkustajille tietoa 
tarjolla olevista majoitusmahdollisuuksista 
mainittujen kuuden yön jälkeen.

Or. en

Tarkistus 184
Preslav Borissov

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 9 alakohta – b alakohta
Asetus (EY) N:o 261/2004
9 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

Jos lennosta vastaava lentoliikenteen 
harjoittaja pystyy osoittamaan, että 
peruutus, viivästyminen tai 
aikataulumuutos johtuu poikkeuksellisista 
olosuhteista ja että peruutusta, 

Jos lennosta vastaava lentoliikenteen 
harjoittaja pystyy osoittamaan, että 
peruutus, viivästyminen tai 
aikataulumuutos johtuu poikkeuksellisista 
olosuhteista ja että peruutusta, 
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viivästymistä tai aikataulumuutosta ei olisi 
voitu välttää, vaikka kaikki kohtuudella 
edellytettävät toimenpiteet olisi toteutettu, 
se voi rajoittaa 1 kohdan b alakohdan 
nojalla tarjotun majoituksen kulut
100 euroon yötä ja matkustajaa kohti ja 
keston enintään 3 yöhön. Jos lennosta 
vastaava lentoliikenteen harjoittaja 
päättää soveltaa tätä rajoitetta, sen on 
14 artiklassa yksilöityjen 
tiedonantovelvoitteiden lisäksi kuitenkin
annettava matkustajille tietoa tarjolla 
olevista majoitusmahdollisuuksista 
mainittujen kolmen yön jälkeen.

viivästymistä tai aikataulumuutosta ei olisi 
voitu välttää, vaikka kaikki kohtuudella 
edellytettävät toimenpiteet olisi toteutettu, 
se voi rajoittaa 1 kohdan b alakohdan 
nojalla tarjotun majoituksen keston 
enintään 3 yöhön. Lennosta vastaavan
lentoliikenteen harjoittajan on 
14 artiklassa yksilöityjen 
tiedonantovelvoitteiden lisäksi annettava 
matkustajille tietoa tarjolla olevista 
majoitusmahdollisuuksista mainittujen 
kolmen yön jälkeen.

Or. en

Perustelu

Majoitusta tarjottaessa on otettava huomioon jäsenvaltioiden välisten hintaerojen ja 
lentoaseman lähellä sijaitsevan majoituksen saatavuuden kaltaiset tekijät, sen sijaan, että 
rajoitetaan majoituskuluja.

Tarkistus 185
Franz Obermayr

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 9 alakohta – b alakohta
Asetus (EY) N:o 261/2004
9 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

Jos lennosta vastaava lentoliikenteen 
harjoittaja pystyy osoittamaan, että 
peruutus, viivästyminen tai 
aikataulumuutos johtuu poikkeuksellisista 
olosuhteista ja että peruutusta, 
viivästymistä tai aikataulumuutosta ei olisi 
voitu välttää, vaikka kaikki kohtuudella 
edellytettävät toimenpiteet olisi toteutettu, 
se voi rajoittaa 1 kohdan b alakohdan 
nojalla tarjotun majoituksen kulut 
100 euroon yötä ja matkustajaa kohti ja 
keston enintään 3 yöhön. Jos lennosta 
vastaava lentoliikenteen harjoittaja päättää 

Jos lennosta vastaava lentoliikenteen 
harjoittaja pystyy osoittamaan, että 
peruutus, viivästyminen tai 
aikataulumuutos johtuu poikkeuksellisista 
olosuhteista ja että peruutusta, 
viivästymistä tai aikataulumuutosta ei olisi 
voitu välttää, vaikka kaikki kohtuudella 
edellytettävät toimenpiteet olisi toteutettu, 
se voi rajoittaa 1 kohdan b alakohdan 
nojalla tarjotun majoituksen kulut 
100 euroon yötä ja matkustajaa kohti ja 
keston enintään 8 yöhön. Jos lennosta 
vastaava lentoliikenteen harjoittaja päättää 



PE521.501v01-00 56/85 AM\1005678FI.doc

FI

soveltaa tätä rajoitetta, sen on 14 artiklassa 
yksilöityjen tiedonantovelvoitteiden lisäksi 
kuitenkin annettava matkustajille tietoa 
tarjolla olevista majoitusmahdollisuuksista 
mainittujen kolmen yön jälkeen.

soveltaa tätä rajoitetta, sen on 14 artiklassa 
yksilöityjen tiedonantovelvoitteiden lisäksi 
kuitenkin annettava matkustajille tietoa 
tarjolla olevista majoitusmahdollisuuksista 
mainittujen kahdeksan yön jälkeen.

Or. de

Tarkistus 186
Josef Weidenholzer

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 9 alakohta – b alakohta
Asetus (EY) N:o 261/2004
9 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

Jos lennosta vastaava lentoliikenteen 
harjoittaja pystyy osoittamaan, että 
peruutus, viivästyminen tai 
aikataulumuutos johtuu poikkeuksellisista 
olosuhteista ja että peruutusta, 
viivästymistä tai aikataulumuutosta ei olisi 
voitu välttää, vaikka kaikki kohtuudella 
edellytettävät toimenpiteet olisi toteutettu, 
se voi rajoittaa 1 kohdan b alakohdan 
nojalla tarjotun majoituksen kulut 
100 euroon yötä ja matkustajaa kohti ja 
keston enintään 3 yöhön. Jos lennosta 
vastaava lentoliikenteen harjoittaja päättää 
soveltaa tätä rajoitetta, sen on 14 artiklassa 
yksilöityjen tiedonantovelvoitteiden lisäksi 
kuitenkin annettava matkustajille tietoa 
tarjolla olevista majoitusmahdollisuuksista 
mainittujen kolmen yön jälkeen.

Jos lennosta vastaava lentoliikenteen 
harjoittaja pystyy osoittamaan, että 
peruutus, viivästyminen tai 
aikataulumuutos johtuu poikkeuksellisista 
olosuhteista ja että peruutusta, 
viivästymistä tai aikataulumuutosta ei olisi 
voitu välttää, vaikka kaikki kohtuudella 
edellytettävät toimenpiteet olisi toteutettu, 
se voi rajoittaa 1 kohdan b alakohdan 
nojalla tarjotun majoituksen kulut 
250 euroon yötä ja matkustajaa kohti ja 
keston enintään 3 yöhön. Jos lennosta 
vastaava lentoliikenteen harjoittaja päättää 
soveltaa tätä rajoitetta, sen on 14 artiklassa 
yksilöityjen tiedonantovelvoitteiden lisäksi 
kuitenkin annettava matkustajille tietoa 
tarjolla olevista majoitusmahdollisuuksista 
mainittujen kolmen yön jälkeen.

Or. de

Tarkistus 187
Kerstin Westphal, Evelyne Gebhardt

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 9 alakohta – b alakohta
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Asetus (EY) N:o 261/2004
9 artikla – 4 kohta 

Komission teksti Tarkistus

Jos lennosta vastaava lentoliikenteen 
harjoittaja pystyy osoittamaan, että 
peruutus, viivästyminen tai 
aikataulumuutos johtuu poikkeuksellisista 
olosuhteista ja että peruutusta, 
viivästymistä tai aikataulumuutosta ei olisi 
voitu välttää, vaikka kaikki kohtuudella 
edellytettävät toimenpiteet olisi toteutettu, 
se voi rajoittaa 1 kohdan b alakohdan 
nojalla tarjotun majoituksen kulut 
100 euroon yötä ja matkustajaa kohti ja 
keston enintään 3 yöhön. Jos lennosta 
vastaava lentoliikenteen harjoittaja 
päättää soveltaa tätä rajoitetta, sen on 
14 artiklassa yksilöityjen 
tiedonantovelvoitteiden lisäksi kuitenkin 
annettava matkustajille tietoa tarjolla 
olevista majoitusmahdollisuuksista 
mainittujen kolmen yön jälkeen.

Jos lennosta vastaava lentoliikenteen 
harjoittaja pystyy osoittamaan, että 
peruutus, viivästyminen tai 
aikataulumuutos johtuu poikkeuksellisista 
olosuhteista ja että peruutusta, 
viivästymistä tai aikataulumuutosta ei olisi 
voitu välttää, vaikka kaikki kohtuudella
edellytettävät toimenpiteet olisi toteutettu, 
se voi rajoittaa 1 kohdan b alakohdan 
nojalla tarjotun majoituksen kulut 
200 euroon yötä ja matkustajaa kohti.

Or. de

Tarkistus 188
Kerstin Westphal, Evelyne Gebhardt

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 9 alakohta – b alakohta
Asetus (EY) N:o 261/2004
9 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

Edellä olevan 1 kohdan b alakohtaan 
perustuvaa velvoitetta majoituksen 
tarjoamiseen ei sovelleta, jos lennon 
pituus on 250 kilometriä tai vähemmän ja 
jos lento on tarkoitus toteuttaa 
korkeintaan 80-paikkaisella ilma-
aluksella, paitsi jos on kyse 
liityntälennosta. Jos lennosta vastaava 
lentoliikenteen harjoittaja päättää 

Poistetaan.
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soveltaa tätä poikkeusta, sen on 
tiedotettava matkustajille tarjolla olevista 
majoitusmahdollisuuksista.

Or. de

Tarkistus 189
Konstantinos Poupakis

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 9 alakohta – b alakohta
Asetus (EY) N:o 261/2004
9 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

Edellä olevan 1 kohdan b alakohtaan 
perustuvaa velvoitetta majoituksen 
tarjoamiseen ei sovelleta, jos lennon 
pituus on 250 kilometriä tai vähemmän ja 
jos lento on tarkoitus toteuttaa 
korkeintaan 80-paikkaisella ilma-
aluksella, paitsi jos on kyse 
liityntälennosta. Jos lennosta vastaava 
lentoliikenteen harjoittaja päättää 
soveltaa tätä poikkeusta, sen on 
tiedotettava matkustajille tarjolla olevista 
majoitusmahdollisuuksista.

Poistetaan.

Or. el

Perustelu

On epäselvää, miksi tässä tapauksessa matkan pituus on merkittävä seikka, kun kyseessä on 
majoituksen tarjoaminen matkustajalle. Lisäksi lentokoneiden paikkakapasiteettia ei pitäisi 
rajoittaa monilla alueellisilla lentokentillä ja saarialueiden lentokentillä, joilla toimivat 
pienet ilma-alukset.

Tarkistus 190
Sylvana Rapti

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 9 alakohta – b alakohta
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Asetus (EY) N:o 261/2004
9 artikla – 6 kohta

Komission teksti Tarkistus

Jos matkustaja valitsee 8 artiklan 1 kohdan 
a alakohdan mukaisen korvauksen 
ollessaan matkansa lähtölentoasemalla tai 
jos hän valitsee 8 artiklan 1 kohdan 
c alakohtaan perustuvan 
uudelleenreitityksen myöhempänä 
ajankohtana, hänellä ei ole enää oikeutta 
9 artiklan 1 kohdassa tarkoitettuun 
huolenpitoon kyseisen lennon yhteydessä.

Jos matkustaja valitsee 8 artiklan 1 kohdan 
a alakohdan mukaisen korvauksen 
ollessaan matkansa lähtölentoasemalla tai 
jos hän valitsee 8 artiklan 1 kohdan 
c alakohtaan perustuvan 
uudelleenreitityksen myöhempänä 
ajankohtana, hänellä ei ole enää oikeutta 
9 artiklan 1 kohdan a alakohdassa ja 
9 artiklan 1 kohdan b alakohdassa
tarkoitettuun huolenpitoon kyseisen lennon 
yhteydessä.

Or. en

Tarkistus 191
Hans-Peter Mayer

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 13 alakohta
Asetus (EY) N:o 261/2004
14 artikla – -1 kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Lisätään ennen ensimmäistä kohtaa 
seuraava kohta:
”-1. Lentoliikenteen harjoittajien on 
varmistettava, että kullakin lentoasemalla, 
jolla ne harjoittavat toimintaa, on läsnä 
yhteyshenkilöstö tai asianomaisen 
lentoliikenteen harjoittajan valtuuttama 
kolmas osapuoli, jonka tehtävänä on 
antaa matkustajille tarvittavat tiedot 
heidän oikeuksistaan ja 
valitusmenettelyistä ja antaa apua ja 
ryhtyä välittömästi toimiin lentohäiriöiden 
sekä kadonneiden tai myöhästyneiden 
matkatavaroiden tapauksessa.”

Or. de
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Tarkistus 192
Robert Rochefort

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 13 alakohta
Asetus (EY) N:o 261/2004
14 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

Lähdön peruuntuessa tai viivästyessä 
lennosta vastaavan lentoliikenteen 
harjoittajan on tiedotettava matkustajille 
tilanteesta mahdollisimman pian ja joka 
tapauksessa viimeistään 30 minuuttia 
aikataulun mukaisen lähtöajan jälkeen ja 
ilmoitettava arvioitu lähtöaika heti, kun 
tieto on saatavilla, sillä edellytyksellä, että 
lentoliikenteen harjoittaja on saanut 
matkustajan yhteystiedot 6 ja 7 kohdassa 
tarkoitetulla tavalla, jos lippu on hankittu 
välittäjän kautta.

Lähdön peruuntuessa tai viivästyessä 
lennosta vastaavan lentoliikenteen 
harjoittajan on tiedotettava matkustajille 
tilanteesta mahdollisimman pian ja joka 
tapauksessa viimeistään aikataulun 
mukaisena lähtöaikana ja ilmoitettava 
arvioitu lähtöaika heti, kun tieto on 
saatavilla, sillä edellytyksellä, että 
lentoliikenteen harjoittaja on saanut 
matkustajan yhteystiedot 6 ja 7 kohdassa 
tarkoitetulla tavalla, jos lippu on hankittu 
välittäjän kautta.

Or. fr

Perustelu

Matkustajille tiedottamisen kannalta olisi ihanteellista, että tietoa annetaan heti, kun sitä on 
saatavilla, mikäli mahdollista ennen aikataulun mukaista lähtöaikaa. Sikäli kuin tässä on kyse 
sen määräajan enimmäispituudesta, jonka kuluessa tietoa on annettava, vaikuttaa järkevältä 
edellyttää, että yhtiö tiedottaa matkustajille tilanteesta viimeistään silloin, kun lentokoneen 
olisi pitänyt lähteä.

Tarkistus 193
Cornelis de Jong

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 13 alakohta
Asetus (EY) N:o 261/2004
14 artikla – 6 kohta

Komission teksti Tarkistus

Jos matkustaja ei hanki lippua suoraan Jos matkustaja ei hanki lippua suoraan 



AM\1005678FI.doc 61/85 PE521.501v01-00

FI

lennosta vastaavalta lentoliikenteen 
harjoittajalta vaan unionissa toimivan 
välittäjän kautta, kyseisen välittäjän on 
toimitettava matkustajan yhteystiedot 
lentoliikenteen harjoittajalle sillä 
edellytyksellä, että matkustaja on antanut 
tähän yksiselitteisen, kirjallisen luvan. 
Tämän luvan antaminen on valinnaista. 
Lentoliikenteen harjoittaja saa käyttää näitä 
yhteystietoja ainoastaan täyttääkseen tähän 
artiklaan perustuvan 
tiedonantovelvoitteensa; tietoja ei saa 
käyttää markkinointiin ja ne on hävitettävä 
72 tunnin kuluessa kuljetussopimuksen 
päättymisestä. Tietoja käsitellään, 
käytetään ja säilytetään yksilöiden 
suojelusta henkilötietojen käsittelyssä ja 
näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta 
24 päivänä lokakuuta 1995 annetun 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivin 95/46/EY mukaisesti24.

lennosta vastaavalta lentoliikenteen 
harjoittajalta vaan unionissa toimivan 
välittäjän kautta, kyseisen välittäjän on 
toimitettava matkustajan yhteystiedot 
lentoliikenteen harjoittajalle sillä 
edellytyksellä, että matkustaja on antanut 
tähän yksiselitteisen, kirjallisen luvan. 
Tämän luvan antaminen on valinnaista. 
Lentoliikenteen harjoittaja saa käyttää näitä 
yhteystietoja ainoastaan täyttääkseen tähän 
asetukseen perustuvan 
tiedonantovelvoitteensa; tietoja ei saa 
käyttää markkinointiin ja ne on hävitettävä 
72 tunnin kuluessa kuljetussopimuksen 
päättymisestä. Tietoja käsitellään, 
käytetään ja säilytetään yksilöiden 
suojelusta henkilötietojen käsittelyssä ja 
näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta 
24 päivänä lokakuuta 1995 annetun 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivin 95/46/EY mukaisesti24.

__________________ __________________
24 EYVL L 281, 23.11.1995, s. 31. 24 EYVL L 281, 23.11.1995, s. 31.

Or. en

Tarkistus 194
Emma McClarkin, Adam Bielan

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 15 alakohta
Asetus (EY) N:o 261/2004
16 a artikla – 2 kohta 

Komission teksti Tarkistus

Jos matkustaja haluaa tehdä lentoliikenteen 
harjoittajalle tähän asetukseen perustuvia 
oikeuksiaan koskevan valituksen, hänen on 
toimitettava se kolmen kuukauden kuluessa 
lennon toteutumisajankohdasta tai 
ajankohdasta, jolloin se aikataulun mukaan 
oli tarkoitus toteuttaa. 
Liikenteenharjoittajan on seitsemän päivän 
kuluessa valituksen vastaanottamisesta 

Jos matkustaja haluaa tehdä lentoliikenteen 
harjoittajalle tähän asetukseen perustuvia 
oikeuksiaan koskevan valituksen, hänen on 
toimitettava se kolmen kuukauden kuluessa 
lennon toteutumisajankohdasta tai 
ajankohdasta, jolloin se aikataulun mukaan 
oli tarkoitus toteuttaa. 
Liikenteenharjoittajan on seitsemän 
työpäivän kuluessa valituksen 
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vahvistettava matkustajalle, että valitus on 
vastaanotettu. Liikenteenharjoittajan on 
toimitettava matkustajalle täydellinen 
vastaus kahden kuukauden kuluessa 
valituksen vastaanottamisesta.

vastaanottamisesta vahvistettava 
matkustajalle, että valitus on vastaanotettu. 
Liikenteenharjoittajan on toimitettava 
matkustajalle täydellinen vastaus kahden 
kuukauden kuluessa valituksen 
vastaanottamisesta.

Or. en

Perustelu

Tässä selvennetään, että tarkistuksessa tarkoitetaan työpäiviä eikä kalenteripäiviä.

Tarkistus 195
Hans-Peter Mayer

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 15 alakohta
Asetus (EY) N:o 261/2004
16 a artikla – 2 kohta 

Komission teksti Tarkistus

Jos matkustaja haluaa tehdä lentoliikenteen 
harjoittajalle tähän asetukseen perustuvia 
oikeuksiaan koskevan valituksen, hänen 
on toimitettava se kolmen kuukauden 
kuluessa lennon toteutumisajankohdasta 
tai ajankohdasta, jolloin se aikataulun 
mukaan oli tarkoitus toteuttaa. 
Liikenteenharjoittajan on seitsemän päivän 
kuluessa valituksen vastaanottamisesta 
vahvistettava matkustajalle, että valitus on 
vastaanotettu. Liikenteenharjoittajan on 
toimitettava matkustajalle täydellinen 
vastaus kahden kuukauden kuluessa 
valituksen vastaanottamisesta.

Jos matkustaja haluaa tehdä lentoliikenteen 
harjoittajalle tässä asetuksessa 
säädettyihin oikeuksiin liittyvän 
vaatimuksen tai valituksen, hänen on 
tehtävä se kolmen kuukauden kuluessa 
lennon varatusta lähtöpäivästä 
kirjallisessa tai sähköisessä muodossa. 
Liikenteenharjoittajan on seitsemän päivän 
kuluessa vaatimuksen tai valituksen 
vastaanottamisesta vahvistettava 
matkustajalle, että vaatimus tai valitus on 
vastaanotettu. Liikenteenharjoittajan on 
toimitettava matkustajalle täydellinen 
vastaus kahden kuukauden kuluessa 
valituksen vastaanottamisesta.

Or. de

Tarkistus 196
Kerstin Westphal, Evelyne Gebhardt



AM\1005678FI.doc 63/85 PE521.501v01-00

FI

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 15 alakohta
Asetus (EY) N:o 261/2004
16 a artikla – 2 kohta 

Komission teksti Tarkistus

Jos matkustaja haluaa tehdä lentoliikenteen 
harjoittajalle tähän asetukseen perustuvia 
oikeuksiaan koskevan valituksen, hänen on 
toimitettava se kolmen kuukauden 
kuluessa lennon toteutumisajankohdasta tai 
ajankohdasta, jolloin se aikataulun mukaan 
oli tarkoitus toteuttaa. 
Liikenteenharjoittajan on seitsemän päivän 
kuluessa valituksen vastaanottamisesta 
vahvistettava matkustajalle, että valitus on 
vastaanotettu. Liikenteenharjoittajan on 
toimitettava matkustajalle täydellinen 
vastaus kahden kuukauden kuluessa 
valituksen vastaanottamisesta.

Jos matkustaja haluaa tehdä lentoliikenteen 
harjoittajalle tähän asetukseen perustuvia 
oikeuksiaan koskevan valituksen, hänen on 
toimitettava se kuuden kuukauden 
kuluessa lennon toteutumisajankohdasta tai 
ajankohdasta, jolloin se aikataulun mukaan 
oli tarkoitus toteuttaa. Lentoliikenteen 
harjoittajien on tiedotettava matkustajille 
heti edellä 1 artiklan 1 kohdassa 
mainittujen tapausten sattuessa 
kirjallisesti osoitteesta, johon valitukset 
osoitetaan, sekä valituksia koskevasta 
kuuden kuukauden määräajasta. 
Liikenteenharjoittajan on seitsemän päivän 
kuluessa valituksen vastaanottamisesta 
vahvistettava matkustajalle, että valitus on 
vastaanotettu. Liikenteenharjoittajan on 
toimitettava matkustajalle täydellinen 
vastaus kahden kuukauden kuluessa 
valituksen vastaanottamisesta.

Or. de

Tarkistus 197
Catherine Stihler

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 15 alakohta
Asetus (EY) N:o 261/2004
16 a artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

Jos matkustaja haluaa tehdä lentoliikenteen 
harjoittajalle tähän asetukseen perustuvia 
oikeuksiaan koskevan valituksen, hänen on 
toimitettava se kolmen kuukauden 
kuluessa lennon toteutumisajankohdasta tai 
ajankohdasta, jolloin se aikataulun mukaan 

Jos matkustaja haluaa tehdä lentoliikenteen 
harjoittajalle tähän asetukseen perustuvia 
oikeuksiaan koskevan valituksen, hänen on 
toimitettava se kuuden kuukauden 
kuluessa lennon toteutumisajankohdasta tai 
ajankohdasta, jolloin se aikataulun mukaan 
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oli tarkoitus toteuttaa. 
Liikenteenharjoittajan on seitsemän päivän 
kuluessa valituksen vastaanottamisesta 
vahvistettava matkustajalle, että valitus on 
vastaanotettu. Liikenteenharjoittajan on 
toimitettava matkustajalle täydellinen 
vastaus kahden kuukauden kuluessa 
valituksen vastaanottamisesta.

oli tarkoitus toteuttaa. 
Liikenteenharjoittajan on seitsemän päivän 
kuluessa valituksen vastaanottamisesta 
vahvistettava matkustajalle, että valitus on 
vastaanotettu. Liikenteenharjoittajan on 
toimitettava matkustajalle täydellinen 
vastaus kahden kuukauden kuluessa 
valituksen vastaanottamisesta.

Or. en

Tarkistus 198
Hans-Peter Mayer

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 15 alakohta
Asetus (EY) N:o 261/2004
16 a artikla – 5 kohta 

Komission teksti Tarkistus

Valitun elimen on seitsemän päivän 
kuluessa valituksen vastaanottamisesta 
vahvistettava sen vastaanottaminen sekä 
lähetettävä siitä jäljennös asiaankuuluvalle 
kansalliselle täytäntöönpanoelimelle. 
Valittajalle annettavan lopullisen 
vastauksen antamiseen kuluva aika saa olla 
enintään kolme kuukautta valituksen 
vastaanottamisesta. Lopullisesta 
vastauksesta on toimitettava jäljennös 
myös kansalliselle täytäntöönpanoelimelle.

Valitun elimen on seitsemän päivän 
kuluessa valituksen vastaanottamisesta 
vahvistettava sen vastaanottaminen sekä 
lähetettävä siitä jäljennös asiaankuuluvalle 
kansalliselle täytäntöönpanoelimelle. 
Lopullisen vastauksen antamiseen kuluva 
aika saa olla enintään 90 päivää valituksen 
vastaanottamisesta. Lopullisesta 
vastauksesta on toimitettava jäljennös 
myös kansalliselle täytäntöönpanoelimelle.

Or. de

Perustelu

Näin säännös vastaisi vaihtoehtoisesta riidanratkaisusta annettua direktiiviä 2013/11/EU. 
Siinä tosin säädetään 90 päivän määräajan jatkamisesta, mutta vain hyvin monimutkaisissa 
poikkeustapauksissa. Niillä tarkoitetaan teknisesti erittäin vaikeita tapauksia, joissa on 
tehtävä monimutkaisia laskelmia esim. henkivakuutuksia koskevissa kiistoissa tai pyydettävä 
lausuntoja asiantuntijoilta. Tällaista ei tapahdu kansallisessa täytäntöönpanoelimessä.
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Tarkistus 199
Sylvana Rapti

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 15 alakohta
Asetus (EY) N:o 261/2004
16 a artikla – 5 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

5 a. Lentoliikenteen harjoittajien on 
esitettävä vuosittain kertomus seuraavan 
kalenterivuoden huhtikuun loppuun 
mennessä. Kertomuksessa on annettava 
tyhjentävästi asiaankuuluvaa tietoa muun 
muassa
i) lentoliikenteen harjoittajien 
direktiivin (EY) N:o 261/2004 nojalla 
vastaanottamien vaatimuksien ja 
valituksien määrästä
ii) lentoliikenteen harjoittajien 
hyväksymien vaatimuksien ja valituksien 
määrästä ja prosenttiosuudesta
iii) niiden käsittelyyn kuluneesta ajasta
iv) sovittelumenettelyllä ratkaistujen 
vaatimuksien ja valituksien määrästä ja 
prosenttiosuudesta
v) vaatimuksien esittäjille maksettujen 
korvauksien kokonaissummasta.

Or. en

Tarkistus 200
Emma McClarkin

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – -1 alakohta (uusi)
Asetus (EY) N:o 261/2004
1 artikla – 3 kohta

Nykyinen teksti Tarkistus

3. Tätä asetusta ei sovelleta Gibraltarin 
lentoasemaan, ennen kuin Espanjan 

Poistetaan.
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kuningaskunnan ja Yhdistyneen 
kuningaskunnan ulkoministerien 
yhteisellä julkilausumalla 
2 päivänä joulukuuta 1987 sovitut 
järjestelyt on otettu käyttöön. Espanjan ja 
Yhdistyneen kuningaskunnan hallitukset 
ilmoittavat neuvostolle päivän, jona tämä 
käyttöönotto tapahtuu.

Or. en

Perustelu

Komission ehdotuksessa ei poisteta vuonna 2004 annetusta asetuksesta lauseketta, jonka 
mukaan soveltamista Gibraltarin lentoasemaan lykätään. Yhdistynyt kuningaskunta, Espanja 
ja Gibraltarin hallitus saavuttivat vuonna 2006 rakentavan sopimuksen, jossa varmistettiin, 
että Gibraltarin lentoasema sisällytettiin lentoliikenteen sisämarkkinoihin. Gibraltar on EU:n 
lentoasema, ja perussopimuksien nojalla kaikkia EU:n lentoliikenteen alalla toteuttamia 
toimia on laajennettava koskemaan Gibraltaria.

Tarkistus 201
Ildikó Gáll-Pelcz

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – 4 alakohta
Asetus (EY) N:o 2027/97
6 d artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Matkustajat voivat käsimatkatavaroille 
asetetun määrän lisäksi tuoda 
matkustamoon veloituksetta 
välttämättömiä henkilökohtaisia esineitä 
ja tavaroita lentokenttäkaupoista ostetut 
tavarat mukaan lukien.

Or. en

Perustelu

Tarkistus on Euroopan parlamentin kannan mukainen, joka esitettiin Euroopan parlamentin 
täysistunnossa tammikuussa 2013 käydyssä keskustelussa niin sanotusta yhden laukun 
säännöstä (O-000220/2012) ja parlamentin vuonna 2012 hyväksymässä kolmessa eri 
asiakirjassa: ”Lentomatkustajien oikeuksien soveltaminen ja toimivuus” (Keith Taylor, 
P7_TA(2012)0099), ”Alueellisten lentoasemien ja lentoliikennepalvelujen tulevaisuus 
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EU:ssa” (Philip Bradbourn, P7_TA(2012)0152) ja ”Matkustajien oikeudet Euroopan 
unionissa” (George Bach, P7_TA(2012)0371).

Tarkistus 202
Ildikó Gáll-Pelcz

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – 4 alakohta
Asetus (EY) N:o 2027/97
6 artikla – d alakohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Lentoliikenteen harjoittajilla on täysi 
kaupallinen vapaus määritellä 
matkatavaroiden kuljettamista säätelevät 
ehdot, mutta niiden on ilmoitettava 
varauksen yhteydessä ja lähtöselvityksessä 
(itsepalveluperiaatteella toimivat 
lähtöselvitysautomaatit mukaan luettuina) 
selkeästi, paljonko matkatavaraa 
matkustajalla saa enintään olla 
matkustamossa ja ilma-aluksen rahtitilassa 
kullakin matkustajan varaukseen 
kuuluvalla lennolla, mukaan luettuina 
mahdolliset lukumäärää koskevat 
rajoitukset, joita mainitun sallitun 
enimmäismäärän puitteissa sovellettaisiin. 
Jos matkatavaroiden kuljettamiseen 
sovelletaan lisämaksuja, lentoliikenteen 
harjoittajien on ilmoitettava näitä maksuja 
koskevat tiedot varauksen yhteydessä ja 
pyydettäessä myös lentoasemalla.

Lentoliikenteen harjoittajien on 
ilmoitettava varauksen yhteydessä ja 
lähtöselvityksessä (itsepalveluperiaatteella 
toimivat lähtöselvitysautomaatit mukaan 
luettuina) selkeästi, paljonko matkatavaraa 
matkustajalla saa enintään olla 
matkustamossa ja ilma-aluksen rahtitilassa 
kullakin matkustajan varaukseen 
kuuluvalla lennolla, mukaan luettuina 
mahdolliset lukumäärää koskevat 
rajoitukset, joita mainitun sallitun 
enimmäismäärän puitteissa sovellettaisiin. 
Jos matkatavaroiden kuljettamiseen 
sovelletaan lisämaksuja, lentoliikenteen 
harjoittajien on ilmoitettava näitä maksuja 
koskevat tiedot varauksen yhteydessä ja 
myös lentoasemalla.

Or. en

Perustelu

Säännöksessä vahvistetaan käsimatkatavaroiden kuljettamista koskevia vähäisempiä ehtoja, 
minkä vuoksi on väärin sanoa, että lentoliikenteen harjoittajilla on täysi kaupallinen vapaus 
määritellä matkatavaroiden kuljettamista säätelevät ehdot.

Tarkistus 203
Preslav Borissov
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Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – 4 alakohta
Asetus (EY) N:o 2027/97
6 d artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Lentoliikenteen harjoittajilla on täysi 
kaupallinen vapaus määritellä 
matkatavaroiden kuljettamista säätelevät 
ehdot, mutta niiden on ilmoitettava 
varauksen yhteydessä ja lähtöselvityksessä 
(itsepalveluperiaatteella toimivat 
lähtöselvitysautomaatit mukaan luettuina) 
selkeästi, paljonko matkatavaraa 
matkustajalla saa enintään olla 
matkustamossa ja ilma-aluksen rahtitilassa 
kullakin matkustajan varaukseen 
kuuluvalla lennolla, mukaan luettuina 
mahdolliset lukumäärää koskevat 
rajoitukset, joita mainitun sallitun 
enimmäismäärän puitteissa sovellettaisiin.
Jos matkatavaroiden kuljettamiseen 
sovelletaan lisämaksuja, lentoliikenteen 
harjoittajien on ilmoitettava näitä maksuja 
koskevat tiedot varauksen yhteydessä ja 
pyydettäessä myös lentoasemalla.

Lentoliikenteen harjoittajilla on täysi 
kaupallinen vapaus määritellä 
matkatavaroiden kuljettamista säätelevät 
ehdot, mutta niiden on ilmoitettava 
jokaisen varausmenettelyn alussa ja 
lähtöselvityksessä (itsepalveluperiaatteella 
toimivat lähtöselvitysautomaatit mukaan 
luettuina) selkeästi, paljonko matkatavaraa 
matkustajalla saa enintään olla 
matkustamossa ja ilma-aluksen rahtitilassa 
kullakin matkustajan varaukseen 
kuuluvalla lennolla, mukaan luettuina 
mahdolliset lukumäärää koskevat 
rajoitukset, joita mainitun sallitun 
enimmäismäärän puitteissa sovellettaisiin.
Jos matkatavaroiden kuljettamiseen 
sovelletaan lisämaksuja, lentoliikenteen 
harjoittajien on ilmoitettava näitä maksuja 
koskevat tiedot jokaisen varausmenettelyn 
alussa ja pyydettäessä myös lentoasemalla.

Or. en

Tarkistus 204
Sylvana Rapti

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – 4 alakohta
Asetus (EY) N:o 2027/97
6 d artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Lentoliikenteen harjoittajilla on täysi 
kaupallinen vapaus määritellä 
matkatavaroiden kuljettamista säätelevät 
ehdot, mutta niiden on ilmoitettava 
varauksen yhteydessä ja lähtöselvityksessä 

Lentoliikenteen harjoittajien on 
ilmoitettava varauksen yhteydessä ja 
lähtöselvityksessä (itsepalveluperiaatteella 
toimivat lähtöselvitysautomaatit mukaan 
luettuina) selkeästi, paljonko matkatavaraa 
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(itsepalveluperiaatteella toimivat 
lähtöselvitysautomaatit mukaan luettuina) 
selkeästi, paljonko matkatavaraa 
matkustajalla saa enintään olla 
matkustamossa ja ilma-aluksen rahtitilassa 
kullakin matkustajan varaukseen 
kuuluvalla lennolla, mukaan luettuina 
mahdolliset lukumäärää koskevat 
rajoitukset, joita mainitun sallitun 
enimmäismäärän puitteissa sovellettaisiin. 
Jos matkatavaroiden kuljettamiseen 
sovelletaan lisämaksuja, lentoliikenteen 
harjoittajien on ilmoitettava näitä maksuja 
koskevat tiedot varauksen yhteydessä ja 
pyydettäessä myös lentoasemalla.

matkustajalla saa enintään olla 
matkustamossa ja ilma-aluksen rahtitilassa 
kullakin matkustajan varaukseen 
kuuluvalla lennolla, mukaan luettuina 
mahdolliset lukumäärää koskevat 
rajoitukset, joita mainitun sallitun 
enimmäismäärän puitteissa sovellettaisiin. 
Jos matkatavaroiden kuljettamiseen 
sovelletaan lisämaksuja, lentoliikenteen 
harjoittajien on ilmoitettava näitä maksuja 
koskevat tiedot varauksen yhteydessä ja 
myös lentoasemalla.

Or. en

Tarkistus 205
Konstantinos Poupakis

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – 4 alakohta
Asetus (EY) N:o 2027/97
6 d artikla − 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Lentoliikenteen harjoittajilla on täysi 
kaupallinen vapaus määritellä 
matkatavaroiden kuljettamista säätelevät 
ehdot, mutta niiden on ilmoitettava 
varauksen yhteydessä ja lähtöselvityksessä 
(itsepalveluperiaatteella toimivat 
lähtöselvitysautomaatit mukaan luettuina) 
selkeästi, paljonko matkatavaraa 
matkustajalla saa enintään olla 
matkustamossa ja ilma-aluksen rahtitilassa 
kullakin matkustajan varaukseen 
kuuluvalla lennolla, mukaan luettuina 
mahdolliset lukumäärää koskevat 
rajoitukset, joita mainitun sallitun 
enimmäismäärän puitteissa sovellettaisiin. 
Jos matkatavaroiden kuljettamiseen 
sovelletaan lisämaksuja, lentoliikenteen 
harjoittajien on ilmoitettava näitä maksuja 

Lentoliikenteen harjoittajien on 
ilmoitettava varauksen yhteydessä ja 
lähtöselvityksessä (itsepalveluperiaatteella 
toimivat lähtöselvitysautomaatit mukaan 
luettuina) selkeästi, paljonko matkatavaraa 
matkustajalla saa enintään olla 
matkustamossa ja ilma-aluksen rahtitilassa 
kullakin matkustajan varaukseen 
kuuluvalla lennolla, mukaan luettuina 
mahdolliset lukumäärää koskevat 
rajoitukset, joita mainitun sallitun 
enimmäismäärän puitteissa sovellettaisiin. 
Jos matkatavaroiden kuljettamiseen 
sovelletaan lisämaksuja, lentoliikenteen 
harjoittajien on ilmoitettava näitä maksuja 
koskevat tiedot varauksen yhteydessä ja 
lentoasemalla.
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koskevat tiedot varauksen yhteydessä ja 
pyydettäessä myös lentoasemalla.

Or. el

Perustelu

Matkatavaramaksuista tiedottaminen on tarpeen, jotta kuluttajille varmistetaan hintojen 
avoimuus.

Tarkistus 206
Hans-Peter Mayer

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – 4 alakohta
Asetus (EY) N:o 2027/97
6 d artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Matkustajat voivat 
käsimatkatavaroille asetetun 
enimmäismäärän lisäksi tuoda 
matkustamoon veloituksetta enintään 5 kg 
välttämättömiä henkilökohtaisia esineitä 
ja tavaroita lentokenttäkaupoista ostetut 
tavarat mukaan lukien.

Or. de

Tarkistus 207
Konstantinos Poupakis

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – 4 alakohta
Asetus (EY) N:o 2027/97
6 d artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Matkustajat voivat käsimatkatavaroille 
asetetun enimmäismäärän lisäksi tuoda 
matkustamoon veloituksetta 
välttämättömiä henkilökohtaisia esineitä 
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ja tavaroita lentokenttämyymälöistä 
ostetut tavarat mukaan lukien.’

Or. el

Perustelu

Tämä säännös suojaa matkustajia liiallisilta rajoituksilta. He voivat tuoda lentokoneeseen 
kohtuullisen määrän käsimatkatavaroita mukaan lukien lentokenttämyymälöiden ostokset.

Tarkistus 208
Sylvana Rapti

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – 4 alakohta
Asetus (EY) N:o 2027/97
6 d artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Matkustajien olisi voitava 
käsimatkatavaroille asetetun määrän 
lisäksi tuoda matkustamoon veloituksetta 
välttämättömiä henkilökohtaisia esineitä 
ja tavaroita lentokenttäkaupoista ostetut 
tavarat mukaan lukien.

Or. en

Tarkistus 209
Preslav Borissov

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – 4 alakohta
Asetus (EY) N:o 2027/97
6 d artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Lisätään 6 d artiklaan 1 a kohta 
seuraavasti:
”1 a. Matkustajat voivat 
käsimatkatavaroille asetetun määrän 
lisäksi tuoda matkustamoon veloituksetta 
lentokenttäkaupoista ostettuja tavaroita.”
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Or. en

Tarkistus 210
Ildikó Gáll-Pelcz

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – 4 alakohta
Asetus (EY) N:o 2027/97
6 d artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

Jos poikkeukselliset olosuhteet, kuten 
turvallisuussyyt tai ilma-aluksen tyypin 
muuttuminen varauksen tekemisen 
jälkeen, estävät käsimatkatavaraksi 
sallittujen esineiden kuljettamisen 
matkustamossa, lentoliikenteen harjoittaja 
voi kuljettaa ne ilma-aluksen rahtitilassa 
ilman matkustajalle aiheutuvia 
lisäkustannuksia.

Lentoliikenteen harjoittaja voi kuljettaa 
edellä mainitut esineet ilma-aluksen 
rahtitilassa, jos poikkeukselliset 
olosuhteet, kuten turvallisuussyyt ja ilma-
aluksen erityisominaisuudet estävät 
esineiden kuljettamisen matkustamossa.
Näissä tapauksissa ei veloiteta 
lisämaksuja.

Or. en

Tarkistus 211
Robert Rochefort

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – 4 alakohta
Asetus (EY) N:o 2027/97
6 d artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Matkustajilla on käsimatkatavaroille 
asetetun määrän lisäksi oikeus tuoda 
matkustamoon veloituksetta 
lentokenttäkaupoista ostettuja tavaroita.

Or. fr

Perustelu

Tilannetta on syytä selventää, erityisesti kun otetaan huomioon nykyinen käytäntö, jota jotkin 
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liikenteenharjoittajat noudattavat ja jonka mukaan matkustajat voivat tuoda matkustamoon 
ainoastaan yhden käsimatkatavaran, minkä jälkeen heiltä veloitetaan maksu kaikista 
lisämatkatavaroista, mukaan lukien lentokenttäkaupoista ostetut tavarat. Käytäntö aiheuttaa 
hämmennystä matkustajien keskuudessa eikä ole avoin.

Tarkistus 212
Catherine Stihler

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – 4 alakohta
Asetus (EY) N:o 2027/97
6 e artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

Jos soitin on liian suuri sijoitettavaksi 
turvallisesti matkatavaralokeroon tai 
istuimen alle, lentoliikenteen harjoittaja voi 
vaatia toisen lipun ostamista, jos soitin 
kuljetetaan käsimatkatavarana toisella 
istuimella. Jos toinen lippu on hankittu, 
lentoliikenteen harjoittajan on toteutettava 
kohtuulliset toimenpiteet sijoittaakseen 
matkustajan ja kyseisen soittimen 
vierekkäin. Soittimet on kuljetettava ilma-
aluksen rahtitilan lämmitetyssä osassa, jos 
tämä on mahdollista ja sitä on pyydetty ja 
jos sovellettavat turvallisuusmääräykset, 
tilaa koskevat rajoitteet ja kyseisen ilma-
aluksen tekniset ominaisuudet eivät sitä 
estä. Lentoliikenteen harjoittajan on 
ilmoitettava selkeästi ehdot ja edellytykset, 
joiden perusteella soittimia kuljetetaan, 
sekä sovellettavat maksut.

Jos soitin on liian suuri sijoitettavaksi 
turvallisesti matkatavaralokeroon tai 
istuimen alle, lentoliikenteen harjoittaja voi 
vaatia toisen lipun ostamista, jos soitin 
kuljetetaan käsimatkatavarana toisella 
istuimella. Jos toinen lippu on hankittu, 
lentoliikenteen harjoittajan on toteutettava 
kohtuulliset toimenpiteet sijoittaakseen 
matkustajan ja kyseisen soittimen 
vierekkäin. Soittimet on kuljetettava ilma-
aluksen rahtitilan lämmitetyssä osassa, jos 
tämä on mahdollista ja sitä on pyydetty ja 
jos sovellettavat turvallisuusmääräykset, 
tilaa koskevat rajoitteet ja kyseisen ilma-
aluksen tekniset ominaisuudet eivät sitä 
estä. Lentoliikenteen harjoittajan on 
merkittävä soittimet erityisillä 
merkinnöillä sen varmistamiseksi, että 
niitä käsitellään asianmukaisella 
varovaisuudella. Lentoliikenteen 
harjoittajan on ilmoitettava selkeästi ehdot 
ja edellytykset, joiden perusteella soittimia 
kuljetetaan, sekä sovellettavat maksut.

Or. en

Tarkistus 213
Kerstin Westphal
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Ehdotus asetukseksi
Liite 1
Asetus (EY) N:o 261/2004
Liite 1 – otsikko

Komission teksti Tarkistus

Liite: suuntaa antava luettelo olosuhteista, 
joita tässä asetuksessa pidetään 
poikkeuksellisina

Liite: tyhjentävä luettelo olosuhteista, joita 
tässä asetuksessa pidetään 
poikkeuksellisina

Or. de

Tarkistus 214
Sylvana Rapti

Ehdotus asetukseksi
Liite 1
Asetus (EY) N:o 261/2004
Liite 1 – otsikko

Komission teksti Tarkistus

Liite: suuntaa antava luettelo olosuhteista, 
joita tässä asetuksessa pidetään 
poikkeuksellisina

Liite: tyhjentävä luettelo olosuhteista, joita 
tässä asetuksessa pidetään 
poikkeuksellisina

Or. en

Tarkistus 215
Marc Tarabella

Ehdotus asetukseksi
Liite 1
Asetus (EY) N:o 261/2004
Liite 1 – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

Seuraavia olosuhteita pidetään 
poikkeuksellisina:

Seuraavia olosuhteita pidetään kiistatta 
poikkeuksellisina:

Or. fr
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Tarkistus 216
Cornelis de Jong

Ehdotus asetukseksi
Liite 1
Asetus (EY) N:o 261/2004
Liite 1 – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

Seuraavia olosuhteita pidetään 
poikkeuksellisina:

Seuraavia olosuhteita pidetään aina 
sitovasti poikkeuksellisina:

Or. en

Tarkistus 217
Kerstin Westphal

Ehdotus asetukseksi
Liite 1
Asetus (EY) N:o 261/2004
Liite 1 – 1 kohta – ii alakohta

Komission teksti Tarkistus

tekniset viat, jotka eivät liity ilma-aluksen 
tavanomaiseen toimintaan, kuten kyseisen 
lennon suorittamisen aikana havaittu 
vika, joka estää lennon tavanomaisen 
jatkamisen; ja koneen valmistajan tai 
toimivaltaisen viranomaisen ilmoittama 
piilevä valmistusvirhe, joka vaikuttaa 
lentoturvallisuuteen;

Poistetaan.

Or. de

Perustelu

Tässä poikkeuksellisessa olosuhteessa edellytetään ”lennon tavanomaisen jatkamisen” 
estymistä – tämä on hyvin epämääräinen, epätarkka ja tulkintaa edellyttävä oikeudellinen 
käsite. Vastuusta vapauttaviin poistavia mahdollisuuksiin olisi suhtauduttava rajoittavasti.
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Tarkistus 218
Catherine Stihler

Ehdotus asetukseksi
Liite 1
Asetus (EY) N:o 261/2004
Liite 1 – 1 kohta – ii alakohta

Komission teksti Tarkistus

tekniset viat, jotka eivät liity ilma-aluksen 
tavanomaiseen toimintaan, kuten kyseisen 
lennon suorittamisen aikana havaittu 
vika, joka estää lennon tavanomaisen 
jatkamisen; tai koneen valmistajan tai 
toimivaltaisen viranomaisen ilmoittama 
piilevä valmistusvirhe, joka vaikuttaa 
lentoturvallisuuteen;

tekniset viat, jotka vaikuttavat ilma-
alukseen ja jotka johtuvat koneen 
valmistajan tai toimivaltaisen 
turvallisuusviranomaisen ilmoittamasta 
piilevästä valmistusvirheestä; kaikkia 
muita teknisiä vikoja ei pidetä tässä 
asetuksessa tarkoitettuina 
poikkeuksellisina olosuhteina;

Or. en

Tarkistus 219
Adam Bielan

Ehdotus asetukseksi
Liite 1
Asetus (EY) N:o 261/2004
Liite 1 – 1 kohta – ii kohta

Komission teksti Tarkistus

tekniset viat, jotka eivät liity ilma-aluksen 
tavanomaiseen toimintaan, kuten kyseisen 
lennon suorittamisen aikana havaittu
vika, joka estää lennon tavanomaisen 
jatkamisen; tai koneen valmistajan tai 
toimivaltaisen viranomaisen ilmoittama 
piilevä valmistusvirhe, joka vaikuttaa 
lentoturvallisuuteen;

tekniset viat kuten asianmukaisesti 
suoritetusta teknisestä tarkastuksesta 
huolimatta havaittu turvallisen lennon 
estävä vika; tai koneen valmistajan tai 
toimivaltaisen viranomaisen ilmoittama 
piilevä valmistusvirhe, joka vaikuttaa 
lentoturvallisuuteen;

Or. pl

Tarkistus 220
Hans-Peter Mayer
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Ehdotus asetukseksi
Liite 1
Asetus (EY) N:o 261/2004
Liite 1 – 1 kohta – ii a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

sota, poliittiset levottomuudet ja 
väkivaltaisuudet, joiden vuoksi lennon 
turvallinen suorittaminen on mahdotonta;

Or. de

Tarkistus 221
Robert Rochefort

Ehdotus asetukseksi
Liite 1
Asetus (EY) N:o 261/2004
Liite 1 – 1 kohta – iii alakohta

Komission teksti Tarkistus

ilmailun turvaamiseen liittyvät riskit, 
sabotaasi tai terroriteko, joiden vuoksi 
lennon turvallinen suorittaminen on 
mahdotonta;

sota, konfliktit, poliittiset levottomuudet,
ilmailun turvaamiseen liittyvät riskit, 
sabotaasi tai terroriteko, joiden vuoksi 
lennon turvallinen suorittaminen on 
mahdotonta;

Or. fr

Tarkistus 222
Catherine Stihler

Ehdotus asetukseksi
Liite 1
Asetus (EY) N:o 261/2004
Liite 1 – 1 kohta – vi alakohta

Komission teksti Tarkistus

lentoturvallisuuden kannalta sopimattomat 
sääolosuhteet; ja

lentoturvallisuuden kannalta sopimattomat 
odottamattomat sääolosuhteet; ja

Or. en
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Perustelu

Odotettuja ja ennusteiden mukaisia sääolosuhteita ei pitäisi pitää ”poikkeuksellisina 
olosuhteina”.

Tarkistus 223
Hans-Peter Mayer

Ehdotus asetukseksi
Liite 1
Asetus (EY) N:o 261/2004
Liite 1 – 1 kohta – vi a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

lintujen törmäys kyseisellä lennolla;

Or. de

Tarkistus 224
Adam Bielan

Ehdotus asetukseksi
Liite 1
Asetus (EY) N:o 261/2004
Liite 1 – 1 kohta – vii alakohta

Komission teksti Tarkistus

lennosta vastaavan lentoliikenteen 
harjoittajan tai olennaisten 
palvelutarjoajien, kuten lentoasemien ja 
lennonvarmistuspalvelun tarjoajien, 
työmarkkinakiistat.

olennaisten palvelutarjoajien, kuten 
lentoasemien ja lennonvarmistuspalvelun 
tarjoajien, työmarkkinakiistat.

Or. pl

Tarkistus 225
Hans-Peter Mayer

Ehdotus asetukseksi
Liite 1
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Asetus (EY) N:o 261/2004
Liite 1 – 1 kohta – vii a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

virallinen tutkan toimintahäiriö 
ilmatilassa sekä lentoaseman pitäjän 
suorittama lentoaseman sulkeminen;

Or. de

Tarkistus 226
Catherine Stihler

Ehdotus asetukseksi
Liite 1
Asetus (EY) N:o 261/2004
Liite 1 – 2 kohta – i alakohta

Komission teksti Tarkistus

ilma-aluksen tavanomaiseen toimintaan 
liittyvät tekniset viat, kuten ongelmat, 
jotka havaitaan ilma-aluksen 
määräaikaishuollossa tai lentoa 
edeltävässä tarkastuksessa tai jotka 
johtuvat huollon tai lentoa edeltävän 
tarkastuksen puutteellisesta 
suorittamisesta; ja

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 227
Hans-Peter Mayer

Ehdotus asetukseksi
Liite 1
Asetus (EY) N:o 261/2004
Liite 1 – 2 kohta – i alakohta

Komission teksti Tarkistus

ilma-aluksen tavanomaiseen toimintaan 
liittyvät tekniset viat, kuten ongelmat, 

tekniset viat, joita ei pidetä 1 kohdan ii 
alakohdan mukaisina poikkeuksellisina 
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jotka olisi pitänyt havaita ilma-aluksen 
määräaikaishuollossa tai lentoa 
edeltävässä tarkastuksessa tai jotka 
johtuvat huollon tai lentoa edeltävän 
tarkastuksen puutteellisesta 
suorittamisesta; ja

olosuhteina; ja

Or. de

Perustelu

Tekniset viat kuuluvat aina lentoliikenteen harjoittajien eivätkä koskaan matkustajien 
vastuulle. Ellei kyse ole teknisistä vioista, jotka eivät liity ilma-aluksen tavanomaiseen 
toimintaan, kuten piilevästä valmistusviasta, ei pitäisi olla mahdollista vapautua vastuusta.

Tarkistus 228
Hans-Peter Mayer

Ehdotus asetukseksi
Liite 1
Asetus (EY) N:o 261/2004
Liite 1 – 2 kohta – ii alakohta

Komission teksti Tarkistus

ohjaamomiehistön tai 
matkustamohenkilökunnan puuttuminen 
(paitsi työmarkkinakiistan vuoksi).

ohjaamomiehistön tai 
matkustamohenkilökunnan puuttuminen.

Or. de

Perustelu

Tämä kuuluu lentoyhtiön vastuulle, jonka on järjestettävä ajoissa sijaiset – esimerkiksi 
sairaustapauksissa – tai käytettävä varamiehistöä.

Tarkistus 229
Adam Bielan

Ehdotus asetukseksi
Liite 1
Asetus (EY) N:o 261/2004
Liite 1 – 2 kohta – ii alakohta 
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Komission teksti Tarkistus

ohjaamomiehistön tai 
matkustamohenkilökunnan puuttuminen 
(paitsi työmarkkinakiistan vuoksi).

ohjaamomiehistön tai 
matkustamohenkilökunnan puuttuminen. 

Or. pl

Tarkistus 230
Hans-Peter Mayer

Ehdotus asetukseksi
Liite 1
Asetus (EY) N:o 261/2004
Liite 1 – 2 kohta – ii a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

huonot sääolosuhteet, mikäli lentoaseman 
pitäjä ei ole virallisesti sulkenut ilmatilaa 
tai lentoasemaa;

Or. de

Perustelu

Lentoliikenteen harjoittajat päättävät usein säätä verukkeena käyttäen itse olla lentämättä. 
Tämä ei aina johdu tosiasiallisesti huonoista, lentomahdollisuuksiin vaikuttavista 
sääolosuhteista.

Tarkistus 231
Hans-Peter Mayer

Ehdotus asetukseksi
Liite 1
Asetus (EY) N:o 261/2004
Liite 1 – 2 kohta – ii b alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

talviolosuhteet, sillä ilma-alukset on 
pidettävä lentovalmiudessa.

Or. de
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Tarkistus 232
Hans-Peter Mayer

Ehdotus asetukseksi
Liite 1
Asetus (EY) N:o 261/2004
Liite 1 – 2 kohta – ii c alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

jollain edeltävällä lennolla sattuneista 
vaaratilanteista johtuvat viivästymiset;

Or. de

Perustelu

Tällaisissa tapauksissa lentoyhtiöillä on ennen seuraavaa lentoa riittävästi aikaa järjestää 
korvaava lento ja miehistö. Tässä yhteydessä ei ole havaittavissa läheistä ajallista tai 
paikallista yhteyttä jatkolentoon. Tällaisiin vaaratilanteisiin kuuluvat myös jollain edeltävällä 
lennolla tapahtunut sabotaasi, lääketieteelliset vaaratilanteet, aiemmat ilmatilan sulkemiset 
jne.

Tarkistus 233
Hans-Peter Mayer

Ehdotus asetukseksi
Liite 1
Asetus (EY) N:o 261/2004
Liite 1 – 2 kohta – ii d alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

omistajattomien matkatavaroiden 
poistaminen rahtitilasta;

Or. de

Perustelu

Tällaisessa tilanteessa turvatoimissa on jo aiemmin tapahtunut virhe, joka ei saa aiheuttaa 
haittaa matkustajille. Lentoyhtiö voi kuitenkin hakea korvausta asiasta vastaavilta palveluilta.
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Tarkistus 234
Hans-Peter Mayer

Ehdotus asetukseksi
Liite 1
Asetus (EY) N:o 261/2004
Liite 1 – 2 kohta – ii e alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

moottorin jäätyminen, jäänestoaineen 
puuttuminen;

Or. de

Perustelu

On huolehdittava jäänpoistosta. On lentoaseman vastuulla huolehtia siitä, että käytettävissä 
on riittävästi jäänestoainetta silloinkin, kun huonot sääolosuhteet kestävät pitkään. Tältä osin 
lentoyhtiö voi hakea korvausta.

Tarkistus 235
Hans-Peter Mayer

Ehdotus asetukseksi
Liite 1
Asetus (EY) N:o 261/2004
Liite 1 – 2 kohta – ii f alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

kolmannen osapuolen aiheuttama ilma-
aluksen vahingoittuminen maassa vähän 
ennen aikataulun mukaista lähtöaikaa;

Or. de

Perustelu

Tällaisessa tapauksessa lentoyhtiö voi hakea korvausta kolmannelta osapuolelta. Ei 
kuitenkaan voida hyväksyä, että matkustajilla, jotka eivät mitenkään voi vaikuttaa asiaan, ei 
olisi tämän suhteen mitään oikeuksia.

Tarkistus 236
Hans-Peter Mayer



PE521.501v01-00 84/85 AM\1005678FI.doc

FI

Ehdotus asetukseksi
Liite 1
Asetus (EY) N:o 261/2004
Liite 1 – 2 kohta – ii g alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

lennosta vastaavan lentoliikenteen 
harjoittajan työmarkkinakiistat.

Or. de

Perustelu

Lennosta vastaavan lentoliikenteen harjoittajan työmarkkinakiistat ovat hallittavissa ja 
torjuttavissa. Tästä syystä ne eivät voi olla asetuksessa tarkoitettuja poikkeuksellisia 
olosuhteita. Toisin on muiden yritysten työmarkkinakiistojen kohdalla.

Tarkistus 237
Catherine Stihler

Ehdotus asetukseksi
Liite 2
Asetus (EY) N:o 2027/97
Liite 2 – 7 kohta 

Komission teksti Tarkistus

Jos matkatavara on vahingoittunut, 
viivästynyt, kadonnut tai tuhoutunut, 
matkustajan on kaikissa tapauksissa 
tehtävä kirjallinen muistutus 
lentoliikenteen harjoittajalle 
mahdollisimman pian. Jos matkatavara on 
vahingoittunut, matkustajan on tehtävä 
muistutus 7 päivän kuluessa, ja 
matkatavaran viivästymisen yhteydessä 
21 päivän kuluessa siitä, kun matkatavara 
on toimitettu hänelle. Näiden määräaikojen 
noudattamisen helpottamiseksi 
lentoliikenteen harjoittajan on tarjottava 
matkustajille mahdollisuus täyttää 
valituslomake lentoasemalla. 
Lentoliikenteen harjoittajan on 
hyväksyttävä lentoasemalla muistutukseksi 
tällainen valituslomake, joka voi olla myös 
vahinko- tai katoamisilmoitus.

Jos matkatavara on vahingoittunut, 
viivästynyt, kadonnut tai tuhoutunut, 
matkustajan on kaikissa tapauksissa 
tehtävä kirjallinen muistutus 
lentoliikenteen harjoittajalle 
mahdollisimman pian. Jos matkatavara on 
vahingoittunut tai viivästynyt, matkustajan 
on tehtävä muistutus 28 päivän kuluessa 
siitä, kun matkatavara on toimitettu 
hänelle. Näiden määräaikojen 
noudattamisen helpottamiseksi 
lentoliikenteen harjoittajan on tarjottava 
matkustajille mahdollisuus täyttää 
valituslomake lentoasemalla. 
Lentoliikenteen harjoittajan on 
hyväksyttävä lentoasemalla muistutukseksi 
tällainen valituslomake, joka voi olla myös 
vahinko- tai katoamisilmoitus.
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Or. en


