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Tarkistus 1
Emilie Turunen

Lausuntoluonnos
1 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

1. painottaa, että jäsenvaltioiden 
toteuttamassa lentomatkustajan oikeuksista 
annettujen asetusten (EY) N:o 261/2004 ja 
(EY) N:o 1107/2006 täytäntöönpanossa ja 
sen valvonnassa jäsenvaltioissa on aukkoja, 
joista aiheutuu oikeudellista epävarmuutta 
ja esteitä tehokkaalle kuluttajansuojalle, 
joten niihin on syytä puuttua;

1. painottaa, että jäsenvaltioiden 
toteuttamassa lentomatkustajan oikeuksista 
annettujen asetusten (EY) N:o 261/2004 ja 
(EY) N:o 1107/2006 täytäntöönpanossa ja 
sen valvonnassa jäsenvaltioissa on aukkoja, 
joista aiheutuu oikeudellista epävarmuutta 
ja esteitä tehokkaalle kuluttajansuojalle, 
joten niihin on syytä puuttua; kannustaa 
komissiota ryhtymään toimiin niitä 
jäsenvaltioita vastaan, jotka eivät pane 
näitä säädöksiä täytäntöön;

Or. en

Tarkistus 2
Antonyia Parvanova, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, María Irigoyen Pérez, 
Cornelis de Jong

Lausuntoluonnos
1 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

1 a. korostaa, että säädökset on tärkeä 
panna yhtenäisesti täytäntöön kaikissa 
jäsenvaltioissa ja että käytössä on oltava 
tehokkaita, oikeasuhteisia ja varoittavia 
seuraamuksia, jotta lentoyhtiöille sekä 
muille toimijoille luodaan vahvat 
taloudelliset kannustimet säännösten 
noudattamiseen;

Or. en
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Tarkistus 3
Cornelis de Jong

Lausuntoluonnos
1 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

1 a. korostaa, että tasapuoliset 
toimintaedellytykset palvelevat sekä 
lentomatkustajien että lentoyhtiöiden 
etua; korostaa siksi, että 
lentomatkustajien oikeuksista annetut 
asetukset (EY) N:o 261/2004 ja (EY) 
N:o 1107/2006 on pantava täytäntöön 
samalla asianmukaisella tavalla kaikissa 
jäsenvaltioissa; kehottaa komissiota 
käyttämään aktiivisemmin toimivaltaansa 
ja käynnistämään rikkomismenettelyjä 
niitä jäsenvaltioita vastaan, jotka eivät 
noudata asetuksia;

Or. en

Tarkistus 4
María Irigoyen Pérez

Lausuntoluonnos
1 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

1 a. ottaa huomioon, että matkustajien 
tiedon puute on merkittävä este asetuksen 
(EY) N:o 261/2004 tehokkaalle 
soveltamiselle, ja korostaa siksi tarvetta 
varmistaa, että matkustajat, erityisesti 
kaikkein heikoimmassa asemassa olevat 
matkustajat, saavat ajoissa täsmällistä 
tietoa voidakseen arvioida, onko heidän 
oikeutensa otettu asianmukaisesti 
huomioon, ja tietävät, minkä tahon 
puoleen tyytymättömien matkustajien 
pitää kääntyä;

Or. en
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Tarkistus 5
Antonyia Parvanova, María Irigoyen Pérez, Cornelis de Jong

Lausuntoluonnos
1 b kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

1 b. toteaa, että täytäntöönpanotoimia
toteutetaan harvoin ja ne vaihtelevat 
suuresti jäsenvaltioiden kesken;
kannustaakin komissiota toimimaan 
yhteistyössä toimivaltaisten viranomaisten 
ja kansallisten täytäntöönpanoelinten 
kanssa edistääkseen yhdenmukaista 
seuraamusten määräämistä ja 
rikkomusten seurantaa;

Or. en

Tarkistus 6
Antonyia Parvanova, Cornelis de Jong

Lausuntoluonnos
1 c kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

1 c. ehdottaa, että harkittaisiin 
kansallisten täytäntöönpanoelinten 
päätösten tekemistä sitoviksi, jotta 
varmistetaan, että tuomioistuimet 
tunnustavat ne ja että lentoyhtiöt ja muut 
toimijat noudattavat niitä;

Or. en

Tarkistus 7
Antonyia Parvanova, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Matteo Salvini

Lausuntoluonnos
1 d kohta (uusi)
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Lausuntoluonnos Tarkistus

1 d. ottaa huomioon, että matkustajien 
tiedon puute on merkittävä este asetuksen 
(EY) N:o 261/2004 tehokkaalle 
soveltamiselle, ja korostaa siksi tarvetta 
varmistaa, että matkustajat saavat ajoissa 
täsmällistä tietoa voidakseen arvioida, 
onko heidän oikeutensa otettu 
asianmukaisesti huomioon, ja tietävät, 
minkä tahon puoleen tyytymättömien 
matkustajien pitää kääntyä; katsoo, että 
tiedot oikeuksista ja menettelyistä avun 
saamiseksi pitkäaikaisten viivästymisten 
tai peruutusten tapauksessa sekä 
korvauksen hakemiseksi olisi esitettävä 
kattavalla ja kuluttajaystävällisellä tavalla 
varausta tehtäessä sekä lähtöselvityksen 
ja koneeseen nousun yhteydessä sekä 
painettava lippuihin; katsoo, että 
matkustajien oikeuksien julkistamistoimia 
voitaisiin laajentaa ja jakaa ketjun 
muiden toimijoiden kanssa siten, että 
kansalliset viranomaiset, 
kuluttajajärjestöt, kansalliset 
täytäntöönpanoelimet, lentoasemat, 
lentoyhtiöt, matkatoimistot ja 
matkanjärjestäjät toimivat yhteistyössä;

Or. en

Tarkistus 8
Antonyia Parvanova, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, María Irigoyen Pérez, 
Cornelis de Jong, Matteo Salvini

Lausuntoluonnos
1 e kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

1 e. toteaa, että asetusten (EY) 
N:o 261/2004 ja (EY) N:o 1107/2006 
mahdollinen tarkistaminen vie aikaa; 
kehottaakin komissiota harkitsemaan 
täydentäviä väliaikaisia toimenpiteitä, 
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joilla parannetaan näiden asetusten 
soveltamista ja täytäntöönpanoa; toteaa, 
että näitä toimenpiteitä voivat olla muun 
muassa lentomatkustajien oikeuksia 
koskevien tiedotteiden pitäminen ajan 
tasalla ja julkaiseminen komission 
verkkosivustolla sekä jäsenvaltioiden, 
kansallisten täytäntöönpanoelinten, 
kuluttajajärjestöjen ja lentoyhtiöiden 
keskustelujen ja yhteistyön edistäminen, 
jotta voidaan jakaa parhaita käytäntöjä ja 
pyrkiä yhteisymmärrykseen säädösten 
kiistanalaisista osista;

Or. en

Tarkistus 9
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Andreas Schwab

Lausuntoluonnos
2 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

2. kiinnittää huomiota siihen, että asetusten 
uudelleentarkastelussa on otettava 
huomioon viimeaikainen oikeuskäytäntö 
lentomatkustajien oikeuksien 
selkeyttämiseksi ja täytäntöönpanon 
valvonnan lujittamiseksi;

2. kiinnittää huomiota siihen, että asetusten 
uudelleentarkastelussa on otettava 
huomioon viimeaikainen oikeuskäytäntö 
lentomatkustajien oikeuksien 
selkeyttämiseksi ja täytäntöönpanon 
valvonnan lujittamiseksi; huomauttaa, että 
matkustajien oikeus tuoda lentoasemalla 
ostetut tuotteet lennolle olisi tunnustettava 
ja matkustajilta ei saisi periä lisämaksua;

Or. en

Tarkistus 10
Bernadette Vergnaud

Lausuntoluonnos
2 kohta
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Lausuntoluonnos Tarkistus

2. kiinnittää huomiota siihen, että asetusten 
uudelleentarkastelussa on otettava 
huomioon viimeaikainen oikeuskäytäntö 
lentomatkustajien oikeuksien 
selkeyttämiseksi ja täytäntöönpanon 
valvonnan lujittamiseksi;

2. kiinnittää huomiota siihen, että asetusten 
uudelleentarkastelussa, jota ennen 
arvioidaan oletetut seuraukset ja hyödyt 
matkustajille, on otettava huomioon 
viimeaikainen oikeuskäytäntö1

lentomatkustajien oikeuksien 
selkeyttämiseksi ja täytäntöönpanon 
valvonnan lujittamiseksi;

__________________
1 Esimerkiksi yhdistetyt asiat C-402/07 ja 
C-432/07 Sturgeon.

Or. fr

Tarkistus 11
Antonyia Parvanova, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, María Irigoyen Pérez, 
Matteo Salvini

Lausuntoluonnos
2 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

2 a. korostaa, että ilmaisun 
"poikkeuksellinen olosuhde" 
soveltamisala ja määritelmä on ilmaistava 
selkeästi ja sitä on selvennettävä 
muutettaessa asetusta (EY) N:o 261/2004, 
jotta lentoyhtiöt eivät voi vedota väärin 
perustein peruutuksiin tai viivästyksiin 
johtaneisiin olosuhteisiin; kehottaa lisäksi 
komissiota tarkastelemaan uudelleen 
oikeutta huolenpitoon koskevaa 
lentoyhtiöiden rajoittamatonta vastuuta 
poikkeuksellisissa olosuhteissa, joihin 
lentoyhtiö ei ole voinut vaikuttaa;

Or. en
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Tarkistus 12
Cornelis de Jong, Kyriacos Triantaphyllides

Lausuntoluonnos
2 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

2 a. toteaa, että velvollisuuteen ilmoittaa 
matkustajille heidän oikeuksistaan liittyy 
vielä epävarmuutta; kehottaa komissiota 
selkeyttämään velvollisuutta ilmoittaa 
matkustajille 14 artiklan 2 kohdan nojalla 
siten, että velvollisuus katsotaan 
täytetyksi, kun matkustajille on ilmoitettu 
asianmukaisesti varausta tehtäessä joko 
matkatoimistossa varauksen yhteydessä 
annetulla tiedotteella tai siten, että 
matkustajien pitää lukea ja hyväksyä 
tiedot, ennen kuin hän pystyy tekemään 
varauksen verkossa; toteaa, että lisäksi 
velvollisuus on katsottava täytetyksi, kun 
lentoyhtiö on kuuluttanut lentoasemalla 
lennon viivästymisestä ja siitä, että 
matkustajien oikeuksista saa lisätietoja 
lentoasemalla selvästi merkitystä 
paikasta;

Or. en

Tarkistus 13
Emilie Turunen

Lausuntoluonnos
2 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

2 a. korostaa, että matkustajien oikeuksia 
koskevat yksityiskohtaiset tiedot olisi 
ilmoitettava yksinkertaisella, 
asianmukaisella ja ymmärrettävällä 
tavalla kaikissa matkan tärkeimmissä 
vaiheissa siitä ajankohdasta lähtien, kun 
matkustajat harkitsevat lipun varaamista; 
korostaa, että lentoyhtiöiden olisi 
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varmistettava, että jokaisella 
lentoasemalla, jolta ne liikennöivät, on 
yhteyshenkilöitä, jotka voivat 
palveluhäiriöiden tapauksissa tehdä 
välittömiä päätöksiä, jotka koskevat 
erityisesti avustamista, takaisinmaksua, 
uudelleenreititystä ja uutta varausta, sekä 
ottaa vastaan valituksia;

Or. en

Tarkistus 14
Louis Grech, María Irigoyen Pérez

Lausuntoluonnos
2 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

2 a. pitää myönteisenä, että komissio on 
sitoutunut analysoimaan ja tarkistamaan 
lentomatkustajien oikeuksista annettuja 
nykyisiä asetuksia, jotta voidaan parantaa 
matkustajien tilannetta etenkin 
pitkäaikaisen viivästymisen tai 
peruuttamisen tapauksessa; pitää 
matkustajien luottamuksen palauttamisen 
kulmakivenä sitä, että jäsenvaltiot ja 
lentoyhtiöt soveltavat asianmukaisesti 
nykyisiä sääntöjä, oikeussuojakeinot ovat 
riittävät ja yksinkertaiset ja matkustajille 
annetaan täsmällistä tietoa heidän 
oikeuksistaan;

Or. en

Tarkistus 15
Konstantinos Poupakis

Lausuntoluonnos
2 a kohta (uusi)
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Lausuntoluonnos Tarkistus

2 a. painottaa, että matkustajille on 
ilmoitettava viipymättä matkan 
viivästymisestä, viivästysten tai 
peruutuksen syyt, viivästyksen oletettu 
kesto sekä vaihtoehtoiset matkareitit, 
mukaan luettuina mahdollisuuksien 
mukaan myös muut liikennemuodot, 
korostaen sitä, että matkustajilla on 
oikeus valita kolmesta eri vaihtoehdosta: 
lipun hinnan takaisin saaminen, 
vaihtoehtoisen matkareitin hyväksyminen 
tai uuden varauksen tekeminen;

Or. el

Tarkistus 16
Antonyia Parvanova, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, María Irigoyen Pérez, 
Matteo Salvini

Lausuntoluonnos
2 b kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

2 b. katsoo, että useimmin toistuvat termit, 
jotka koskevat lentoyhtiön vastuuta ja/tai 
matkustajien asianmukaisia oikeuksia, on 
määriteltävä selvästi; toteaa, että tällaisia 
termejä ovat muun muassa "lento", 
"uudelleenreititys", "yhteys", 
"reitinmuutos", "peruutus", 
"pitkäaikainen viivästyminen", 
"aikataulu" ja "lopullinen 
määräpaikka";

Or. en

Tarkistus 17
Cornelis de Jong, Kyriacos Triantaphyllides
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Lausuntoluonnos
2 b kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

2 b. kehottaa komissiota ilmaisemaan 
selvästi, että jos kääntyvän lennon yksi 
lento viivästyy tai peruuntuu 
poikkeuksellisen olosuhteen vuoksi, 
lentoyhtiö voi vedota kyseiseen 
poikkeukselliseen olosuhteeseen myös 
seuraavan samaan rotaatioon kuuluvan 
lennon kohdalla;

Or. en

Tarkistus 18
Emilie Turunen

Lausuntoluonnos
2 b kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

2 b. korostaa matkustajien oikeutta 
tutustua helposti matkansa 
ympäristövaikutuksia ja 
energiatehokkuutta koskeviin täsmällisiin, 
objektiivisiin ja yksityiskohtaisiin 
tietoihin, joiden olisi oltava selvästi 
nähtävillä sekä lentoyhtiöiden 
verkkosivustoilla että itse lentolipuissa; 
kehottaa komissiota ja lentoyhtiöitä 
tukemaan käynnissä olevia edellä 
mainitun suuntaisia pyrkimyksiä;

Or. en

Tarkistus 19
Louis Grech, María Irigoyen Pérez

Lausuntoluonnos
2 b kohta (uusi)
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Lausuntoluonnos Tarkistus

2 b. arvostaa sitä, että matkustajilla on 
mitä erilaisimpia oikeuksia sen mukaan, 
mitä liikennemuotoa (esimerkiksi 
rautatie-, lento- meri- sekä 
sisävesiliikenne) he käyttävät; katsoo 
kuitenkin, että tarvitaan kokonaisvaltaista 
ajattelutapaa, jossa kaikki matkustajien 
oikeudet eli muun muassa oikeus 
korvaukseen, takaisinmaksuun ja 
tiedonsaantiin kootaan yhteen kattavaan 
ja konsolidoituun lainsäädäntökehykseen;

Or. en

Tarkistus 20
Antonyia Parvanova, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Matteo Salvini, María 
Irigoyen Pérez

Lausuntoluonnos
2 c kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

2 c. painottaa, että kohtuuttomat 
sopimusehdot ovat laajalti käytössä 
lentoliikenteen sopimuksissa ja 
kansallisessa oikeuskäytännössä 
kielletään yhä useammin eräät 
lentoyhtiöiden säännöllisesti käyttämät 
ehdot; kehottaakin komissiota 
puuttumaan tähän ongelmaan 
asettamalla tietyt lentoliikenteen alalla 
käytettävät kohtuuttomat ehdot mustalle 
listalle; kehottaa erityisesti komissiota 
sisällyttämään direktiivin (EY) 
N:o 261/2004 soveltamisalaan 
sopimusasiat, jotka liittyvät lippujen 
siirrettävyyteen, ylivoimaisiin esteisiin, 
lentoaikojen yksipuoliseen muuttamiseen, 
kieltoon, jonka mukaan lippuja saa 
käyttää erikseen ainoastaan hyvin 
rajallisten ja objektiivisten lennolta 
poisjääntiä koskevien kriteerien mukaan, 
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varomattomasti käsiteltyihin, 
viivästyneisiin tai vahingoittuneisiin 
matkatavaroihin sekä kohtuuttomiin 
käsimatkatavararajoituksiin;

Or. en

Tarkistus 21
Cornelis de Jong, Kyriacos Triantaphyllides

Lausuntoluonnos
2 c kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

2 c. kehottaa komissiota laatimaan ohjeet 
"poikkeuksellisten olosuhteiden" oikeasta 
tulkinnasta;

Or. en

Tarkistus 22
Antonyia Parvanova, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, María Irigoyen Pérez, 
Cornelis de Jong, Matteo Salvini

Lausuntoluonnos
2 d kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

2 d. toteaa, että unionin tuomioistuimen 
viimeaikaisissa tuomioissa matkustajien 
oikeudesta viivästyksistä johtuvaan 
korvaukseen vahvistetaan peruutettujen 
lentojen ja yli 3 tuntia myöhästyneiden 
lentojen yhtäläisen kohtelun periaate; 
kehottaakin komissiota ehdottamaan 
toimenpiteitä, joiden perusteella 
matkustajat, joiden lento on myöhästynyt 
yli 3 tuntia, saavat korvauksen 
menettämättä oikeuttaan tulla siirretyksi 
seuraavalle saatavilla olevalle lennolle;

Or. en
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Tarkistus 23
Cornelis de Jong, Kyriacos Triantaphyllides

Lausuntoluonnos
2 d kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

2 d. kehottaa komissiota selventämään 
edelleen, mitkä kysymykset saattaisivat 
vielä kaivata selvennystä;

Or. en

Tarkistus 24
Antonyia Parvanova, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, María Irigoyen Pérez, 
Matteo Salvini

Lausuntoluonnos
2 e kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

2 e. ehdottaa, että voitaisiin tehdä 
lisätutkimuksia, joissa tarkastellaan 
mahdollisuutta laatia yksi ainoa 
lainsäädäntöväline, joka kattaa kaikki 
kuluttajien oikeuksia siviili-ilmailun 
alalla koskevat säännökset ja periaatteet, 
sekä tämän välineen toteutettavuutta, jotta 
voidaan vähentää pirstoutumista ja 
poistaa matkustajien oikeuksien eri aloilla 
vallitsevat epäjohdonmukaisuudet;

Or. en

Tarkistus 25
Antonyia Parvanova, María Irigoyen Pérez, Cornelis de Jong, Matteo Salvini

Lausuntoluonnos
3 kohta
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Lausuntoluonnos Tarkistus

3. toteaa, että nykyisten kaupallisten 
käytäntöjen vuoksi kuluttajien voi olla
vaikeaa ymmärtää tai ennakoida lentolipun 
lopullisen hinnan kaikkia osatekijöitä, ja 
korostaa, että hintojen läpinäkyvyydestä on 
huolehdittava kuluttajan oikeuksista 
äskettäin annetun direktiivin 
henkilöliikennepalveluja koskevissa 
määräyksissä tarkoitetulla tavalla;

3. toteaa, että nykyiset kaupalliset 
käytännöt (kuten lähtöselvitysmaksut, 
maksut koneeseen pääsystä ensimmäisten 
matkustajien joukossa, maksukortin 
käyttämisestä perittävät maksut, 
matkatavaramaksut, EU:n lainsäädännön 
noudattamiseen liittyvät maksut tai lipun 
hintaan verrattuna kaksinkertaisen 
katevarauksen tekeminen tietyksi ajaksi 
matkustajan pankkitililtä) johtavat 
merkittäviin eroihin mainoksissa esitetyn 
ja lopullisen hinnan välillä, minkä vuoksi 
kuluttajien on vaikeaa ymmärtää tai 
ennakoida lentolipun lopullisen hinnan 
kaikkia osatekijöitä, ja korostaa siksi, että 
hintojen läpinäkyvyydestä on huolehdittava 
samalla tavoin kuin kuluttajan oikeuksista 
äskettäin annetun direktiivin 
henkilöliikennepalveluja koskevissa 
määräyksissä;

Or. en

Tarkistus 26
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Andreas Schwab

Lausuntoluonnos
3 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

3. toteaa, että nykyisten kaupallisten 
käytäntöjen vuoksi kuluttajien voi olla 
vaikeaa ymmärtää tai ennakoida lentolipun 
lopullisen hinnan kaikkia osatekijöitä, ja 
korostaa, että hintojen läpinäkyvyydestä on 
huolehdittava kuluttajan oikeuksista 
äskettäin annetun direktiivin 
henkilöliikennepalveluja koskevissa 
määräyksissä tarkoitetulla tavalla;

3. toteaa, että nykyisten kaupallisten 
käytäntöjen vuoksi kuluttajien voi olla 
vaikeaa ymmärtää tai ennakoida lentolipun 
lopullisen hinnan kaikkia osatekijöitä, ja 
korostaa, että hintojen läpinäkyvyydestä on 
huolehdittava kuluttajan oikeuksista 
äskettäin annetun direktiivin 
henkilöliikennepalveluja koskevissa 
määräyksissä tarkoitetulla tavalla;
vastustaa erilaisten maksujen, kuten 
liiallisten luottokorttimaksujen, 
perusteetonta perimistä etenkin 
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ostettaessa useampaa kuin yhtä lippua;

Or. en

Tarkistus 27
Emilie Turunen

Lausuntoluonnos
3 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

3. toteaa, että nykyisten kaupallisten 
käytäntöjen vuoksi kuluttajien voi olla 
vaikeaa ymmärtää tai ennakoida
lentolipun lopullisen hinnan kaikkia 
osatekijöitä, ja korostaa, että hintojen 
läpinäkyvyydestä on huolehdittava 
kuluttajan oikeuksista äskettäin annetun 
direktiivin henkilöliikennepalveluja 
koskevissa määräyksissä tarkoitetulla 
tavalla;

3. toteaa, että nykyiset kaupalliset 
käytännöt voivat johtaa kuluttajia 
harhaan lentolipun lopullisen hinnan 
osatekijöistä; korostaa, että hintojen 
läpinäkyvyydestä on huolehdittava 
kuluttajan oikeuksista äskettäin annetun 
direktiivin henkilöliikennepalveluja 
koskevissa määräyksissä tarkoitetulla 
tavalla, ja toteaa, että direktiivin mukaan 
elinkeinonharjoittajan on ilmoitettava 
kuluttajalle verollinen kokonaishinta, 
ennen kuin sopimus tai tarjous sitoo 
kuluttajaa; edellyttää, että mainoksissa 
esitetyn hinnan on vastattava 
asianmukaisesti lopullista hintaa;

Or. en

Tarkistus 28
Antonyia Parvanova, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, María Irigoyen Pérez, 
Matteo Salvini

Lausuntoluonnos
3 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

3 a. katsoo, että palveluista, jotka eivät ole 
valinnaisia vaan muodostavat 
erottamattoman osan lentomatkustamista, 
kuten lähtöselvitys tai vähintään yksi 
kirjattava matkatavara, ei saisi periä 
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lisämaksuja, rajoittamatta kuitenkaan 
lentoyhtiöiden oikeutta asettaa vapaasti 
lentohinnat ja kuljetusmaksut;

Or. en

Tarkistus 29
Cornelis de Jong, Kyriacos Triantaphyllides

Lausuntoluonnos
3 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

3 a. korostaa tarvetta hyväksyä 
toimenpiteitä, joilla varmistetaan hintojen 
avoimuus, mistä ovat esimerkkeinä 
henkilöliikennepalveluja koskevat 
säännökset äskettäin hyväksytyssä 
kuluttajien oikeuksia koskevassa 
direktiivissä, sekä suojellaan matkustajia 
muilta lentoyhtiöiden käyttämiltä 
kohtuuttomilta sopimusehdoilta, kuten 
peruspalveluista perittäviltä 
rajoittamattomilta lisämaksuilta, 
luottokortilla maksamisesta perittäviltä 
liiallisilta maksuilta sekä 
käsimatkatavaroille ja henkilökohtaisille 
tavaroille, kuten lentoasemalta ostetuille 
tuotteille, asetetuilta kohtuuttomilta 
rajoituksilta;

Or. en

Tarkistus 30
Konstantinos Poupakis

Lausuntoluonnos
3 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

3 a. korostaa, että tarjouksissa 
ilmoitettujen hintojen on koskettava 
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kaikkia lentoyhtiön palveluja eikä niitä 
pitäisi käyttää kuluttajien 
harhaanjohtamiseen; kehottaa komissiota 
näin ollen tehostamaan lentoyhtiöiden 
verkkosivustojen tarkastuksia;

Or. el

Tarkistus 31
Emilie Turunen

Lausuntoluonnos
3 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

3 a. kehottaa komissiota puuttumaan 
lentoyhtiöiden kohtuuttomien 
sopimusehtojen lisääntymiseen 
esimerkiksi tapauksissa, jotka koskevat 
lippujen siirtämiskieltoa ja 
epäoikeudenmukaista vaatimusta, jonka 
mukaan matkustajan on käytettävä 
menolippu voidakseen käyttää 
paluulippua;

Or. en

Tarkistus 32
Bernadette Vergnaud

Lausuntoluonnos
3 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

3 a. korostaa, että matkustajille on 
tiedotettava paremmin heidän 
oikeuksistaan lentoasemilla toteutettavilla 
tiedotuskampanjoilla mutta myös 
tiukentamalla lentoyhtiöiden ja 
matkatoimistojen velvoitetta antaa tietoa 
sekä toimistossa että internetissä ja 
etenkin näkyvyyttä koskevia vaatimuksia;
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Or. fr

Tarkistus 33
Bernadette Vergnaud

Lausuntoluonnos
3 b kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

3 b. pyytää komissiota ottamaan käyttöön 
aidosti monikielisen tietoportaalin, jossa 
käsitellään lentomatkustajien oikeuksia ja 
jossa vakiomuotoinen valituslomake sekä 
kansallisten täytäntöönpanoelinten 
yhteyspisteitä koskevat tiedot ovat helposti 
saatavilla;

Or. fr

Tarkistus 34
Antonyia Parvanova, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, María Irigoyen Pérez, 
Matteo Salvini

Lausuntoluonnos
4 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

4. korostaa, että sekä seuramatkan että 
pelkän lennon ostaneiden matkustajien 
oikeusturvan on oltava yhdenmukainen
matkailualan markkinoiden kehityskulun 
mukaisesti siten, että matkustajia ei syrjitä 
ostetun lipputyypin perusteella;

4. korostaa, että lentomatkustajien 
oikeuksia koskevien eri säädösten on 
oltava yhdenmukaisia ja erityisesti että
pelkän lennon ostaneilla matkustajilla, 
joiden oikeusturva on puutteellinen, on 
oltava sama oikeusturva kuin 
valmismatkan ostaneilla matkustajilla
matkailualan markkinoiden kehityskulun 
mukaisesti, jonka myötä kuluttajat 
järjestävät yhä useammin matkansa itse,
siten, että matkustajia ei syrjitä ostetun 
lipputyypin perusteella tai eri 
palveluntarjoajien (lentoyhtiöt, 
matkatoimistot ja matkanjärjestäjät) 
välillä ei ole epäreilua kilpailua; kehottaa 
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erityisesti komissiota ehdottamaan sitovia 
toimenpiteitä, joilla varmistetaan, että 
pelkän lennon ostaneita matkustajia 
suojellaan yhtä tehokkaasti lentoyhtiön 
maksukyvyttömyyden varalta kuin 
valmismatkan ostaneita matkustajia jo 
suojellaan;

Or. en

Tarkistus 35
Emilie Turunen

Lausuntoluonnos
4 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

4 a. kehottaa painokkaasti komissiota 
ehdottamaan lentoyhtiöille asetettavaa 
velvoitetta asettaa lopullinen takuu, joka 
kattaa lentoyhtiöiden vastuut matkustajia 
kohtaan maksukyvyttömyyden, 
konkurssin ja lentotoimintaluvan 
peruuttamisen tapauksissa;

Or. en

Tarkistus 36
Konstantinos Poupakis

Lausuntoluonnos
4 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

4 a. korostaa, että liikuntarajoitteisille tai 
vammaisille matkustajille on tarjottava 
yhtäläiset mahdollisuudet 
lentomatkustamiseen ja palvelujen on 
oltava esteettömästi heidän 
saavutettavissaan;

Or. el
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Tarkistus 37
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Andreas Schwab

Lausuntoluonnos
5 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

5. kehottaa komissiota laatimaan yleiset 
ohjeet vammaisten ja liikuntarajoitteisten
henkilöiden oikeuksista lentoliikenteessä 
annetun asetuksen (EY) N:o 1107/2006 
soveltamisesta, erityisesti turvallisuutta ja 
saattajia koskevien määräysten osalta;

5. kehottaa komissiota laatimaan yleiset 
ohjeet vammaisten ja liikuntarajoitteisten 
henkilöiden oikeuksista lentoliikenteessä 
annetun asetuksen (EY) N:o 1107/2006 
soveltamisesta, erityisesti turvallisuutta ja 
saattajia koskevien määräysten osalta;
toteaa, että pienet lapset olisi ikänsä 
vuoksi katsottava liikuntarajoitteisiksi 
matkustajiksi, sillä heidän ikänsä 
rajoittaa heidän mahdollisuuksiaan 
käyttää itsenäisesti julkista liikennettä, 
mikä puolestaan vähentää heistä 
huolehtivan aikuisen liikkuvuutta;

Or. en

Tarkistus 38
Emilie Turunen

Lausuntoluonnos
5 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

5. kehottaa komissiota laatimaan yleiset 
ohjeet vammaisten ja liikuntarajoitteisten 
henkilöiden oikeuksista lentoliikenteessä 
annetun asetuksen (EY) N:o 1107/2006 
soveltamisesta, erityisesti turvallisuutta ja 
saattajia koskevien määräysten osalta;

5. kehottaa komissiota laatimaan yleiset 
ohjeet vammaisten ja liikuntarajoitteisten 
henkilöiden oikeuksista lentoliikenteessä 
annetun asetuksen (EY) N:o 1107/2006 
soveltamisesta, erityisesti turvallisuutta ja 
saattajia koskevien määräysten osalta;
yhtyy komission kantaan, jonka mukaan 
liikuntarajoitteisten matkustajien nykyistä 
määritelmää ei pitäisi rajoittaa; kehottaa 
komissiota toimimaan yhteistyössä 
täytäntöönpanoelinten ja asianomaisia 
tahoja edustavien järjestöjen kanssa 
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tämän asetuksen täytäntöönpanon 
tehostamiseksi;

Or. en

Tarkistus 39
Kyriacos Triantaphyllides

Lausuntoluonnos
5 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

5. kehottaa komissiota laatimaan yleiset 
ohjeet vammaisten ja liikuntarajoitteisten 
henkilöiden oikeuksista lentoliikenteessä 
annetun asetuksen (EY) N:o 1107/2006 
soveltamisesta, erityisesti turvallisuutta ja 
saattajia koskevien määräysten osalta;

5. kehottaa komissiota laatimaan yleiset 
ohjeet vammaisten ja liikuntarajoitteisten 
henkilöiden oikeuksista lentoliikenteessä 
annetun asetuksen (EY) N:o 1107/2006 
soveltamisesta, erityisesti turvallisuutta ja 
saattajia koskevien määräysten osalta; 
kehottaa komissiota määrittämään 
liikuntarajoitteiset henkilöryhmät ja 
olosuhteet, joissa he saattaisivat 
vaarantaa lentoturvallisuuden;

Or. el

Tarkistus 40
Antonyia Parvanova, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, María Irigoyen Pérez, 
Cornelis de Jong, Matteo Salvini

Lausuntoluonnos
5 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

5 a. katsoo, että käsitteen "vammainen 
henkilö" tai "liikuntarajoitteinen 
henkilö" tiukan määritelmän käyttöönotto 
on vastoin nykyisen määritelmän 
tarkoitusta, joka on tarjota laaja-alaista 
apua erityisapua tarvitseville 
henkilöryhmille; ehdottaa kuitenkin 
harkittavaksi, pitäisikö määritelmään 
sisällyttää ikääntyneet henkilöt, jotka 
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eivät ole liikuntarajoitteisia, raskaana 
olevat naiset ja ilman saattajaa
matkustavat lapset mahdollisesti ilmaisun 
"matkustajat, joilla on erityistarpeita" 
alle;

Or. en

Tarkistus 41
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Andreas Schwab

Lausuntoluonnos
5 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

5 a. kehottaa komissiota laatimaan 
vammaisten ja liikuntarajoitteisten 
henkilöiden oikeuksista lentoliikenteessä 
annetun asetuksen (EY) N:o 261/2004 
tulkintaohjeet, jotka koskevat erityisesti 
"poikkeuksellisten olosuhteiden", "avun 
ja huolenpidon" tason ja 
"takautumisoikeuden" määritelmää;

Or. en

Tarkistus 42
María Irigoyen Pérez, Louis Grech, Christel Schaldemose

Lausuntoluonnos
5 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

5 a. korostaa tarvetta tarjota erityistä 
suojelua haavoittuville kuluttajaryhmille, 
etenkin vammaisille ja 
liikuntarajoitteisille henkilöille; 
huomauttaa, että nämä haavoittuvat 
ryhmät tarvitsevat lisätakeita käyttäessään 
oikeuksiaan matkustajina, ja kehottaa 
komissiota, jäsenvaltioita ja lentoyhtiöitä 
huolehtimaan näiden oikeuksien 
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toteutumisesta;

Or. en

Tarkistus 43
Konstantinos Poupakis

Lausuntoluonnos
5 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

5 a. kehottaa komissiota järjestämään 
kaikissa jäsenvaltioissa kohdennettuja 
tiedotus- ja valistuskampanjoita 
lentomatkustajien oikeuksista ottaen 
huomioon, että matkustajat voivat käyttää 
oikeuksiaan vain, jos he tuntevat ne;

Or. el

Tarkistus 44
Antonyia Parvanova, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, María Irigoyen Pérez, 
Matteo Salvini

Lausuntoluonnos
5 b kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

5 b. kehottaa komissiota ottamaan 
käyttöön sitovia toimenpiteitä, joilla 
saadaan lentoyhtiöt ja lentoasemat 
yhdenmukaistamaan toimintalinjansa, 
jotka koskevat etenkin varausmenettelyjä,
avun pyytämiseen liittyviä menettelyjä ja 
turvatarkastuksia, sekä tarjoamaan 
paremmin tietoa näistä aiheista 
varauksen tekemisestä lähtien siihen 
saakka, kun liikuntarajoitteiset 
matkustajat ja lopulta matkustajat, joilla 
on erityistarpeita, poistuvat lentoasemalta 
määräpaikassaan, jotta taataan yhtäläiset 
matkustusmahdollisuudet ja annetaan 
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liikuntarajoitteisille matkustajille 
mahdollisuus tietää, mitä he voivat 
odottaa eri lentoyhtiöiltä ja eri 
lentoasemilla;

Or. en

Tarkistus 45
Antonyia Parvanova, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, María Irigoyen Pérez, 
Cornelis de Jong, Matteo Salvini

Lausuntoluonnos
5 c kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

5 c. korostaa, että lentoyhtiöiden ja 
lentoasemien henkilöstön kouluttaminen 
on keskeisessä asemassa pyrittäessä 
takaamaan asetuksen (EY) N:o 1107/2006 
kaikkien osien tehokas täytäntöönpano ja 
se on kustannustehokkain keino 
varmistaa syrjimättömyys; korostaa siksi, 
että henkilöstölle lentoasemilla ja ilma-
aluksissa on annettava asianmukainen 
koulutus tiiviissä yhteistyössä 
liikuntarajoitteisia henkilöitä edustavien 
järjestöjen kanssa;

Or. en

Tarkistus 46
Antonyia Parvanova, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Cornelis de Jong, Matteo 
Salvini

Lausuntoluonnos
5 d kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

5 d. katsoo, että on olemassa huomattava 
tarve parantaa tiedon saavutettavuutta 
liikuntarajoitteisten matkustajien ja/tai 
vammaisten henkilöiden kannalta sekä 
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tarjota heille tietoa heidän 
ymmärrettävissään olevassa muodossa;

Or. en

Tarkistus 47
Antonyia Parvanova, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, María Irigoyen Pérez, 
Cornelis de Jong, Matteo Salvini

Lausuntoluonnos
5 e kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

5 e. korostaa tarvetta varmistaa, että 
liikunta-apuvälineitä ei pidetä ja/tai 
kohdella tavanomaisina matkatavaroina 
vaan välttämättömänä 
riippumattomuuden välineenä, joka on 
matkustajalle korvaamaton, ja korostaa 
tästä syystä, että liikunta-apuvälineitä 
olisi käsiteltävä varovasti ja käsittely olisi 
annettava koulutetun henkilöstön 
tehtäväksi tiukkojen ja 
yhdenmukaistettujen koneeseen nousua ja 
koneesta poistumista koskevien 
menettelyjen mukaisesti, niin että 
matkustajat voivat käyttää välineitä 
mahdollisimman pitkään;

Or. en

Tarkistus 48
Antonyia Parvanova, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, María Irigoyen Pérez, 
Cornelis de Jong, Matteo Salvini

Lausuntoluonnos
5 f kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

5 f. pitää olennaisen tärkeänä varmistaa, 
että henkilöiden, jotka tarvitsevat 
matkustaessaan happea lääketieteellisistä 
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syistä, lihavien matkustajien ja 
matkustajien, jotka tarvitsevat 
matkustaessaan avustajaa, ei tarvitse 
maksaa lisämaksuja tai heiltä ei evätä 
lennolle pääsyä muuten kuin tiukasti 
turvallisuuteen liittyvin perustein;

Or. en

Tarkistus 49
Emilie Turunen

Lausuntoluonnos
6 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

6. kannustaa komissiota ja jäsenvaltioita 
yhdessä yksilöimään ja korjaamaan 
kansallisten valitustenkäsittelyelinten ja 
-menettelyjen puutteita sekä 
huolehtimaan lentomatkustajien 
oikeuksia koskevan lainsäädännön 
asianmukaisesta koordinoinnista 
vaihtoehtoisia riidanratkaisumekanismeja 
koskevien tulevien EU:n toimien suhteen.

6. korostaa, että kuluttajien 
mahdollisuuksia käyttää oikeuksiaan olisi 
lisättävä; kannustaakin komissiota 
ehdottamaan toimenpiteitä, joilla otetaan 
käyttöön saavutettavissa olevat ja 
riippumattomat 
valitustenkäsittelymenettelyt ja 
oikeussuojakeinot, joilla varmistetaan 
matkustajien oikeuksien tehokas suojelu 
ja taataan, että he saavat ajoissa ja 
tehokkaasti korvauksen, johon heillä on 
oikeus; kehottaa kansallisia 
täytäntöönpanoelimiä tai uutta EU:n 
täytäntöönpanoelintä avustamaan 
kuluttajia valitusten ja erityisesti 
rajatylittävien valitusten tekemisessä;

Or. en

Tarkistus 50
Antonyia Parvanova, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, María Irigoyen Pérez, 
Cornelis de Jong, Matteo Salvini

Lausuntoluonnos
6 a kohta (uusi)
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Lausuntoluonnos Tarkistus

6 a. kehottaa komissiota ehdottamaan 
toimenpiteitä, joilla otetaan käyttöön 
yhdenmukaistetut ja saavutettavissa olevat 
valitustenkäsittelymenettelyt ja 
oikeussuojakeinot, joilla varmistetaan 
matkustajien oikeuksien tehokas suojelu 
ja taataan, että he saavat ajoissa ja 
tehokkaasti korvauksen, johon heillä on 
oikeus;

Or. en

Tarkistus 51
Cornelis de Jong, Kyriacos Triantaphyllides

Lausuntoluonnos
6 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

6 a. korostaa, että kaikki Euroopan 
unioniin ja unionista lentävät lentoyhtiöt 
on velvoitettava osallistumaan 
vaihtoehtoiseen riitojenratkaisuun; 
painottaa, että vaihtoehtoisen 
riitojenratkaisun järjestävän elimen olisi 
oltava riippumaton lentoyhtiöistä; 
korostaa, että elimen päätösten pitäisi 
sitoa sekä kuluttajaa että lentoyhtiötä;

Or. en

Tarkistus 52
Emilie Turunen

Lausuntoluonnos
6 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

6 a. kehottaa varmistamaan 
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lentomatkustajien oikeuksia ja 
ryhmäkanteita koskevien odotettavissa 
olevien EU:n toimenpiteiden 
asianmukaisen johdonmukaisuuden, jotta 
taataan tehokkaasti matkustajien oikeudet 
ja voidaan ryhtyä toimiin sellaisia yhtiöitä 
vastaan, jotka jättävät oikeudet 
järjestelmällisesti huomiotta;

Or. en

Tarkistus 53
Christel Schaldemose, María Irigoyen Pérez

Lausuntoluonnos
6 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

6 a. kehottaa komissiota tarkastelemaan 
mahdollisuutta luoda keskitetty EU:n 
yksikkö, joka varmistaisi, että kuluttajien 
oikeudet lentomatkustajina pannaan 
täytäntöön yhtenäisesti ja nopeasti;

Or. en

Tarkistus 54
Bernadette Vergnaud

Lausuntoluonnos
6 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

6 a. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita 
tehostamaan kansallisten 
täytäntöönpanoelinten yhteistyötä ja 
tiedonvaihtoa esimerkiksi Solvit-verkoston 
mallin mukaisen verkoston avulla;

Or. fr
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Tarkistus 55
Antonyia Parvanova, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, María Irigoyen Pérez, 
Cornelis de Jong, Matteo Salvini

Lausuntoluonnos
6 b kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

6 b. toteaa, että määräajat, joiden 
kuluessa lentoyhtiöt ja kansalliset 
täytäntöönpanoelimet vastaavat 
matkustajille, ovat liian pitkiä ja 
vaihtelevat merkittävästi lentoyhtiöstä ja 
täytäntöönpanoelimestä toiseen, ja 
kehottaa siksi komissiota vahvistamaan 
tarkat määräajat matkustajien valituksiin 
vastaamiselle samalla tavoin kuin muissa 
matkustajien oikeuksia koskevissa 
asetuksissa;

Or. en

Tarkistus 56
Cornelis de Jong

Lausuntoluonnos
6 b kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

6 b. ehdottaa, että otetaan käyttöön 
eurooppalainen palkinto, joka 
myönnetään vuosittain 
kuluttajaystävällisimmälle lentoyhtiölle;

Or. en

Tarkistus 57
Bernadette Vergnaud

Lausuntoluonnos
6 b kohta (uusi)



PE478.422v01-00 32/33 AM\886324FI.doc

FI

Lausuntoluonnos Tarkistus

6 b. pitää valitettavana, että valitusten 
käsittelyn ja ratkaisun hitaus ja 
tehottomuus on yksi merkittävä 
matkustajien tyytymättömyyden aihe; 
katsookin, että kansallisten 
täytäntöönpanoelinten olisi saatava 
riittävästi aineellisia ja henkilöresursseja 
sekä vastaavat valtuudet asettaa 
seuraamuksia;

Or. fr

Tarkistus 58
Antonyia Parvanova, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, María Irigoyen Pérez, 
Cornelis de Jong, Matteo Salvini

Lausuntoluonnos
6 c kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

6 c. korostaa, että lentoyhtiöiden on 
varmistettava, että kullakin lentoasemalla, 
jolta ne liikennöivät, on vähintään yksi 
edustaja ja/tai valituspiste, joka antaa 
välittömästi apua matkustajille, joiden 
yhden tai useamman lennon kulkuun on 
liittynyt häiriöitä tai joiden oikeuksia on 
loukattu;

Or. en

Tarkistus 59
Cornelis de Jong

Lausuntoluonnos
6 c kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

6 c. panee tyytyväisenä merkille komission 
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aikomuksen tarkastella uudelleen, onko 
oikeutta huolenpitoon koskeva 
rajoittamaton vastuu suurten 
luonnonmullistusten tapauksessa 
oikeasuhteinen;

Or. en


